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The major findings were as follows :
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affective commitment with mean score 3.73 and moderate level of normative commitment, and
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การทํางานในปจจุบันนี้ “คน” จะมีความสําคัญกับองคการมากขึน้ ทุกที ถึงแมวา ในยุค
โลกาภิวฒ
ั น จะมีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการทํางานมากขึน้ ทุกที แตถงึ อยางไรเครื่องมือ
เหลานี้ตองอาศัย “คน” เขามาจัดการดูแล ควบคุมการทํางานของเครื่องมือเหลานี้ จนเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไปวา “คน” ตองมีความสัมพันธกับองคการอยูตลอดเวลา จนอาจกลาวไดวา ทั้ง “คน” และ
องคการจะตองมีการพึ่งพากัน มีนกั วิจยั หลายทานใหความสนใจในการศึกษา ความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกกับองคการ
หากองคการใดสามารถสรรหาคนดี มีความรู ความสามารถเขามาปฏิบัติงาน และ
สามารถดึงดูดผูมีความรูใหสามารถอยูปฎิบัติงานในองคการไดนานที่สดุ เทาที่จะเปนไปได ก็จะ
เปนที่แนใจไดวาการบริหารงานในองคการจะตองเจริญกาวหนา สามารถบรรลุเปาหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษณ, 2533) องคการและระบบทางสังคม
เกิดจากการรวมตัวของมนุษยทมี่ ีการจัดกิจกรรมรวมกัน
เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายทีก่ ําหนดไว
(Swanberg, 1990) องคการตองมีการบริหารและจัดการระบบตางๆ ภายในใหมปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งระบบที่สาํ คัญที่สุดที่ผูบริหารองคการทุกองคการใหความสนใจคือ
ระบบทรัพยากรมนุษย
(ธงชัย สันติวงษ และสมยศ สันติวงษ, 2522) อาจกลาวไดวา หากระบบทรัพยากรมนุษยมี
ประสิทธิภาพและผลผลิตมากเทาใด องคการก็จะไดรับผลดีมากยิง่ ขึ้นเทานัน้ องคการจําเปนตอง
รักษาทรัพยากรมนุษย เพราะทรัพยากรมนุษยขององคการ เปรียบเสมือนทุนที่องคการไดสะสมไว
คือการใชเวลา และทุนทรัพยในการสรรหาผูสมัครที่ดี มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน มีการ
พัฒนาจัดการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูความชํานาญและทักษะให ดังนัน้ หากองคการตองสูญเสีย
ทรัพยากรมนุษยไป ก็เทากับเกิดความสูญเสียขึ้นในองคการ
องคการจึงตองใหความสนใจในการรักษาทรัพยากรมนุษย ใหอยูก บั องคการใหนานที่สุด
และยังตองจูงใจใหบุคคลทุม เทกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญาใหแกงานที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคขององคการที่ตั้งไว นัน่ คือการสรางความยึดมั่นผูกพันในองคการใหเกิด
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ขึ้นกับสมาชิกในองคการ หรือเรียกไดวา สมาชิกที่มีความผูกพันในองคการ ถือเปนสมาชิกองคการ
ในอุดมคตินั่นเอง (Angle and Lawson, 1994)
พยาบาลเปนกลุมบุคลากรใหญที่สุดในทีมสุขภาพ และเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูใชบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง การทํางานของพยาบาลจะตองรับผิดชอบตอผูใชบริการสูง การสรางเสริมให
พยาบาลมีการมีความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
จะกอใหเกิดการปฏิบัติการพยาบาลที่มี
การตัดสินคุณภาพของการบริการสุขภาพสวนใหญ มาจากคุณภาพของการ
ประสิทธิภาพ
พยาบาลที่ไดรับ (ฟาริดา อิบราฮิม, 2542) เปาหมายขององคการพยาบาลคือการใหการพยาบาล
ที่มีคุณภาพ เพื่อเปนที่ประทับใจของผูใชบริการ การพัฒนาการใหการบริการทางการพยาบาลใหมี
คุณภาพไดนั้น ตองเกิดจากคุณภาพของคนในองคการ (พวงรัตน บุญญานุรักษ, 2536) คุณภาพ
ของการใหการบริการทางการพยาบาลจะเกิดขึ้นไมได หากขาดแคลนบุคลากรที่มคี ุณภาพ การที่
พยาบาลมีความคิดที่จะลาออกจากงาน หรือการขาดความรวมมือในการทุมเทในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการนัน้ เปนการแสดงออกถึงความขาดความยึดมัน่ ผูกพันใน
องคการ
ในการศึกษาชีวิตการทํางานสิ่งที่เปนที่กลาวถึงกันอยางกวางขวางคือ ทัศนคติที่สัมพันธ
กับงาน (Attitude related job) ทัศนคติเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกไดจากชีวิตการทํางาน และ
ทัศนคติจะสงผลตอพฤติกรรมการทํางาน (Steer and Black, 1999) สิ่งสําคัญประการหนึง่ ที่
ผูบริหารตองทําการศึกษา และทําความเขาใจคือ ทัศนคติที่จะเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางาน
ของคนในองคการ เชน ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการ (Organizational commitment) และการมีสวนรวมในงาน (Job involvement)
ผูบริหารองคการในยุคปจจุบนั ใหความสนใจตอความรูสกึ นึกคิดของบุคคลมากขึ้น โดยคาดวาจะ
เปนแรงผลักดันใหบุคคลเหลานัน้ ไดอุทิศแรงกายแรงใจในการปฎิบัติงานอยางเต็มที่ (อรุณ รัก
ธรรม, 2536)
ในการทํางานของบุคคลในองคการจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด และจะชวยใหองคการ
สามารถบรรลุเปาหมายขององคการไดมากเพียงใดนัน้ ผูบริหารตองตองสามารถเขาใจถึงความ
ตองการของบุคคลในองคการและผสมผสานความตองการนัน้ ใหเขากับจุดมุงหมายขององคการ
ในขณะเดียวกันก็สามารถทําใหบุคคลนัน้ เกิดความพึงพอใจในงาน
ซึ่งจะทําใหเกิดความ
กระตือรือรน และปรารถนาที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการตอไป (วิชัย โถสุวรรณจินดา,
2535)
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ความผูกพันในองคการ ถือเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของบุคคลในองคการ การศึกษาความ
ผูกพันในองคการ จึงจําเปนตองเขาใจบุคคลในการทํางาน ซึ่งประกอบขึ้นมาจากลักษณะของ
บุคคล และสภาพแวดลอมผสมผสานกัน กลาวคือ ตัวบุคคลตางมีพื้นฐานสวนตัว ที่เปนตัวของ
ตัวเองติดตัวเขามาในองคการขณะที่เขามาทํางาน ในเวลาเดียวกัน สภาพแวดลอมในองคการที่จดั
ไวนั้นก็มีสภาพเงื่อนไขเปนไปในลักษณะทีแ่ ตกตางกัน ทัง้ ในแงลกั ษณะงาน ความสัมพันธระหวาง
บุคคลในงานเปนตน (ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ, 2535)
ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการเปนลักษณะของความสัมพันธอยางแนนแฟน ของแตละ
บุคคลที่แสดงความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน และเกี่ยวของเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ มี
ความเชื่ออยางแรงกลา ยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการ มีความเต็มใจที่จะทุมเทความ
พยายามในการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนขององคการ ทัง้ ยังมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
รักษาความเปนสมาชิกภาพขององคการ (Porter et al., 1974)
การที่บุคคลมีความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ จะทําใหมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เกิด
ความไววางใจกัน ลดความขัดแยงเนื่องจากทุกคนมุงเพือ่ รักษาผลประโยชนขององคการ คํานึงถึง
การมีสวนรวมในความสําเร็จขององคการ กอใหเกิดความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันในองคการ การ
กระตุนใหบุคลากรเกิดความยึดมั่นผูกพันในองคการใหมีระดับสูงขึ้นสามารถทําไดโดยอาศัยการ
บริหารงานในองคการ
เชน การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ การใช
สัญลักษณ (Logos) หรือคําขวัญ (Slogans) เพื่อเปนการกระตุนใหบุคคลเกิดความรูสึกยึดมั่น
ผูกพันในองคการ (Vechio, 1995)
ความยึดมั่นผูกพันในองคการเปนคุณลักษณะที่สาํ คัญ
ประการหนึ่งของสมาชิกในองคการที่จําเปนในการพัฒนา เนื่องจากบุคคลที่มีความยึดมั่นผูกพันใน
องคการสูง จะเปนผูท ี่มีความพึงพอใจในงาน ตองการที่จะอยูในองคการ มีความพยายามทีจ่ ะ
ปฏิบัติงานใหดีที่สุดเพื่อประโยชนขององคการ มีความตองการที่จะเห็นความกาวหนาขององคการ
นอกจากนี้ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ ยังเปนเครื่องมือทางการบริหาร และเปนดรรชนีชี้
วัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคการ ชวยใหสมาชิกในองคการมุงไปในทิศทางเดียวกัน
รวมกันทํางานในทุกระดับขององคการเพื่อผลสําเร็จขององคการ ชวยเพิ่มผลผลิตแกองคการ และ
ทําใหสมาชิกในองคการมีความมุง มั่นที่จะคงอยูในองคการ
การศึกษาความยึดมั่นผูกพันใน
องคการ ของพยาบาลวิชาชีพ จะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบ ริหารทางการพยาบาล ที่
จะสามารถนําไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพพยาบาล เพือ่ ใหบุคลากรพยาบาลมีความ
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ยึดมั่นผูกพันในองคการ ซึ่งจะกอใหบุคคลมีความเชื่อในคุณคาของงาน มีความรับผิดชอบตอ
งาน มีความทุมเท เสียสละ อยางเต็มใจในการใหการปฏิบัติการพยาบาลแกผูรับบริการ
จากการวิจยั ทีผ่ านมา พบวา ความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ ใน
ประเทศไทย มีความยึดมั่นผูกพันในระดับปานกลาง (สะอาด วงศอนันตนนท, 2538; แจมจันทร
คลายวงศ, 2540) แสดงวาพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยยังมีความยึดมั่นผูกพันในองคการใน
ระดับที่ไมสูงมากนัก
ดังนัน้ การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่จะชวยกระตุนใหสมาชิกในองคการเกิด
ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ จึงเปนเรื่องทีน่ าสนใจมาก และยังเปนแนวทางในการบริหารงานที่
สอดคลองกับสภาวะการที่เกิดขึ้นจริงในองคการดวย
ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองใหญ มีคา ครองชีพสูง ในยุคที่
ภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงตกต่ํา เรื่องของรายไดเปนเรื่องที่ทกุ คนใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ ใน
เขตกรุงเทพมหานครเปนทีต่ ั้งของโรงพยาบาลเอกชนจํานวนมาก
ที่สามารถตอบสนองความ
ตองการดานรายได ใหแกพยาบาลวิชาชีพ มากกวาโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งอาจเปนเหตุจูงใจอยางหนึ่ง
ที่จะสงผล ตอความยึดมัน่ ผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ และทั้งนี้เพื่อนําขอมูลดังกลาวไป
ใชประโยชนเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารในอนาคตตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล บรรยากาศองคการ การมีสว นรวมในงานและความยึดมั่น
ผูกพันในองคการ ของ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน กับ
ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
แนวเหตุผลและสมมติฐาน
ปจจัยสวนบุคคล (Personal characteristics) เปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ซึ่ง
ประกอบดวย คุณสมบัติของบุคคลที่มีอิทธิพลตอความยึดมั่นผูกพันในองคการ ไดแก
อายุ (Age)
บุคคลที่มีอายุที่แตกตางกัน จะมีความเชื่อคานิยมที่แตกตางกัน (Ivancevich and
Matterson, 1999) อายุของบุคคลทําใหตระหนักถึง ทางเลือกของการทํางานที่ลดลง บุคคลที่อายุ
มากขึ้น ยอมมีการเรียนรูมากขึ้น มีการสัง่ สมประสบการณเกี่ยวกับการทํางานในองคการ มีหนาที่
การงานที่อยูในระดับสูง ไดรบั ผลประโยชนตอบแทนสูงขึน้ ยอมมีความพึงพอใจในการทํางานที่
สูงขึ้น ดังนัน้ จากการศึกษาของ Mathieu and Zajac (1990) พบวา อายุ มีความสัมพันธทางบวก
กับ ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ สอดคลองกับการศึกษาของ สะอาด วงศอนันตนนท (2538)
สถานภาพสมรส (Marital status)
บุคคลที่มีสถานภาพสมรสคู นาจะมีความยึดมั่นผูกพันในองคการ มากกวาผูทมี่ ีสถาน
ภาพโสด เพราะในสภาพปจจุบัน สภาพทางเศรษฐกิจทําให คนตองการตอบแทนในเชิงแลกเปลีย่ น
โดยเฉพาะ ในกลุมที่แตงงานแลว ภาระความรับผิดชอบดานคาใชจา ย ทําใหการออกจากงานเปน
สิ่งที่ตองคํานึงถึง ผลไดเสียมากกวาคนโสด บุคคลที่แตงงานแลว มีแนวโนมที่จะมี ความยึดมัน่ ผูก
พันในองคการ มากกวาบุคคลที่ยงั ไมแตงงานเนื่องจาก ผูท ี่แตงงานแลว มีภาระที่ตองรับผิดชอบ
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ทําใหตองการความมัน่ คงกาวหนาในการทํางาน ไมตองการที่จะเปลีย่ นแปลงการทํางาน ที่อาจทํา
ใหเกิดความรูส ึกไมปลอดภัยในการทํางาน คนที่เปนโสดจึงมีแนวโนมที่จะเปลีย่ นงาน และมีความ
ยึดมั่นผูกพันในองคการนอยกวาคนที่แตงงานแลว (Mathieu and Zajac, 1990)
ระดับการศึกษา (Education)
งานวิจยั ของ อนันตชัย คงจันทร (2532) พบวา ผูบริหารที่มีการศึกษาปริญญาตรี จะมี
ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการนอยกวาผูบ ริหารที่มกี ารศึกษาสูงกวาปริญญาตรี การที่ศึกษาพบวา
ผูบริหารที่มกี ารศึกษาสูงกวาปริญญาตรี กลับมีความยึดมั่นผูกพันในองคการสูงกวาผูบริหารที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาจเกิดจากกลุมผูบริหารทีม่ ีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีไดรับโอกาส
หรือสิ่งจูงใจที่เหนือกวา ซึง่ สอดคลองกับงานวิจัยของ อังคณา โกสียสวัสดิ์ (2534) ที่ศึกษาพบวา
อาจารยวุฒิปริญญาเอกมีความผูกพันตอสถาบันมากกวาอาจารยวุฒปิ ริญญาโท เพราะมีความ
ภูมิใจที่ไดรับมอบหมายใหสอนนิสิตในระดับสูง ไดใชความรูความสามารถ ไดทาํ ประโยชน สราง
ชื่อเสียงมากกวา แตในงานวิจัยของไทยบางชิ้นศึกษาพบวา ระดับการศึกษาไมมีอทิ ธิพลตอความ
ยึดมั่นผูกพันในองคการ ( จารุณี วงศคําแนน, 2537) หรืออาจเปนเพราะวาระดับการศึกษา ไมใช
ตัวแปรหลักทีม่ ีอิทธิพลตอโอกาสกาวหนาในงาน หรือการเขาดํารงตําแหนงระดับสูง หรือกลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจลักษณะงาน สภาพแวดลอมการทํางาน และบรรยากาศขององคการ
เหมือนกัน ทําใหระดับการศึกษาไมสง ผลใหเกิดความรูสกึ ที่แตกตางกัน หรือเปนเพราะระดับ
การศึกษาเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลแตละคน ไมใชลักษณะสวนบุคคลที่ไดรับมาจากองคการ
อยางเชน ตําแหนงงาน เปนตน (DeCotiis & Summers, 1987)
ผูที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความยึดมัน่ ผูกพันในองคการสูงกวาผูท ี่มรี ะดับการศึกษาต่ํา
กวา เพราะผูท มี่ ีระดับการศึกษาสูงจะประเมินคุณคาของสิ่งที่จะไดรับตอบแทน ทัง้ ในรูปของรางวัล
และความสูญเสียที่จะเกิดขึน้ คือ มองวาตนจะไดรับรางวัลคาตอบแทนในระดับสูงถายังคงทํางาน
อยูหรือมีความผูกพัน และจะเปนการสูญเสียอยางมากถาลาออกจากองคการ หรือไมผูกพันกับ
องคการ (Becker, 1960)
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ระยะเวลาปฏิบัติงาน (Tenure)
บุคคลที่มีระยะเวลาที่อยูในองคการนานจะมีโอกาสที่จะดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ ความมั่นคง
ในหนาที่การงานมีมากขึน้ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และเปนแรงจูงใจที่จะอยูในองคการไดนาน
ขึ้น จากการศึกษาของ Mowday และ คณะ (1982); Meyer and Allen (1984); Buchanan
(1974) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวก กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
บรรยากาศองคการ
บรรยากาศองคการที่ดี นาจะนําไปสูการเสริมสรางแรงจูงใจ ใหบคุ คลเกิดความรูสึกมี
ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ บรรยากาศองคการที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน จะทําใหบคุ คล
ในองคการบรรลุภาวะความเจริญเติบโตทางดานจิตใจ มีผลใหปฏิบัติงานอยางมีความสุข นําไปสู
การมีความริเริ่มสรางสรรค ความเสียสละใหกับองคการ และเกิดความยึดมั่นผูกพันในองคการได
(อุทัย เลาหวิเชียร, 2530) จากการศึกษา ของ Brown and Leigh (1996) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ
ระหวางบรรยากาศทางจิตวิทยา กับการมีสวนรวมในงาน ความขยันหมั่นเพียร การปฏิบัติงานของ
พนักงาน ซึง่ บรรยากาศทางจิตวิทยาคือ บรรยากาศองคการนัน่ เอง (Halpin, 1966 อางใน เจน
นารา สิทธิเหรียญชัย, 2541) พบวาบรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการมีสว นรวมในงาน ซึ่ง
ผลการวิจยั คลายคลึงกับการศึกษาของ เจนนารา สิทธิเหรียญชัย (2541) พบวา บรรยากาศ
องคการ มีความสัมพันธกับ การมีสว นรวมในงาน ซึง่ การมีสวนรวมในงานเปนตัวทํานายความยึด
มั่นผูกพันในองคการ (Blau, 1987) ดังนัน้ บรรยากาศองคการ จึงนาจะมีความสัมพันธกับความ
ยึดมั่นผูกพันในองคการดวย
การมีสวนรวมในงาน
บุคคลที่มีการมีสวนรวมในงานสูง จะเปนผูที่อทุ ิศตนทํางานเพื่อองคการ โดยไม
คํานึงถึงผลประโยชนของตนเอง ผูมกี ารรวมในงานสูงจะปฏิบัติงานเนือ่ งจาก เปนความพึงพอใจที่
อยากจะกระทํา เพราะเห็นวางานมีความสําคัญตอตนเอง ตอภาพลักษณของตนเอง
ดังนัน้ บุคคลทีม่ ีการมีสว นรวมในงานในระดับสูง นาจะมีความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
สูงดวย จาก Blau (1987) พบวา การมีสว นรวมในงานจะเปนตัวพยากรณ ความยึดมั่นผูกพันใน
องคการจากการศึกษาของ Magid et al. (1994) เรื่องประสบการณการทํางาน การมีสวนรวมใน
งาน กับคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา การมีสวนรวมในงานมีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจใน
งาน เงินเดือน ลักษณะงาน ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ ซึ่งคลายกับการศึกษาของมอรโรว
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(Morrow, 1983 cited in Magid et al., 1994) ทีพ่ บวา การมีสวนรวมในงานมีความสัมพันธ กับ
ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ และ Blau (1987) กลาววาการมีสวนรวมในงาน เปนดรรชนีชีวติ
ของความพึงพอใจในงาน และความยึดมั่นผูกพันในองคการ Everett and Elloy (1991) ได
ทําการศึกษาความสัมพันธของการมีสว นรวมในงานพบวา การมีสว นรวมในงานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับ ความพึงพอใจของบุคคลดาน ความมั่นคงในงาน คาตอบแทน เพื่อนรวมงาน
ความกาวหนาในอาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในองคการ
สมมติฐานการวิจยั
จากแนวคิดและเหตุผลที่ไดรับจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูว ิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมคี วามสัมพันธ กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
2. ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรส มีความสัมพันธกบั ความยึดมั่นผูกพันในองค
การ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
3. ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษามีความสัมพันธ กับความยึดมั่นผูกพันในองค
การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
4. ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาที่ปฏิบัติมีความสัมพันธกับความยึดมัน่ ผูกพันในองค
การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
5. บรรยากาศองคการ ของโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธทางบวก
กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
6. การมีสวนรวมในงานของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธทางบวกกับ ความยึดมัน่ ผูก
พันในองคการ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1.

