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บทคัดย่อ 

ที่มา: การสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร ช่วยให้การบริหารจดัการบุคลากรมีประสิทธิภาพ โดย
ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ จงรักภกัดี และเสียสละทุมเท เพื่อความส าเร็จขององคก์รตลอดไป  
วตัถุประสงค์: เพื่อศึกษาความผกูพนั ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ระเบียบวธีิวจัิย: กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ บุคลากรสาธารณสุขทุกคน ในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชยับุรี 
จ  านวน 190 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี    
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยหาค่าไค-สแควร์ และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
ผลการวจัิย: บุคลากรสาธารณสุข มีความคิดเห็นต่อลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีความพึงพอใจในงาน และมีความ
ผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อองค์กร ไดแ้ก่ อายุ รายได ้
และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อองคก์ร ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา ประเภทการ
จา้งงาน และสถานท่ีปฏิบติังาน ปัจจยัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และปัจจยัความพึงพอใจในงาน มีความสัมพนัธ์
ต่อองคก์ร แบบทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
สรุปผล: ปัจจยัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และปัจจยัความพึงพอใจในงาน มีความผูกพนัต่อองคก์ร ดงันั้น ควร
พฒันาศกัยภาพบุคลากร ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และส่งเสริม สนบัสนุน สร้างแรงจูงใจให้เกิด
ความพึงพอใจในงาน โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีอายนุอ้ย ระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ย และรายไดต้ ่า 
ค าส าคัญ: ความผกูพนัต่อองคก์ร, เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชยับุรี, จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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Abstract 
Background: Establishing organizational engagement among public health personnel enables effective 
workforce management by contributing to pride, loyalty, sacrifice, and dedication to the organization's 
success.  
Objectives: To study engagement, level of commitment to the organization, and factors that relate to 
organizational commitment. public health personnel, health care network of Chai Buri District, Surat Thani 
Province. 
Methods: The sample group studied was 190 public health personnel in the health care network of Chai Buri 
District. Data were collected by questionnaires and analyzed by descriptive statistics such as frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The correlation was analyzed by Chi-square and Pearson's 
correlation coefficient. 
Results: Public health personnel have opinions on the job types they perform with job satisfaction and 
have a high level of engagement with the organization. The personal traits that are related to the 
organization are age, income, and length of service. The factors that were not related to the organization 
were gender, marital status, education, employment type, and place of work. Factors like the work 
performed and job satisfaction had a moderate relationship with the organization in the same direction. 
Conclusion: Factors like work performed and the factors of job satisfaction are binding on the 
organization. Therefore, personnel potential should be developed following the work performed and 
promoted, supported, and motivated to create job satisfaction, especially young personnel with low term 
and low income. 
Keywords: Organizational Commitment, Chai Buri District Public Health Office, Surat Thani Province 
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บทน า 
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และการเพิ่มของประชากร ท าให้องค์กรต่างๆ ตอ้งมีการปรับตวั เพื่อพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัด้าน
บริการให้สอดรับกบัสถานการณ์ ประกอบกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 
258 ข(4) ด าเนินการปฏิรูปดา้นการบริหารแผ่นดิน และมุ่งเน้นพฒันาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพื่อให้
บุคลากรมีศกัยภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานและองคก์รประสบความส าเร็จ ดงันั้น การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั ในระบบสุขภาพยงัพบวิกฤตปัญหาดา้นอตัราก าลงัคน เช่น การขาดแคลนบุคลากร การ
กระจายตวัท่ีไม่เหมาะสม ส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และการโยกยา้ยไปสู่หน่วยงานภาคเอกชน สาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากปัจจยัด้านความพึงพอใจในระบบงาน แรงจูงใจในเร่ืองของเงินเดือน ค่าตอบแทน และ
สวสัดิการต่างๆ(1)  
 จากการศึกษาขอ้มูลท่ีผ่านมา ด้านบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ส่วนใหญ่พบ
ปัญหาในกลุ่มของลูกจา้งชัว่คราว มีอตัราการลาออกบ่อย เน่ืองจากตอ้งการความมัน่คง ค่าจา้ง และสวสัดิการ
ท่ีดีกวา่ รวมถึงความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต และผลการประเมินความสุขของบุคลากรยงัอยูใ่นระดบั
ต ่า(2) นอกจากน้ี บุคลากรบางส่วนยงัขาดความตั้งใจ ความมุ่งมัน่ และความเสียสละในการปฏิบติังาน เพื่อให้
องค์กรประสบความส าเร็จในดา้นนโยบายเร่งด่วน ตวัช้ีวดัตามยุทธศาสตร์ และปัญหาสุขภาพตามบริบท
พื้นท่ี(3) ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และความส าเร็จขององค์กร ดงันั้น 
ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรตระหนกัถึงความส าคญั ในการบริหารจดัการบุคคลากรให้มีความผูกพนัต่อ
องค์กร ซ่ึงช่วยลดอตัราการลาออก การขาดงาน การท างานสาย ตลอดจนเสียสละทุ่มเท จงรักภกัดี และ
ภาคภูมิใจ เพื่อความส าเร็จขององคก์รตลอดไป(4) 