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คอื
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในฝายการ
พยาบาล
โรงพยาบาลรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อยูใ นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครและสํานักงานตํารวจแหงชาติ มาแลวไม
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นอยกวา 3 ป ในวันที่เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีโรงพยาบาลทัง้ สิ้น 13 แหง และมีจํานวนพยาบาล
ทั้งสิน้ จํานวน 7,924 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา มีตัวแปรตน 3 ตัวแปร คือ
2.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
2.2 บรรยากาศองคการ ประกอบดวยองคประกอบ 12 ดานคือ
ดานความชัดเจนของเปาหมาย ดานขอตกลงเพื่อมุงความสําเร็จ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดานโครงสรางองคการ ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดานการยกยองชมเชยและใหรางวัล ดาน
ความรับผิดชอบในงาน ดานการเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง ดานความจงรักภักดีตอ
องคการ ดานการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ดานความอบอุน ในการปฏิบัติงาน และดานการ
ทํางานเปนทีม
2.3 การมีสว นรวมในงาน คือ ดานการรับรูวา งานเปนสิง่ สําคัญตอชีวิต
ดานความรับผิดชอบตองานทีท่ ําอยู ดานการทุมเทและเสียสละใหกบั งาน และดานการรับรูวา งาน
มีผลตอความพึงพอใจของตนเอง
ในการวิจัยครัง้ นี้มีตวั แปรตาม 1 ตัวคือ ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ประกอบดวย
องคประกอบ 3 ดาน คือ ดานจิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐานของสังคม

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1. ความยึดมั่นผูกพันในองคการ หมายถึง ความรูสกึ ทัศนคติ ของพยาบาล
ประจําการโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ที่มีตอองคการพยาบาล ประกอบดวยความยึดมัน่
ผูกพัน 3 ดานคือ
1.1 ความยึดมัน่ ผูกพันดานจิตใจ (Affective commitment) หมายถึง
ความรูสึกของพยาบาลวิชาชีพทีม่ ีตอองคการพยาบาล วาตนเปนสวนหนึง่ ขององคการ มีความเต็ม
ใจที่จะทุมเทแรงกายแรงใจ อุทิศตนใหกับองคการพยาบาล เนื่องจากเปนความตองการทีจ่ ะ
กระทําเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ
1.2 ความยึดมัน่ ผูกพันดานการคงอยู (Continuence commitment)
หมายถึงความรูสึกผูกพันตอองคการพยาบาล โดยมีการคํานวณดานผลประโยชนตอบแทนที่ควร
ไดรับจากองคการ และความคุมทุนที่ตองแลกเปลี่ยนดวย กําลังกาย กําลังใจ ที่อทุ ิศตนเพื่อ
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องคการของพยาบาลวิชาชีพ เปนความตองการที่จะอยูเ นื่องจากความจําเปน หรือเพราะตองการที่
จะรักษาผลประโยชนของตนไว
1.3 ความยึดมัน่ ผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative commitment) หมาย
ถึงความรูสึกผูกพันตอองคการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ ที่เกิดจากคานิยม วัฒนธรรม และ
สังคม ที่เห็นวาเมื่อเปนสมาชิกขององคการแลว ตองมีความยึดมัน่ ผูกพัน เนื่องจากสังคมมองวา
เปนสิ่งที่ถกู ตองเหมาะสม เปนความยึดมัน่ ผูกพันที่เกิดจากความรูสึกวา ควรจะอยู เนื่องจากเปน
ความเหมาะสม
2. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณสมบัติเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาทีอ่ ยูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
3. บรรยากาศองคการ หมายถึง การรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร ที่มีตอองคประกอบแวดลอมภายใน ฝายการพยาบาลทัง้ ทางตรง และทางออม
โดยบรรยากาศดังกลาวจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ตาม
แนวคิดของ Litwin and Burmeister (1992) แบงเปน 12 ดานคือ
3.1 ดานความชัดเจนของเปาหมายและนโยบาย ( Clarity) หมายถึง
ฝายการพยาบาลไดกําหนดเปาหมายและนโยบายไวอยางชัดเจนเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน ทีก่ ระชับ
งายตอความเขาใจ สามารถนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และมีความ
สอดคลองกับพันธกิจของฝายการพยาบาล
3.2 ดานพันธสัญญา (Commitment) หมายถึง ฝายการพยาบาลไดให
การสนับสนุนใหพยาบาลวิชาชีพมีการตกลงรวมกัน เพื่อมุงสูเ ปาสูห มายและความสําเร็จของฝาย
การพยาบาล ดวยการอุทิศตนของพยาบาลวิชาชีพ
3.3 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard) หมายถึง ฝายการ
พยาบาลไดกําหนดขั้นตอนและ แนวทางในการปฏิบัติสาํ หรับใหพยาบาลวิชาชีพ ใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัตงิ าน มีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ นําผลจากการตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึน้
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3.4 ดานโครงสรางองคการ (Structure) หมายถึง ฝายการพยาบาล
ไดจัดระบบโครงสรางของฝายการพยาบาล ที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ มี
การกระจายอํานาจแกผูปฏิบัติงาน และมีการติดตอสื่อสาร การประสานงานทีม่ ีความคลองตัว
3.5 ดานการปฏิบัติการตามกฎระเบียบ (Conformity) หมายถึง ฝายการ
พยาบาลไดมกี ารกําหนดกฎระเบียบและขอปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ใหพยาบาลวิชาชีพได
ทราบอยางทั่วถึง สามารถปฏิบัติตามได และใชเปนกฎระเบียบทีพ่ ยาบาลวิชาชีพไดรับการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกัน
3.6 ดานการยกยองชมเชยและใหรางวัล (Reward) หมายถึง หมายถึง
ฝายการพยาบาลใหแรงจูงใจ โดยการกลาวคํายกยองชมเชย เมื่อพยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบัติงาน
เปนทีพ่ งึ พอใจตามความเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและแจงใหพยาบาลวิชาชีพ
ไดรับทราบ
3.7 ดานความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) หมายถึง ฝายการ
พยาบาลไดมอบหมายภาระงานใหกับพยาบาลวิชาชีพ ไดอยางเหมาะสมกับแตละตําแหนงงาน
ภายในขอบเขตของวิชาชีพ
3.8 ดานการเปดโอกาสใหเรียนรูและทดลอง (Trial and error) หมายถึง
การที่ฝา ยการพยาบาลเปดโอกาสใหพยาบาลวิชาชีพไดทดลองเรียนรูสิ่งใหมๆ หรือใหแสดงออกใน
ดานความคิดสรางสรรคเพือ่ ประโยชนในการปฏิบัติงาน แมวา การไดทดลองนัน้ ไมประสบผลสําเร็จ
พยาบาลวิชาชีพก็จะไมถูกตําหนิ ถูกลงโทษ หรือมีผลกระทบตอตําแหนงหนาที่การงาน
3.9 ดานความจงรักภักดีในองคการ (Loyalty) หมายถึง ฝายการ
พยาบาลไดมกี ลยุทธใหพยาบาลวิชาชีพมีความรูสึกเปนเจาของ และรูสึกมีคุณคาในตนเอง โดย
คํานึงถึงความเปนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ
3.10 ดานการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน (Working supportive) หมาย
ถึง ฝายการพยาบาล ไดใหการสนับสนุน สงเสริม และชวยเหลือพยาบาลวิชาชีพในดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช งบประมาณ และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสม
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3.11 ดานความอบอุนในการปฏิบัติงาน (Warmth) หมายถึง ผูบงั คับ
บัญชาใหความเปนกันเองแกผูใตบังคับบัญชา โดยผูใตบังคับบัญชาสามารถขอคําปรึกษาเมื่อมี
ปญหา หรือสามารถขอคําแนะนํา รวมถึงการไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา
3.12 ดานการทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง การที่ฝายการ
พยาบาลมีการสนับสนุนใหพยาบาลวิชาชีพมีการทํางานเปนทีม
มีความเอื้อเฟอแบงปนกันใน
ทีมงาน พรอมที่จะเผยแพรและใหความรูทเี่ ปนประโยชนแกกัน มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของทีม
4. การมีสวนรวมในงาน หมายถึง ลักษณะทางจิตวิทยาของพยาบาลวิชาชีพที่
มีตอวิชาชีพพยาบาล
วาวิชาชีพพยาบาลเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอชีวิตและภาพลักษณของ
ตนเอง มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพพยาบาล มีความทุม เทและเสียสละใหกบั วิชาชีพพยาบาล
และคุณคาของวิชาชีพพยาบาลที่เกิดจากการปฏิบัติพยาบาลมีผลตอความรูสึกวาตนเองมีคุณคา
และมีความพึงพอใจ ตามแนวคิดของ Kanungo (1982)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ผลที่ไดรับจากการวิจยั จะเปนแนวทางการบริหารงานบุคคลในการ
เสริมสรางความยึดมั่นผูกพันในองคการ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปนแนวทางในการสรางบรรยากาศองคกรที่เหมาะสม
กับการ
ปฏิบัติงานในภาวการณปจจุบัน
เพื่อการพัฒนา
3. เปนแนวทางในการเสริมสรางการมีสวนรวมในงาน
องคการใหสามารถเจริญกาวหนามากยิ่งขึน้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ
และความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน กับความยึดมั่นผูกพันใน
องคการ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ผูวจิ ัยไดทําการศึกษาคนควาจาก
ตํารา เอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ สรุปสาระสําคัญ ดังหัวขอ
ตอไปนี้
1. องคการพยาบาล
1.1 ความหมายขององคการ และองคการพยาบาล
1.2 ลักษณะขององคการพยาบาล
2. ความยึดมั่นผูกพันในองคการ
2.1 ความหมายของความยึดมั่นผูกพันในองคการ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันในองคการ
2.3 แนวทางการวัด ความยึดมั่นผูกพันในองคการ
2.4 ปจจัยที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันในองคการ
3. บรรยากาศองคการ
3.1 ความหมายของบรรยากาศองคการ
3.2 แนวคิดและทฤษฎี บรรยากาศองคการ
4. การมีสวนรวมในงาน
4.1 ความหมายของการมีสวนรวมในงาน
4.2 แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวมในงาน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. องคการพยาบาล
1.1 ความหมายขององคการและองคการพยาบาล
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวาองคการที่แตกตางกันไวดังนี้คือ

ธงชัย สันติวงษ (2530) ใหความหมายวา องคการหมายถึงกลุมของบุคคลที่มา
รวมตัวกัน และทํากิจกรรมดวยกัน โดยกิจกรรมเหลานัน้ ไดมีการจัดประสานใหเขากันไดอยางดี
เพื่อที่จะสามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน หรือหลายๆวัตถุประสงค เชนเดียวกับที่อุทยั
หิรัญโต (2526) กลาววา องคการหมายถึงการที่บุคคลรวมกันประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
โดยมีการจัดระเบียบไว
สวนทางดานองคการพยาบาล (Nursing organization) เปนองคการทางสุขภาพ ที่
มีความสลับซับซอนและใหญที่สุด นักวิชาการไดใหความหมายขององคการพยาบาลไวหลากหลาย
ดังนี้ บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร (2533) กลาววา องคการพยาบาลคือโครงสรางที่ไดจดั ตั้งขึ้น โดยมี
บุคคลอยางนอย 2 คนขึ้นไปรวมกลุมกัน เพื่อที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพยาบาล
สุลักษณ มีชูทรัพย (2539) ใหความหมายองคการพยาบาลวา หมายถึง การรวมกลุมของพยาบาล
ระดับตางๆ เพื่อใหบริการพยาบาล (Nursing service) ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งหมายถึงการ
ปฏิบัติตอผูปวย และผูที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม โดยยึด
หลักการใหความปลอดภัย การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และคงไวซึ่งสุขภาพอนามัยอันดีของ
ประชาชน และฟาริดา อิบราฮิม (2541) กลาววา องคการพยาบาล เปนการรวมกลุมของพยาบาล
ระดับตางๆ อยางมีระบบ เพื่อการทําหนาที่ตา งๆ ใหงานของวิชาชีพพยาบาลเกิดความสําเร็จ
สรุปไดวา องคการพยาบาลหมายถึง การรวมกลุมของพยาบาลระดับตางๆ เพื่อ
ประกอบกิจกรรม ที่หมายถึงการใหการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ทั้งที่เจ็บปวย และที่มีสุขภาพ
ดี ใหสามารถดูแลตนเอง ตามหนาที่ในความรับผิดชอบ ของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีการจัดระเบียบใน
การทํางานรวมกัน
1.2 ลักษณะขององคการพยาบาล
องคการพยาบาลสวนใหญจะใชรูปแบบโครงสรางองคการแบบงานหลัก (Line
organization structure) ซึ่งเปนโครงสรางแบบธรรมดา มีสายบังคับบัญชาโดยตรงจากหัวหนา
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หนวยงาน ไปยังผูใตบังคับบัญชา ลักษณะของโครงสรางอาจสูงขึ้นมีหลายชั้น หรือแบนราบเพียง 2-3
ชั้น แลวแตหนวยงาน (สุลักษณ มีชูทรัพย, 2539)
การบริหารงานของฝายการพยาบาล มีลักษณะการบริหารที่เปนกระบวนการ
โดยผูบริหารจะทําหนาที่วางแผน กํากับการ และเอื้ออํานวยทรัพยากรตางๆ ทีจ่ ะดําเนินงานของ
องคการใหประสบความสําเร็จไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ ลักษณะงานของฝายการพยาบาลแบง
ออกเปน 3 ดาน คือดานการบริหารงานทั่วไป ดานบริหารการพยาบาล และดานบริหารงานวิชาการ
1.2.1 การบริหารงานทั่วไป เปนการบริหารที่ดําเนินงานเพื่อใหงานของฝาย
การพยาบาลมีระบบ โดยใหการบริหารจัดการดานตางๆ เพื่อเปนการลดปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และชวยใหดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะการบริหารงานทั่วไปไดแก การ
จัดทําแผน การจัดการองคการ การจัดการดานบุคลากร และการควบคุมงาน
1.2.2 การบริหารงานบริการพยาบาล เปนการบริหารจัดการ ที่มีผลตอผูใช
บริการตามวัตถุประสงคของหนวยงาน หรือเพื่อแกปญหาและความตองการของผูปวย ครอบครัว
และชุมชน ลักษณะงานบริการพยาบาล จะใหการครอบคลุมการพยาบาลทั้ง 4 มิติ คือ การปองกัน
การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสุขภาพ การบริหารงานการบริการพยาบาล มี
กิจกรรมการบริหารที่หลากหลาย เชน การจัดการบริการพยาบาลตามความตองการหรือปญหาของ
ผูปวย หรือตามความคาดหวังของผูรับบริการ และการจัดทีมงานเพื่อใหบริการพยาบาล ไดอยาง
ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมงเปนตน
1.2.3 การบริหารงานวิชาการ เปนงานสนับสนุนการบริการพยาบาลใหมี
คุณภาพ ดําเนินงานดานวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรู ทักษะ มีคุณธรรม และจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน และชวยใหบุคลากรมีความสามารถ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะการ
บริหารงานวิชาการประกอบดวย 2 สวน คือ สวนแรกเปนการปฏิบัติการทางวิชาการ ดําเนินงาน
เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร การบริการดานเอกสาร ตําราวิชาการ สงเสริมและเผยแพรผลงาน
วิชาการ ใหคาํ ปรึกษา ตลอดจนการคนควา การทําวิจยั ทางการพยาบาล และอีกสวนหนึ่งเปนการ
บริการการศึกษา จัดประสบการณการศึกษาภาคปฏิบตั ิ การควบคุมนิเทศงานนักศึกษา และการ
อํานวยความสะดวกในการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
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2. ความยึดมั่นผูกพันในองคการ
การพัฒนาสังคมและองคการในสภาพการปจจุบันหรืออนาคต ไดใหความสําคัญ
กับแนวความคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human resource management) ซึ่งเปนแนวคิดที่
มุงเนนและใหความสําคัญกับคนอยางมาก ถือวาคนเปนสิ่งมีคายิ่งขององคการ โดยมุงความสนใจไป
ที่ คานิยม ทัศนคติ ปทัสถาน และพฤติกรรมของพนักงาน เพราะมองวาคนในองคการ เปนปจจัยที่
สําคัญที่สุด ที่จะทําใหองคการอยูรอดได และยังมีความเชื่อวาคนสวนใหญ สามารถทํากิจกรรมตางๆ
ได มีความตองการชวยเหลือองคการอยางแทจริง มีความสามารถทีจ่ ะรับผิดชอบการทํางานดวย
ทิศทางและการควบคุมของตนเองได การบริหารจึงหันมาใหความสนใจ และใหความสําคัญกับ
ความรูสึกนึกคิดและจิตใจของพนักงานมากขึ้น โดยใชการจูงใจพนักงานใหเกิดแรงผลักดันที่จะ อุทศิ
แรงกาย แรงใจในการทํางาน เพื่อใหองคการไดผลงานอยางเต็มที่ ทําใหเกิดความคิดวา ประโยชนที่
องคการไดรับก็คือประโยชนที่ตนจะไดรับเชนกัน โดยมีความคิดวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ
ความยึดมั่นผูกพันในองคการเปนปจจัยที่นกั วิจัยจํานวนมากไดใหความสนใจ เพราะความ
ยึดมั่นผูกพันในองคการมีความสําคัญตอพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกในองคการและตอ
ประสิทธิผลขององคการ เพราะหากบุคคลมีความยึดมั่นผูกพันในองคการยอมจะมีพฤติกรรมที่สงผล