ผูว้ิจยัมีความตระหนกัและเล็งเห็นความส าคญั ในการศึกษาถึงความผกูพนัต่อองค์กรของบุคลากร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ว่าเป็นอย่างไร อยู่ระดับไหน มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร และสัมพนัธ์กนัอยา่งไร เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผน ออกแบบ
ระบบการบริหารจดัการบุคลากรสาธารณสุข ให้เกิดความผูกพนัต่อองคก์ร ซ่ึงช่วยส่งผลใหอ้งค์กรประสบ
ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื ต่อไป 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความผูกพนั ระดบัความผูกพนัต่อองค์กร ของบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของบุคลากรสาธารณสุข เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ประโยชน์ 

1. เพื่อทราบถึงความผกูพนั ระดบัความผกูพนั และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ของบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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2. เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้ไปวิเคราะห์วางแผน จดัท าฐานขอ้มูลและโปรแกรมในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน ใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์รและพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 
ระเบียบวธีิวจัิย 

รูปแบบการวจัิย เป็นการศึกษาวจิยัแบบวเิคราะห์ตดัขวาง (Analytical Cross-sectional Reseach) 
ประชากร บุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ระหวา่ง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
 กลุ่มตัวอย่าง เก็บขอ้มูลจากบุคลากรสาธารณสุขทุกคน จ านวน 190 คน ในเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยั ไดส้ร้างข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาถึงรายละเอียดให้ความครอบคลุม วตัถุประสงค ์นิยามศพัท ์และกรอบ
แนวคิด ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในงาน ส่วนท่ี 4 ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร และส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนและแปรผลคะแนน แบ่งเป็น 5 ระดบั(5) 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงของเน้ือหา (Content validity) และน าไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
เพื่อหาค่าความเท่ียง โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbrobach’s alpha coefficient) ตามวิธีการของ 
Cronbach ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 0.88 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขออนุมติัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมเก่ียวกับมนุษย ์
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์จดัเก็บขอ้มูล ถึงประธานเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามเองทุกขอ้  

การวเิคราะห์ข้อมูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
1. ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อพรรณนาลกัษณะส่วนบุคคลรายขอ้  

2. ข้อมูลด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความผูกพนัต่อองค์กร 
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อพรรณนาระดบัความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความผกูพนัต่อองคก์ร 
    3. วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และปัจจยั
ความพึงพอใจในงาน กบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร โดยหาค่าไคสแควร์ (Chi-square) และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Correlation Coefficent) แปรผลบอกทิศทางและขนาด 5 ระดบั(6) เพื่อ
พรรณนาความสัมพนัธ์แบบมีทิศทางและขนาด ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 
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ผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.89 

อายุเฉล่ีย 37 ปี ช่วงอายุท่ีมากท่ีสุด คือ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.79 สถานภาพสมรสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 53.16 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,307.91 บาท รายได้อยู่ในช่วง ≤20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.00 
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.89 การจา้งงานอยูใ่นประเภทขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 
37.37 ปฏิบติังานอยูท่ี่โรงพยาบาลชุมชน คิดเป็นร้อยละ 77.37 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานเฉล่ีย 9.44 ปี ส่วนใหญ่
อยูใ่นช่วง ≤ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.74 (ตารางท่ี 1 ) 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (n=190) ร้อยละ 
1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
42 

148 

 
22.11 
77.89 

2. อาย ุ ( Mean=37.20,  Min=20, Max=60 ) 
          ≤       25 ปี 
          26  -   35  ปี 
          36   -  45  ปี 
          46   -  55  ปี 
          ≥       56  ปี 

 
9 

87 
55 
32 
7 

 
4.74 

45.79 
28.95 
16.84 
3.68 

3. สถานภาพสมรส 
          โสด 
          สมรส 
          แยกกนัอยู/่หมา้ย/หยา่ร้าง 

 
78 

101 
11 

 
41.05 
53.16 
5.79 

4. รายไดต่้อเดือน ( Mean=20,307.91,  Min = 5,000, Max=80,000 ) 
               ≤        20,000  บาท           
          20,001  -  30,000  บาท 
          30,001  -  40,000  บาท         
              ≥         40,001  บาท 

 
133 
32 
12 
13 

 
70.00 
16.84 
6.32 
6.84 

5. ระดบัการศึกษา 
          ต  ่ากวา่อนุปริญญา 
          อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
          ปริญญาตรี 
          สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
45 
23 

110 
12 

 
23.68 
12.11 
57.89 
6.32 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 

ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (n=190) ร้อยละ 
6. ประเภทการจา้งงานของหน่วยงาน           
          ขา้ราชการ 
          ลูกจา้งประจ า 
          พนกังานราชการ 
          พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
          ลูกจา้งชัว่คราว 

 
71 
9 
3 

50 
57 

 
37.37 
4.74 
1.58 

26.32 
30.00 

7. สถานท่ีปฏิบติังาน 
          โรงพยาบาลชุมชน 
          ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 
147 

7 
36 

 
77.37 
3.68 

18.95 
8. ระยะเวลาปฏิบติังานในหน่วยงาน (Mean=9.44, Min=1, Max=41 ) 
           ≤     10  ปี 
          11  -  20  ปี 
          21  -  30  ปี 
          ≥      31  ปี 

 
123 
45 
20 
2 

 
64.74 
23.68 
10.53 
1.05 

2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบวา่ ระดบัความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean=-3.64) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
จ านวน 3 ดา้น คือ ดา้นความทา้ทายในการท างาน (Mean=4.11) ดา้นความมีอิสระในการท างาน (Mean=3.64) 
และดา้นการท างานเป็นทีม (Mean=3.51) ตามล าดบั ส่วนระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 1 
ดา้น คือ ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน (Mean=3.29) (ตารางท่ี 2) 
ตารางที ่2 แสดงระดับความคิดเห็นลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ จ าแนกรายด้านและโดยรวม 

ข้อ ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ Mean Std. ระดับความคิดเห็น 
1. 
2. 
3. 
4. 