ใหองคการประสบความสัมฤทธิ์ผลในเปาหมายที่กําหนดไว และมีความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน
เพื่อความเจริญกาวหนาขององคการ
2.1 ความหมายของความยึดมั่นผูกพันในองคการ
ภรณี มหานนท (2529) ไดใหความหมายเปน 2 ลักษณะ คือ ความผูกพันเปนทางการตอ
องคการ ซึ่งอาจแสดงออกโดยการไปปรากฏตัวทํางานตามเวลาที่กําหนด และความผูกพันทางจิตใจ
หรือความรูสึก (commitment) หมายถึง พนักงานมีความผูกพัน หรือสนใจอยางจริงจังตอเปาหมาย
คานิยม และวัตถุประสงคขององคการ โดยมีทัศนคติทดี่ ี ตอองคการ และเต็มใจที่จะทุมเท พลังในการ
ทํางานเพื่อองคการจะไดบรรลุถึงเปาหมายได ถือเปนทัศนคติที่หนักแนน และเปนไปในทางบวกตอ
องคการ เต็มใจที่จะรักษาสมาชิกภาพในองคการตลอดไป โดยพนักงานมีความเต็มใจที่จะเสียสละ
ความสุขสวนตน เพื่อการบรรลุเปาหมายขององคการ
March and Simon (1958, อางใน สุกานดา ศุภคติสันติ,์ 2540) ไดมีการเริ่มตนศึกษา ความ
ผูกพันตอองคการ ในแงความสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน โดยกลาววา บุคคลจะยึดติดกับองคการ
เพื่อใหไดมาซึ่งรางวัลหรือผลลัพธที่แนนอนจากองคการ ตอมา Becker (1960) ไดใหความหมายของ
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ความยึดมั่นผูกพันในเชิงแลกเปลี่ยนเชนเดียวกัน
คือความผูกพันเปนการแสดงออกของบุคคลที่
เกี่ยวของสัมพันธกับพฤติกรรมบางอยาง อันสืบเนื่องมาจากการที่เขาไดลงทุนเสียเวลา และพลังงาน
ไปเพื่อสิ่งนั้น (Side bet) ซึ่งความผูกพันนี้ใชในการวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ทําให
ทราบถึงบุคลิกภาพเฉพาะของแตละบุคคล และกลุมตลอดจนปรากฏการณทางสังคม เชนเดียวกับ
Kanter (1974) ที่กลาววา ความยึดมั่นผูกพันในองคการหมายถึง ความเต็มใจของบุคคลที่จะดํารงไว
ซึ่งความเปนสังคม และมีความจงรักภักดีตอ ระบบสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู เปนความสัมพันธในเชิง
แลกเปลี่ยน ระหวางบุคคลกับสังคม เชื่อมโยงระบบบุคลิกภาพ ความสนใจของบุคคล ใหเขากับ
ความสัมพันธทางสังคมทําใหสิ่งที่บุคคลตองการ สอดคลองกับสิ่งที่บุคคลตองกระทํา
Sheldon (1971)
กลาววา ความยึดมั่นผูกพันในองคการเปนทัศนคติในเชิงบวกของ
ผูปฏิบัติงาน โดยจะปฏิบัติงานที่สอดคลองและเปนประโยชนตอองคการ ซึ่งแสดงถึงความเกี่ยวของ
หรือผูกพันที่บุคคลมีใหกับองคการ
โดยจะตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ
เชนเดียวกับ Buchanan II (1974) ซึ่งกลาววา ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ เปนความรูสึกเปน
สวนหนึ่งขององคการ รูสึกผูกพันกับเปาหมายและคานิยมขององคการ และPorter et al. (1974)
กลาววา ความผูกพันตอองคการ
เกี่ยวของกับการแสดงออกของแตละบุคคลอยางมั่นคง และมี
สวนรวมในองคการ แสดงใหเห็นถึงลักษณะ 3 ประการ คือ (1) ความเชื่อมั่น ยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคการ (2) ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการ (3)
ความปรารถนาอยางแรงกลาในการที่จะดํารงความเปนสมาชิกขององคการนั้นตอไป
Meyer et al. (1993) ใหความหมายของความยึดมั่นผูกพันในองคการเปนสภาวะ
ทางจิตวิทยาทางดานความสัมพันธของบุคคลในองคการที่มีตอองคการ
โดยเปนสิ่งยึดเหนี่ยวให
บุคคลนั้นตัดสินใจวาจะธํารงรักษาความเปนสมาชิกขององคการตอไปหรือไม ประกอบดวย 3 ดานคือ
ดานจิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน สวน Nelson and Quick (1997) ใหความหมายของ
ความยึดมั่นผูกพันในองคการวาเปนการแสดงออกของบุคคลที่ชี้ใหเห็นวามีความสอดคลองกับ
องคการอยางแรงกลา โดยจําแนกเปน 2 ลักษณะคือ 1) ความยึดมั่นผูกพันในลักษณะที่เปนความ
ปรารถนาของตนเอง 2) ความยึดมั่นผูกพันในองคการในลักษณะตอเนื่อง (Continuance
Commitment) ในองคการ เพราะวาการออกจากองคการอาจหมายถึงการสูญเสียสิ่งตอบแทนหรือ
ผลประโยชนซึ่งไมสามารถหาทดแทนได และKetchand and Strawser (2001) กลาววา ความยึด
มั่นผูกพันในองคการเปนแนวความคิดที่ตอ งการแสวงหารูปแบบทางธรรมชาติของบุคคลที่ยึดติดกับ
องคการของตน
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สรุปไดวา
ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกของสมาชิกในองคการทีม่ ีตอ
องคการ โดยมีความเชื่อมั่น ยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการ เกิดความรูสึกวาตนเปนสวน
หนึ่งขององคการ
จึงทําใหมีความตองการที่จะดํารงความเปนสมาชิกภาพ
ในองคการตอไป
ประกอบดวย 3 ดานคือดานจิตใจ ดานความคงอยูในงาน และดานบรรทัดฐาน
2.2 แนวคิดและทฤษฎี ความยึดมั่นผูกพันในองคการ
Kanter (1972) กลาววา ความยึดมั่นผูกพันในองคการ เปนความจงรักภักดี ซื่อสัตยตอ
องคการ เต็มใจที่จะอุทิศกายใจใหกับสังคมในองคการ โดยการผูกพันตัวเองเขากับ สัมพันธภาพ
ทางสังคม เมื่อสังคมในองคการตอบสนองความตองการของบุคคล โดยความรูสึกยึดมั่นผูกพันตอ
องคการของแตละบุคคลจะมีลักษณะที่แตกตางกัน
ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิบตั ิขององคการตอ
บุคคลในองคการ โดยแบงความยึดมั่นผูกพันในองคการเปน 3 ดานคือ
1. ความยึดมั่นผูกพันในองคการที่เปนลักษณะตอเนื่อง (Continuance
commitment) เปนลักษณะที่บุคคลในองคการอุทิศตนปฏิบัติงานในแกองคการ และเสียสละเพื่อ
องคการอยางตอเนื่อง ตลอดไป
2.ความยึดมั่นผูกพันในองคการที่เปนลักษณะรวมกลุม(Cohesion commitment)
เปนความผูกพันทางสังคมในองคการ จึงเกิดการกระตุน ใหเกิดการรวมกลุม จนทําใหความยึดมั่น
ผูกพันในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นได
3. ความยึดมั่นผูกพันตอองคการในลักษณะการควบคุม (Control commitment)
เปนลักษณะที่สมาชิกมีการผูกพัน ยอมรับและปฏิบัติตามบรรทัดฐาน และคานิยมขององคการ
Porter et al. (1974) และ Mowday et al. (1979) ใหความยึดมั่นผูกพันใน
องคการวาเปนการแสดงความรูสึกที่มีความแนนแฟนของบุคคลตอองคการ รูสึกเปนสวนหนึ่งของ
องคการ มีความจงรักภักดีตอองคการและตองการที่จะธํารงรักษาความเปนสมาชิกขององคการไว
นอกจากนี้ยังหมายถึงการมีคานิยมที่กลมกลืนกับองคการและสมาชิกอื่นในองคการ เต็มใจที่จะอุทิศ
กําลังกายกําลังใจในการปฏิบัติภารกิจขององคการ โดยประกอบดวยลักษณะ 3 ประการคือ
1. การมีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมาย
และคานิยมของ
องคการ (A strong belief in and acceptance of the organizations goals and values) หมายถึง
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การที่สมาชิกมีความเชื่อในทางบวกตอองคการ
มีความเชื่อที่สอดคลองกับคานิยมขององคการ
สนับสนุนเปาหมายขององคการ
พรอมที่จะปฏิบัตงิ านตามที่ไดรบั มอบหมายจากองคการและมี
ความเชื่อวาองคการที่ตนเองผูกพันอยูนั้นเปนองคการที่ดที ี่สุด
2. การมีความเต็มใจที่จะใชความพากเพียร
เพื่อทําประโยชนใหกับองคการ
(A willingness to exert considerable effort on behalf of organization) หมายถึง การที่สมาชิก
มีความยินดี เต็มใจที่จะเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจ สติปญญา และความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย แมไมมีผลตอบแทน รวมทัง้ การเสียสละความสุขสวนตัว
เพื่อประโยชนขององคการ
3. การมีความปรารถนาอยางแรงกลา ที่จะธํารงรักษา ความเปนสมาชิกของ
องคการ (A strong desire to maintain membership in the organization) หมายถึง การที่
สมาชิก แสดงความตองการและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกขององคการ มีความจงรักภักดี
ตอองคการ ไมตองการทีจ่ ะออกไปจากองคการแมวาจะไดรับผลตอบแทนที่มากกวา
มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนสมาชิกขององคการ พรอมที่จะบอกวาตนเปนสมาชิกขององคการ
Staw (1977 อางใน Steers and Porter, 1983) กลาววา ความยึดมั่นผูกพันใน
องคการมี 2 ลักษณะคือ
1. ความยึดมั่นผูกพันในองคการดานทัศนคติ (Attitudinal Commitment)
หมายถึง ความเห็นพองตองกันของบุคคลกับองคการ ความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคการ มี
ทัศนคติตอองคการและมีความมุงหวังที่จะปฏิบัติงานเพื่อ ใหเกิดประโยชนตอองคการ