ความทา้ทายในการท างาน 
ความกา้วหนา้ในการท างาน 
ความมีอิสระในการท างาน 
การท างานเป็นทีม 

4.11 
3.29 
3.64 
3.51 

0.52 
0.72 
0.54 
0.53 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 เฉล่ียโดยรวม 3.64 0.41 มาก 
 3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในงาน พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความ
พึงพอใจในงานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.50) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ด้านภาวะผู ้น าของผูบ้ ังคับบัญชา มีความพึงพอใจในระดับมาก (Mean=3.87) รองลงมา คือ ด้าน
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ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน มีความพึงพอใจในระดบัมาก (Mean=3.82) ตามล าดบั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง (Mean=3.20) (ตารางท่ี 3) 
ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นต่อความพงึพอใจในงาน จ าแนกรายด้านและโดยรวม 

ข้อ ปัจจัยความพงึพอใจในงาน Mean Std. ระดับความพงึพอใจ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

เงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
การพฒันาความรู้ของบุคลากร 
ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญั 
ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพึงได ้
ภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา 

3.20 
3.35 
3.82 
3.40 
3.42 
3.44 
3.87 

0.54 
0.50 
0.55 
0.55 
0.49 
0.63 
0.63 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

 เฉล่ีย 3.50 0.36 มาก 
  4. ผลการศึกษาปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร พบวา่ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.94) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีความผกูพนัต่อองคก์ร
อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความภาคภูมิใจต่อองคก์ร (Mean=3.96) รองลงมา คือ ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
(Mean=3.94) และดา้นความเสียสละทุ่มเทเพื่อองคก์ร (Mean=3.92) ตามล าดบั (ตารางท่ี 4)      
ตารางที่ 4 แสดงระดับความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร จ าแนกรายด้านและโดยรวม 

ข้อ ปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กรของของบุคลากร Mean Std. ระดับความผูกพนั 
1. 
2. 
3. 

ความภาคภูมิใจต่อองคก์ร 
ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
ความเสียสละทุ่มเทเพื่อองคก์ร 

3.96 
3.94 
3.92 

0.56 
0.61 
0.56 

มาก 
มาก 
มาก 

 เฉล่ีย 3.94 0.49 มาก 
5. ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความพึงพอใจใน

งาน กบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร 
     5.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล กบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร 
                  1) ผลการศึกษาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson’s Correlation; r2) ระหวา่งลกัษณะส่วน
บุคคลบางประการ คือ ดา้นอายุ ดา้นรายได ้และดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน กบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
บุคลากร พบวา่ ดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรโดยรวม แบบทิศทางเดียวกนั
ในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ (r2=0.318, P<0.01) ด้านรายได ้และดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรโดยรวม แบบทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (r2=0.251, P<0.01), (r2=0.206, P<0.01) ตามล าดบั (ตารางท่ี 5)  
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ตารางที ่5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson’s Correlation; r2) ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลบาง 
               ประการกบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร (n=190) 

ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 
ปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร 

ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี ความเสียสละทุ่มเท ภาพรวม 
อาย ุ 0.226** 0.289** 0.283** 0.318** 
รายได ้ 0.199** 0.191** 0.243** 0.251** 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน        0.094 0.191** 0.233** 0.206** 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed),   * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
          2) ผลการศึกษาหาค่าไคสแควร์ (Chi-square: X2) ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลบางประการ กบั

ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร พบวา่ ดา้นเพศ ดา้นสถานภาพสมรส ดา้นการศึกษา ดา้นประเภทการจา้ง
งาน และดา้นสถานท่ีปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กรของบุคลากร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (X2=0.028, P=0.867), (X2=3.198, P=0.202), (X2=0.028, P=0.868), (X2= 0.138, P=0.710) และ (X2=2.532, P=0.282) 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 6) 
ตารางที ่6 แสดงค่าไคสแควร์ (Chi-square:X2) ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร(n=190) 

ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 
ปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร 

X2 P-value 

เพศ 0.028 0.867 
สถานภาพสมรส 3.198 0.202 
ระดบัการศึกษา 0.028 0.868 
ประเภทการจา้งงานของหน่วยงาน 0.138 0.710 
สถานท่ีปฏิบติังาน 2.532 0.282 

      ** P<0.01 ,    *P<0.05 

  5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่ปฏิบัติกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson’s Correlation; r2) พบวา่ ตวัแปรทั้งสองโดยรวม มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั และสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (r2=0.565, P<0.01) เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ ดา้นความทา้ยทายในการท างาน กบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรโดยรวมมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั และสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (r2=0.558, P<0.01) ดา้น
ความมีอิสระในการท างาน และดา้นการท างานเป็นทีม กบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรโดยรวม มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (r2=0.473, P<0.01), 
(r2=0.320, P<0.01) และดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน กบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรโดยรวม มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก อย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ (r2=0.288, 
P<0.01) ตามล าดบั (ตารางท่ี 7) 
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ตารางที ่7 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson’s Correlation; r2) ระหว่างลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ  
                กบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร จ าแนกรายด้าน (n=190) 

ปัจจัยลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร 

ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี ความเสียสละทุ่มเท ภาพรวม 
ความทา้ทายในการท างาน 0.511** 0.427** 0.469** 0.558** 
ความกา้วหนา้ในการท างาน 0.169** 0.317** 0.231** 0.288** 
ความมีอิสระในการท างาน 0.418** 0.394** 0.376** 0.473** 
การท างานเป็นทีม 0.286** 0.250** 0.270** 0.320** 

ภาพรวม 0.468** 0.463** 0.487** 0.565** 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed),   *   Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson’s Correlation; r2) พบวา่ ตวัแปรทั้งสองโดยรวม มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั และสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (r2=0.653, P<0.01) เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบว่า ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพึงได ้ด้านความสัมพนัธ์กบั
ผูร่้วมงาน ดา้นความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญั ดา้นการพฒันาความรู้ของบุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ 
(r2=0.498, P<0.01), (r2=0.480, P<0.01), (r2=0.476, P<0.01), (r2=0.422, P<0.01), (r2=0.388, P<0.01) และ(r2=0.352, 
P<0.01) ตามล าดบั ส่วนดา้นเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และสัมพนัธ์กนั
ในระดบัต ่ามาก อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (r2=0.277, P<0.01) (ตารางท่ี 8) 
ตารางที ่8 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson’s Correlation; r2) ระหว่างความพงึพอใจในงาน           
                กบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร จ าแนกรายด้าน (n=190) 

ปัจจัยความพงึพอใจในงาน 
ปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร 

ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี ความเสียสละทุ่มเท ภาพรวม 
เงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ 0.229** 0.225** 0.244** 0.277** 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 0.270** 0.331** 0.281** 0.352** 
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 0.440** 0.367** 0.383** 0.476** 
การพฒันาความรู้ของบุคลากร 0.299** 0.337** 0.338** 0.388** 
ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญั 0.403** 0.306** 0.356** 0.422** 
ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพึงได ้ 0.362** 0.438** 0.403** 0.480** 
ภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา 0.472** 0.356** 0.428** 0.498** 

ภาพรวม 0.558** 0.550** 0.534** 0.653** 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed),   * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  
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สรุปและอภิปรายผล 
1. ลักษณะส่วนบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 37 ปี อยูใ่นช่วง 26-35 ปี สถานภาพ

สมรสมากท่ีสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,307.91 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ≤20,000 บาท การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี การจ้างงานอยู่ในประเภทข้าราชการ ปฏิบติังานอยู่ท่ีโรงพยาบาลชุมชน ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานในหน่วยงาน เฉล่ีย 9.44 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง ≤ 5 ปี  
 2. ระดับความคิดเห็นลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.64) เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 ดา้น คือ ดา้นความทา้ทายในการท างาน 
(Mean=4.11) ด้านความมีอิสระในการท างาน (Mean=3.64) และด้านการท างานเป็นทีม (Mean=3.51) 
ตามล าดบั อยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 1 ดา้น คือ ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน (Mean=3.29) 
 3. ระดับความพงึพอใจในงานของบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.50) เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่า ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ดา้น คือ ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา 
(Mean=3.87)  ด้านความสัมพันธ์กับผู ้ร่วมงาน (Mean=3.82)  ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพึงได ้
(Mean=3.44) และด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญั (Mean=3.42) ตามล าดับ อยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการพฒันาความรู้ของบุคลากร (Mean=3.40) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(Mean=3.35) และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ (Mean=3.20) ตามล าดบั  
 4. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.94) เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า ระดับความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความภาคภูมิใจต่อองค์กร 
(Mean=3.96) ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร (Mean=3.94) และด้านความเสียสละทุ่มเทเพื่อองค์กร 
(Mean=3.92) ตามล าดบั 

5. ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง ลกัษณะส่วนบุคคล ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ ความพงึพอใจในงาน 
กบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร  

    5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร พบว่า มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ อายุ  รายได ้และระยะเวลาปฏิบติังาน ส่วนท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา ประเภทการจา้งงาน และสถานท่ีปฏิบติังาน เน่ืองมาจากบุคลากร
สาธารณสุขท่ีมีอายนุอ้ย ระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ย ยอ่มมีรายไดต้ ่า จึงพยายามเสาะแสวงหางานใหม่ท่ีมีความ
มัน่คง สามารถตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานท่ีดีกว่า ส่วนเพศ สถานภาพ การศึกษา ประเภทการจา้งงาน 
และสถานท่ีปฏิบติังานไม่มีความสัมพนัธ์ต่อองคก์ร เน่ืองจากเป็นหน่วยงานราชการ ซ่ึงถูกก าหนดหลกัเกณฑ์
ต่างๆเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอยู่แล้ว สอดคล้องกับการศึกษาของ อิสราภรณ์ รัตนคช (2551) เร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล และคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รสายสนบัสนุน 
ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ระยะเวลา
ปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร เน่ืองจากคนท่ีมีอายนุอ้ยจะมีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ย
กว่าคนท่ีมีอายุมาก  เพราะคนอายุมากโอกาสหางานใหม่น้อยกว่า และคาดหวงัเงินบ าเหน็จบ านาญ(7) 



11 
 

การศึกษาของ กุลธนิดา ผลเวช (2556) เร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน สถาบนัไทย-เยอรมนั พบวา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา สถานภาพการสมรส และต าแหน่ง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของบุคลากร(8) และการศึกษาของ นุชจิรา ต๊ะสุ (2552) เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างาน 
กบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในสังกดั ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และประเภทบุคลากรไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ
องคก์ร(9)   

    5.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โดยรวมมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสัมพนัธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(r2=0.565) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และสัมพนัธ์กนัในระดบั
ปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ คือ ดา้นความทา้ยทายในการท างาน (r2=0.558) ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั และสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ จ  านวน 2 ดา้น คือ ดา้นความมีอิสระ
ในการท างาน (r2=0.473) ดา้นการท างานเป็นทีม (r2=0.320) และดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
และสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ คือ ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน (r2=0.288) 
ตามล าดบั เน่ืองจากปัจจยัลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข ดงันั้น การ
มอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ
ไวว้างใจให้ปฏิบติังานท่ีส าคญัของหน่วยงาน เน้นกระบวนการท างานท่ีเป็นทีม ช่ืนชมและเชิดชูเกียรติแก่
บุคลากรท่ีประสบความส าเร็จ ตลอดจนการสร้างความเขา้ใจถึงเส้นทางความกา้วหน้าในงาน จึงเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัส าหรับผูบ้ริหาร สอดคล้องกบัการศึกษาของ ชาญวุฒิ บุญชม (2553) เร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กร: 
ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองคก์ร 
ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าของงาน ความมีอิสระในการท างาน การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน และสภาพแวดลอ้มองคก์ร(10) การศึกษาของ แสงเดือน รักษาใจ (2554) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร กรณีศึกษาบริษทักรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นความมีอิสระในการท างาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน(11) การศึกษาของ สมจิตร จนัทร์เพญ็ (2557) เร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของเจา้หนา้ท่ีสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน (องคก์รมหาชน) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความทา้ทาย ความกา้วหนา้ การ
มีส่วนร่วมตดัสินใจ การท างานเป็นทีม(12) และการศึกษาของ Steers and Porter (1983) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรในกลุ่มลักษณะของบทบาท ได้แก่ ความท้าทาย ความก้าวหน้าในการท างาน 
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา(13)  