2. ความยึดมั่นผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม (Behavioral Commitment)
หมายถึง การมีสวนรวมกับองคการ เห็นดวยกับเปาหมายขององคการ และเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายขององคการ
Allen and Meyer (1986) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดย
แบงเปน 3 แนวทางใหญๆ คือ
1. แนวความคิดในดานพฤติกรรม (Behavior) เมื่อคนมีความผูกพันตอองค
การก็จะแสดงพฤติกรรมตอเนื่อง คงเสนคงวาในการทํางานเพื่อองคการ มีความตอเนือ่ งในการทํางาน
โดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน เนือ่ งจากบุคคลจะเปรียบเทียบผลไดผลเสียที่เกิดขึ้น หากตอง
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ออกจากองคการ ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้น จะพิจารณาในลักษณะตนทุนที่เกิดขึ้น หรือผลประโยชนที่จะ
สูญเสียไป
ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและเปนพื้นฐานของแนวความคิดนี้ คือ ทฤษฎีทรี่ ียกวา Side
bet Theory ของ Becker (1960) ซึ่งสาระสําคัญของทฤษฎีนี้คือ การพิจารณาความผูกพันตอ
องคการ เปนผลมาจากการที่คนเราเปรียบเทียบชั่งน้ําหนักวา ถาหากวาลาออกไปจากองคการแลว
จะตองสูญเสียอะไร เนื่องจากการที่เขาไปเปนสมาชิกขององคการในชวงระยะเวลาหนึ่ง จะกอใหเกิด
การลงทุน เรียกวา “Side bet “ ซึ่งอาจปรากฏในรูปของเวลา กําลังกาย กําลังสติปญญาที่เสียไป
ตลอดจนการเสียโอกาสบางอยางไป เมื่อเปนเชนนี้ บุคคลผูนั้นยอมหวังผลประโยชน ที่จะไดรับจาก
องคการในระยะยาว เชน บําเหน็จ บํานาญ ซึ่งนอกเหนือไปจากคาตอบแทนรายเดือน แตหากบุคคล
ลาออกไปกอนครบกําหนดเวลา ก็เทากับการลงทุนแรงกาย แรงใจ และสติปญญาไปนั้นไดประโยชน
ไมคุมคา เพราะฉะนั้น การทีบ่ ุคคลเขามาเปนสมาชิกขององคการนานเทาไหร ก็เทากับการลงทุนนั้น
ไดสะสมเพิ่มพูนขึ้น นํามาซึ่งความยากลําบาก ที่จะตัดสินใจลาออกจากองคการ เพราะหากตัดสินใจ
ลาออกก็จะสูญเสียผลประโยชนที่จะไดรับ
2. แนวความคิดดานทัศนคติ (Attitude) เปนแนวความคิดที่ไดรับการศึกษา
อยางมาก นักวิชาการในกลุมนี้มองวา ความผูกพันในองคการ เปนความรูสึกของบุคคลที่รูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ มีความปรารถนา หรือความตองการทีจ่ ะดํารงความเปนสมาชิกภาพ
ขององคการตอไป เพื่อชวยใหเปาหมายที่ตงั้ ไวประสบความสําเร็จ
3. แนวความคิดดานความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม (Norm) แนว
ความคิดนี้มองความยึดมั่นผูกพันในองคการวาเปนความจงรักภักดี และเต็มใจที่จะอุทศิ ตนใหกับ
องคการ ซึง่ เปนผลจากบรรทัดฐานขององคการและสังคม โดยบุคคลรูสึกวาเมื่อเขามาเปนสมาชิกของ
องคการ จะตองมีความผูกพันตอองคการ เพราะนั่นคือความถูกตองและเหมาะสมที่ควรจะทํา ความ
ผูกพันตอองคการนั้นเปนหนาที่หรือพันธะผูกพัน ที่สมาชิกจะตองมีในการปฏิบัติหนาทีใ่ นองคการ
จากแนวคิดดังกลาวขางตน Meyer et al. (1993) ไดจําแนกลักษณะของความยึด
มั่นผูกพันตอองคการเปน 3 ลักษณะดังตอไปนี้คือ
1. ความยึดมั่นผูกพันดานจิตใจ (Affective commitment) เปน ความรูสึกผูก
พันที่เกี่ยวของกับความรูสึกอารมณ (Want to) ทําใหเกิดความสามัคคีของกลุม พยายามรักษา
สมาชิกภาพไวดวยกัน มีความรูสึกเปนเจาของ เปนอารมณที่บุคคลยึดติดกับองคการ (Attachment
to) เห็นพองตองกันกับองคการ (Identification with) และรูสึกมีสวนรวมในองคการ (Involve in)
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เนื่องจากบุคคลมีเปาหมายของตนสอดคลองกับองคการ และมีความเต็มใจที่จะใหการชวยเหลือให
องคการสามารถบรรลุเปาหมายได ความรูสึกดังกลาวสามารถที่จะพัฒนาใหมีมากขึ้น โดยอาศัย
ประสบการณที่ผานมา ที่ทําใหพนักงานมีความรูสึกที่ดีเมื่ออยูในองคการ เปนมุมมองดาน ทัศนคติ
2. ความยึดมั่นผูกพันดานการคงอยู (Continuance commitment) เปน
ความตองการเฉพาะของบุคคลที่ตองการรักษาสมาชิกภาพขององคการไว เนื่องจากสิ่งตอบแทนที่
ไดรับจากองคการโดยไมมีความรูสึกชอบพอเขามาเกี่ยวของ (Need to) เปนการมองวาการทีค่ นตอง
อยูในองคการเปนความจําเปน มิฉะนั้นบุคคลจะสูญเสียผลประโยชนหลายๆอยาง ที่ควรจะไดรับจาก
การลงทุนของตนเองเปรียบเทียบกับความสมดุลยระหวางผลตอบแทนที่ไดรับจากองคการ
เปรียบเทียบกับองคการอื่นเปนมุมมองดานพฤติกรรม
3. ความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative commitment) หมายถึง
ความรูสึกที่บุคคลสํานึกในหนาที่หรือขอตกลงที่จะตองอยูใ นองคการตอไป (Ought to) เปนความ
ผูกพันที่เกิดจากการประเมินวา ความผูกพันเปนสิ่งที่ถูกตองควรจะกระทํา กลายเปนความจําเปน
เปนบรรทัดฐานจะตองผูกพัน เพื่อความถูกตองเหมาะสมทางสังคม สมาชิกเกิดความรูสึกวามีพันธะ
เปนสวนหนึ่งขององคการ จะตองรับรูบรรทัดฐานขององคการ เชนความจงรักภักดี และความเลื่อมใส
ศรัทธา ตอองคการสังกัดอยู เปนมุมมองดานบรรทัดฐานของสังคม
Brewer and Lock (1995) กลาวถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความยึดมั่นใน
องคการ มีลักษณะ 7 ประการดังนี้
1. มีความเห็นพองตองกันกับองคการ หมายถึง การทีบ่ ุคคลยอมรับในคานิยม
ขององคการ เห็นวาคานิยมขององคการนั้นเปนสิ่งดี และมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน
2. มีความไววางใจในองคการ หมายถึง ความรูสึกเชื่อมั่นของบุคคลที่มีตอ
องคการวามีความยุติธรรม และใหมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อการสรางสรรคงานในองคการ
3. แสดงความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงาน
หมายถึง
การที่บุคคลทุมเทพลังความสามารถในการปฏิบัติงาน และปกปององคการใหพนจากการถูกคุกคาม
4. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง บุคคลที่แสดงการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในการปฏิบัติหรือการแกปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน
5. การรูสึกเชิงบวกตองาน หมายถึง บุคคลที่มีการรับรูวาไดรับการสนับสนุน
ในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการทํางาน
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6. การแสดงความหวงใยตอองคการ หมายถึง บุคคลที่มีความจงรักภักดีตอ
องคการ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และไดรับการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นนั้นๆ
จากองคการ
7. การับรูถึงความยุติธรรมขององคการ หมายถึง บุคคลที่มีการรับรูวาการ
จัดการดานการใหรางวัลสิ่งตอบแทนในองคการมีความยุตธิ รรม
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการตามแนวคิดของ Meyer et al. (1993) ไดอธิบายความยึดมั่น
ผูกพันในองคการไดอยางครอบคลุม ในทุกมิติ และชัดเจน เนื่องจากบุคคลอาจมีความยึดมั่นใน
องคการดวยเหตุผลที่แตกตางกันออกไปซึ่งแนวคิดของ Meyer et al. (1993) สามารถกลาวไดอยาง
ครอบคลุมในทุกดาน ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเลือกใชแนวคิดของ Meyer et al. (1993) เปนแนวทางใน
การศึกษาวิจัย
2.3 แนวทางการประเมินความยึดมั่นผูกพันในองคการ
แนวทางการวัดความยึดมั่นผูกพันในองคการ
ความแตกตางกันตามการใหคําจํากัดความที่ใหไว

นักวิชาการแตละทานมีการสรางแบบวัดที่มี

Grusky (1966, cited in Mowday, Steers, and Porter, 1979) ไดสรางแบบ
ประเมินความยึดมั่นผูกพันในองคการ เปนแบบวัดที่มีขอคําถาม 4 ขอ ไดแก อายุงานในองคการ
ความเปนผูมีความสําคัญในหนวยงาน ทัศนคติตอผูบริหารของหนวยงาน และทัศนคติทั่วไปตอ
องคการ
Sheldon (1971) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความยึดมั่นผูกพันในองคการ
กลุมตัวอยางเปน นักวิทยาศาสตร และวิศวกร โดยใชแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1. เปนการสอบถามความตั้งใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมภายในระยะเวลาอันใกล
เชนการสรางผลงานที่สําคัญ การเขียนผลงานลงในวารสาร ทางวิชาชีพ แมวาหัวขอนัน้ ไมไดรับความ
สนใจจากหนวยงาน
ตอนที่ 2. เปนการสอบถามการวางแผนในอนาคต วาจะอยูในองคการนี้ตลอดไป
หรือจะอยูไปเรือ่ ยๆ แตทายที่สุดอาจมีการโยกยายไปทํางานที่อื่น

23