    5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพึงพอใจในงาน กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
โดยรวมมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 
(r2=0.653) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ จ  านวน 6 ดา้น คือ ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา (r2=0.498) ดา้นความรู้สึกวา่
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องค์กรเป็นท่ีพึงได้ (r2=0.480) ด้านความสัมพันธ์กับผู ้ร่วมงาน (r2=0.476) ด้านความรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคญั (r2=0.422) ดา้นการพฒันาความรู้ของบุคลากร (r2=0.388) และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(r2=0.352) ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัยิง่ทางสถิติ จ  านวน 1 ดา้น คือ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ (r2=0.277) เน่ืองจากปัจจยัความพึง
พอใจในงานมีความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข ดงันั้น การสร้างความพึงพอใจในงานแก่
บุคลากรสาธารณสุขจึงเป็นส่ิงส าคญั โดยเฉพาะดา้นเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ มีความพึงพอใจค่อนขา้งนอ้ย 
เพราะบุคลากรส่วนใหญ่อายุน้อย เงินเดือนต ่า และเป็นลูกจา้งชัว่คราว  ส่วนสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และการพฒันาความรู้ของบุคลากรยงัมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น การส่งเสริม สนบัสนุน 
กิจกรรมสร้างรายไดเ้สริม จดัตั้งกองทุนสวสัดิการ และสร้างความมัน่ใจถึงความมัน่คง ตลอดจนการจดัการ
สถานท่ีท างาน และแผนพฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ สมจิตร จนัทร์เพญ็ (2557) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ เงินเดือนและสวสัดิการ 
การพฒันาความรู้ของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน ภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อองค์กร และความรู้สึกวา่องค์กร
เป็นท่ีพึงได ้(12) การศึกษาของ ชาญวฒิุ บุญชม (2553) เร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ร: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากร
โรงเรียนอิสลามสันติชน พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กร ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบั
ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บการพฒันาความรู้(10) การศึกษาของ ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553) เร่ือง 
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลนครยะลา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงาน ได้แก่ ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน การได้รับการพฒันาความรู้ เงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในการท างาน และภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร(14)  
 ข้อเสนอแนะผลการวิจัยในเชิงบริหาร: ควรจดักิจกรรมสร้างความผกูพนั และกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
แก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ จดัตั้งกองทุนสวสัดิการช่วยเหลือบุคลากรและครอบครัว จดัท าแนวทางและสร้าง
ความเขา้ใจถึงความกา้วหนา้และความมัน่คงต่อองคก์ร และลดความเหล่ือมล ้าของบุคลากรภายในองคก์ร 
 ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป: ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น ดา้นภาวะหมดไฟของบุคลากร 
ดา้นภาระงาน (Workload) ของบุคลากร หรือดา้นจิตวทิยา 
จริยธรรมการวจัิย  

เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัเก่ียวกบัมนุษย ์
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เลขท่ีโครงการวจิยั STPHO2020-026 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 
กติติกรรมประกาศ 

ผูศึ้กษาวจิยัขอขอบคุณท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.พงศศ์กัด์ิ เหล่าดี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสอบถาม ดร.ปรเมษฐ์ จินา ดร.รุ่งนภา จนัทรา 
ดร.นพรัตน์ ไชยช านิ ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารและบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชยับุรี 
ท่ีใหข้อ้มูลและสนบัสนุนการศึกษาวจิยั เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์รต่อไป 
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