ตอนที่ 3. เปนแบบสอบถามเจตนคติที่มตี อองคการ ใหกลุมตัวอยางเลือกวงกลม
หมายเลข 1 (หมายถึงการเปนองคการที่ดที ี่สุด) ไปจนถึง เลข 7 (เปนองคการที่แยที่สุด) ถาผูตอบ
เลือก 1 หรือ 2 แสดงวามีความยึดมั่นผูกพันในองคการมาก

ถากลุมเลือกขอความที่แสดงถึงความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ 2 ใน 3 ขอ แสดง
วามีความยึดมั่นผูกพันในองคการ และถาเลือกเพียงขอเดียวแสดงวา ไมมีความยึดมั่นผูกพันใน
องคการ
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการลงทุน ไดแก อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ตําแหนง และปจจัยดานประสบการณของผูปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกตอความยึดมั่นผูกพัน
ในองคการ
Hrebiniak and Alutto (1972) ไดสรางแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในองคการ โดย
กลุมตัวอยางเปนครู และพยาบาลวิชาชีพ โดยใชแบบวัด 4 ขอใหญ มีทั้งหมด 12 ขอยอย ซึ่งขอ
คําถามเปนคําถามนําวา หากไดรับขอเสนอจากองคการอื่น หรือเงื่อนไขบางประการที่เกิดขึ้นภายใน
องคการ จะทําใหลาออกจากองคการภายใตเงื่อนไขที่ไดรบั การเสนออยางไร เชน การไดรับคาจางที่
เพิ่มขึ้น หรือลดลง ความมีอสิ ระในวิชาชีพที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ความมั่นคงในการทํางานที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง และดานความสัมพันธกับผูรวมงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
โดยรายงานคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยการใชวธิ ี Spearman Brown ได .79
แตไมมีการกลาวถึงการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Validity)
Buchanun (1974) ไดสรางแบบประเมินความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ ใน
ลักษณะที่ใกลเคียงกับ Hrebiniak and Alutto (1972) โดยใชกลุมตัวอยางคือ กลุมองคการธุรกิจ โดย
ศึกษาตัวแปรอิสระ 13 ตัวแปร คือ ความชัดเจนในบทบาท ความผูกพันในกลุมเพื่อน เจตคติของกลุม
ตอองคการ ความคลาดเคลื่อนของสิ่งที่ควรไดรับจากองคการกับความเปนจริง ความทาทายของงาน
ในปแรกความขัดแยงในเปาหมายของบุคคลและองคการความรูสึกถึงความสําคัญของตนตอองคการ
การไดรับการยอมรับจากผูอื่น ความกลัวตอความลมเหลว บรรทัดฐานตอความผูกพันตอองคการ
บรรทัดฐานของความผูกพันตองาน ความรูส ึกวาพึ่งพาองคการได โดยทําการศึกษาใน 3 มิติคือ
1. ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการ (organizatioal identification)
มีขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ มีคาความเที่ยง เทากับ .86
2. ดานการมีสวนรวมในงาน (job involvement) มีขอคําถามทั้งหมด 6 ขอ มี
คาความเที่ยงเทากับ .84

24
3. ดานความจงรักภักดีในองคการ (organizational loyalty) มีขอคําถามทั้งสิ้น
2 ขอ มีคาความเที่ยง เทากับ .94
คาความเที่ยงรวมทั้ง 3 ดาน เทากับ .94
Porter et al. (1974) ไดสรางแบบสอบถามที่เปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย มี
ชื่อเรียกวา Organizational Commitment Questionair (OCQ) เครื่องมือทั้งหมด มี 15 ขอคําถาม
แบงออกเปน 3 ดานคือ
1. ดานความเชือ่ และการยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ มี 6 ขอ
ไดแก
1.1 ทานมักพูดใหเพื่อนหรือผูอื่นฟงเสมอวา หนวยงานของทานดี เหมาะสมที่
จะเขาทํางานดวย
1.2 ทานพบวาคานิยมของทานกับขององคการคลายคลึงกัน
1.3 ทานภูมใจที่จะบอกกับใครๆวา ทานเปนสมาชิกขององคการแหงนี้
1.4 องคการแหงนีส้ รางแรงบันดาลใจใหทานไดมากที่สุดทางการปฏิบัติงาน
1.5 ทานรูสึกวาทานคิดถูกที่เลือกทํางานในที่แหงนี้
1.6 บอยครั้งที่ทานไมเห็นดวยกับนโยบายขององคการ ในสาระสําคัญที่เกี่ยว
กับบุคลากร
2. ดานความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคการ มี 6 ขอ ไดแก
2.1 ทานมีความรูสึกจงรักภักดีตอองคการนี้นอ ยมาก
2.2 ทานสามารถทํางานกับองคการอื่นไดดีเชนเดียวกันหากชนิดของงาน
คลายคลึงกัน
2.3 การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยในสภาพแวดลอมการทํางานของทานก็
สามารถเปนเหตุใหทานลาออกจากองคการนี้ได
2.4 ทานคิดวาทานคงไมไดรับอะไรมากนักในการอยูกับองคการนี้ตลอดไป
2.5 สําหรับตัวทานแลวองคการนีจ้ ะเปนองคการที่ดีที่สุดที่ทานจะทํางานดวย
2.6 การตัดสินใจการทํางานในองคการแหงนี้เปนการตัดสินใจที่ผิดพลาด
3. ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค
การ มีทั้งหมด 3 ขอ คือ
3.1 ทานเต็มใจทีจ่ ะใชความพยายามอยางเต็มที่ เพื่อจะชวยใหองคการนี้
ประสบความสําเร็จ
3.2 ทานยอมทํางานทุกชนิดที่ไดรบั มอบหมาย เพื่อความเปนสมาชิกขององค
การนี้
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3.3 ทานทํางานโดยคํานึงถึงชื่อเสียงขององคการเสมอ
โดยขอคําถามแตละขอจะมีคาํ ตอบใหเลือก ในลักษณะมาตราสวนประมาณคา 7
ระดับ ตามแนวของ Likert scale คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยเล็กนอย ไมแนใจ
ไมเห็นดวยเล็กนอย ไมเห็นดวยปานกลาง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ลักษณะขอคําถามมี ทั้งขอความเชิงรับ
และเชิงปฏิเสธ อยูดวยเพื่อลดความลําเอียงของการตอบ
Mowday et al. (1979) ไดนําเครื่องมือวัดความผูกพันในองคการ (OCQ) ไป
ทําการศึกษา ใน 9 องคการซึง่ มีหลากหลายอาชีพ มีการรายงานระดับความเที่ยงของแบบวัด
(Internal consistency reliability) ไดเทากับ .82 - .93 โดยมีคามัธยฐาน (Median) เทากับ .90 และ
รายงานคาความเที่ยงแบบทดสอบซ้ํา (Test – retest reliability) เทากับ .53 - .75
Mathieu and Farr (1991) ไดศึกษาความชัดเจนของแบบวัดในความตรงเชิง
จําแนก (Discriminant validity) ของตัวแปรเจตคติ 3 ตัวแปร คือความยึดมั่นผูกพันในองคการ การมี
สวนรวมในงาน และความพึงพอใจในการทํางาน โดยใชแบบวัด OCQ ของ Porter et al (1974) โดย
รายงานคาความเที่ยงไวที่ .88
Allen and Meryer (1990 ) ไดสรางแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในองคการ ซึ่งตาม
แนวคิดของ Allen and Meyer (1990) ประกอบดวย 3 ดานคือ
1. ความผูกพันดานจิตใจ เปนแบบวัดประกอบดวยคําถาม 8 ขอ เปนแบบ
ประมาณคา 7 ระดับ มีขอคําถามทั้งที่เปนทางบวก และที่เปนขอคําถามทางลบ มีคาความเชื่อมั่น .87
โดยในดานความยึดมั่นผูกพันในองคการดานจิตใจนี้ ประกอบดวยองคประกอบยอย 4 ดานคือ
1.1 ความรูสึกเปนเจาขององคการ
1.2 ความรูสึกผูกพันกับองคการ
1.3 ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ
1.4 ความภาคภูมิใจในการใชเวลาที่เหลืออยูเพื่ออุทิศใหกับองคการ
2. ความผูกพันดานการคงอยูในงาน เปนการประเมินความยึดมั่นผูกพัน ดาน
พฤติกรรม โดยเปนแบบสอบถามจํานวน 8 ขอ แบบประมาณคา 7 ระดับ มีขอคําถามทั้งทางบวก
และทางลบ แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่น ที่ .75 ประกอบดวยองคประกอบยอย 3 ดานคือ
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2.1 ความตองการที่จะคงอยูเนื่องจากวาขาดทางเลือก แมวาอาจไมตองการ
ที่จะอยู อาจเนือ่ งจากภาระความรับผิดชอบดานการเงิน หรือการตองการการตอบแทนบางอยางจาก
สิ่งที่ตน ไดรับจากองคการ
2.2 ความรูสึกไมมั่นคงหากวามีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการทํางานไปที่
แหงใหม
2.3 ความรูสึกวาไดทุมเทแรงกาย แรงใจ แลกําลังสติปญญา ใหกับองคการ
ไว หากตองออกจากองคการ เกิดความกลัววาจะสูญเสียบางอยางไป
3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน เปนความผูกพันที่เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดความไม
แนใจลังเลในการลาออก เนื่องจากกลัววา ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชาจะผิดหวัง และเปนความรูสึก
วาที่ตองอยูในองคการเนื่องจากเปนพันธะ และหนาที่ตอองคการ ตองานในความรับผิดชอบ เปน
แบบสอบถามจํานวน 8 ขอ เปนการประมาณคา 7 ระดับ ขอคําถามมีทั้งทางบวกและลบ มีคาความ
เชื่อมั่น .79
Meyer, Allen and Smith (1993) ไดมีการนําเครื่องมือ ของ Allen and Meyer
(1990) มาทําการพัฒนาขึ้นใหม ทําการศึกษาในกลุมของพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล
เพื่อที่จะทําการศึกษา เรื่องของความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ (Occupational commitment) และความ
ยึดมั่นผูกพันในองคการ (Organizational commitment) โดยทําการสรางแบบสอบถามขึ้นมาใหม
เพื่อวัดความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ และวัดความยึดมั่นผูกพันในองคการ ทั้ง 3 ดาน คือ ความยึดมั่น
ผูกพันดานจิตใจมีคาความเชื่อมั่น .85 ความยึดมั่นผูกพันดานการคงอยูในงานมีคาความเชื่อมั่น .83
และความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐานของสังคม มีคาความเชื่อมั่น .77
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชแบบวัดของ Meyer et al.(1993) มาเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2.4 ปจจัยที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันในองคการ
Steers (1977) ไดทําการศึกษาปจจัยเบื้องตน ของความยึดมั่นผูกพันในองคการ และไดแบง
ออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
1. ลักษณะสวนบุคคล (Personal characteristics) หมายถึง ตัวแปรตางๆที่ระบุ
ถึง คุณสมบัติของบุคคลนั้นๆ เชน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในองคการ
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2. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ (Job characteristics) หมายถึง สภาพของงานที่แตละ
บุคคลรับผิดชอบวามีลักษณะเปนอยางไร ซึ่งประกอบดวย 5 ลักษณะ คือ ความเปนอิสระในงาน
(Autonomy) ความหลากหลายในงาน (Task variety) ความสําคัญของงาน (Task significance)
ความมีเอกลักษณของงาน (Task identity) และผลปอนกลับของงาน(Feed back)
3. ประสบการณในการทํางาน (Work experience) หมายถึงความรูสึกของผู
ปฏิบัติงานแตละคนวามีการรับรูตอการทํางานที่ผานมาในองคการเปนอยางไร โดยกําหนดไว 4
ลักษณะ คือ ทัศนคติของสมาชิกที่มีตอองคการ (Group attitude) ความคาดหวังที่ไดรับการ
ตอบสนองจากองคการ (Met expectation) ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ (Personal
importance) และความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งได (Organizational dependability)
สวน Allen and Meyer (1990) ไดเสนอปจจัยที่สงผลตอความยึดมั่นผูกพันใน
องคการในแตละดาน ดังตอไปนี้คือ
1. ความผูกพันดานจิตใจ เกิดจากปจจัย 4 ลักษณะดังนี้คอื
1.1 ปจจัยสวนบุคคล (Personal characteristics)
1.2 คุณลักษณะงาน (Job characteristics)
1.3 ประสบการณในการทํางาน (Work expereince)
1.4 คุณลักษณะทางโครงสราง (Structural characteristics)
2. ความผูกพันดานความคงอยูใ นองคการ พัฒนามาจากปจจัยพื้นฐาน 2 ปจจัย
ไดแกขนาดหรือจํานวนของการลงทุนที่แตละบุคคลไดทําไป
และการรับรูถึงการขาดทางเลือก
ความรูสึกผูกพันที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากการจายคาตอบแทน แลกเปลี่ยนกับการคงอยูในองคการ ซึ่ง
ความผูกพันในองคการลักษณะนี้เกิดจากปจจัย 4 ลักษณะดังนี้คือ
2.4 อายุ (Age)
2.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (Tenue)
2.6 ความพึงพอใจในอาชีพ (Career satisfaction)
2.7 ความตั้งใจที่จะอยูในงาน (Intention to stay)
3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน ไดรับอิทธิพลมาจาก ประสบการณของแตละ
บุคคล โดยเริ่มจากครอบครัว วัฒนธรรม สังคม และการขัดเกลาขององคการ ในตอนเริ่มเขาสูองคการ
ที่จะทําใหสมาชิกขององคการเกิดความฝงใจ และเชื่อถือ ซึ่งเกิดจากปจจัยเหลานี้คือ
3.1 ความผูกพันกับผูรวมงาน (Coworker commitment)
3.2 การพึ่งพาองคการ (Organizational dependability)
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3.3

การจัดการที่มสี วนรวม (Participation management)

จากการศึกษาของนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดมีความสนใจใน
ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในองคการ ซึ่งมีความสําคัญอยางมากดังทีม่ าแลว ความยึดมั่นผูกพันใน
องคการสวนหนึ่งเกิดขึ้นมา ปจจัยสวนบุคคล โดยในสถานการณหนึ่งบุคคลอาจจะถูกกระตุนใหเกิด
ความยึดมั่นผูกพันในองคการ แตในอีกสถานการณหนึง่ กลับไมเกิดความผูกพันใดๆ ก็ได (Kiesler
1971, อางใน ธนพร จงวิทยาดี, 2543)
3. บรรยากาศองคการ
3.1 ความหมายของบรรยากาศองคการ
มีผูใหความหมายของบรรยากาศองคการไวหลายแนวคิด เชน
สมยศ นาวีการ (2525) ใหความหมายวา บรรยากาศคือกลุมลักษณะของสภาพแวดลอมของ
งาน ที่พนักงานรับรู ทั้งทางตรงและทางออม และบรรยากาศองคการเปนแรงกดดันทีส่ ําคัญอยางหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลตอพนักงานในการทํางาน ในสวนของ อรุณ รักธรรม (2536) ใหความหมายวา เปนกลุม
ของคุณลักษณะของสภาพแวดลอมของงานที่บุคคลผูปฏิบัติงานรับรูท ง้ั ทางตรงและทางออม โดย
บรรยากาศดังกลาวจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการปฏิบัตงิ านของบุคคลในองคการ
Litwin and stringer (1968) ใหความหมายวาเปนการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ
องคประกอบของสภาพแวดลอมในองคการ
ทั้งทางตรงและทางออม ตามความคาดหวังและ
แรงจูงใจของแตละบุคคล Helliriege and Slocum (1974 cited in Muchinsky, 1983) กลาววา
เปนกลุมของคุณลักษณะบางสวนขององคการหรือระบบยอยขององคการ ซึง่ เกี่ยวของกับสมาชิกและ
สภาพแวดลอมในองคการ Dubrin (1984) ใหความหมายวา บรรยากาศองคการเปนผลมาจาก
พฤติกรรมของสมาชิกและนโยบายขององคการ เปนสิ่งที่รับรูโดยสมาชิกในองคการ ทั้งทางตรงและ
ทางออม เปนพื้นฐานในการอธิบายสถานการณตางๆ เปนแหลงที่จะกดดันพฤติกรรมตางๆของบุคคล
Reddin (1988) กลาววาบรรยากาศองคการประกอบดวยปจจัยตางๆ ที่มีตอพฤติกรรมของ
บุคคลในองคการ และเปนตัวอธิบายถึงความแตกตางขององคการหนึ่งจากองคการตางๆ Swanberg
(1990) ใหความหมายวา เปนการจัดกลุมของรูปแบบอยางเปนทางการ การผอนคลาย การ
ปกปอง การระมัดระวัง การยอมรับ การไววางใจ และอื่นๆ ซึ่งทําใหเกิดอารมณรว มของสมาชิกใน
องคการ และเปนสิ่งที่ทําใหสมาชิกมีความประทับใจ และรับรูเกี่ยวกับองคการนั้น
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Boonyens (1993 อางถึงใน เจนนาราสิทธิ เหรียญชัย, 2541) ใหความหมายวา เปนการ
รับรูของสมาชิกในองคการ ที่มีตอนโยบาย การดําเนินการบริหารงานขององคการ และการใชแบบ
ภาวะผูนําของผูบริหาร ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของสมาชิก Cherrington (1994) ไดกลาววา บรรยากาศ
องคการเปนคุณลักษณะ หรือความเชื่อทีแ่ บงแยกองคการหนึ่งออกจากอีกองคการหนึ่ง คลายกับคํา
วา “บุคลิกภาพ” (Personality) “บรรยากาศองคการจึงอาจหมายถึง บุคลิกภาพขององคการ ซึง่ เปน
คุณลักษณะคงที่ ของแตละองคการ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
จากความหมายตางๆที่กลาวมา จึงอาจสรุปไดวา “บรรยากาศองคการ” เปนการรับรูหรือ
ความเขาใจของสมาชิกในองคการที่มีตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งทางตรงและทางออม และมี
อิทธิพลตอสมาชิกในองคการ
โดยจะเปนตัวกําหนดรูปแบบความคาดหวังของสมาชิกตอ
องคประกอบตางๆขององคการ ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอทัศนคติ และความพอใจที่สมาชิกมีตอองคการ
และมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเปนเอกลักษณของแตละองคการ
3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคการ
บรรยากาศในองคการเปนเรือ่ งที่นักวิชาการและนักบริหารที่มีชื่อเสียงในองคการ
ตางๆ ไดใหความสนใจศึกษามาตั้งแตศตวรรษ ที่ 19 และมีพัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งกลาง
ศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีการพัฒนามาโดยลําดับ ดังนี้
Schneider (1990, อางในบุญใจ ลิ่มศิลา,2542) ไดนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับบรรยากาศองคการ โดยการรวบรวมเจาของแนวคิด หัวขอที่ศึกษาและจุดเนนที่สําคัญ ตั้งแต
ป 1938-1987 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Lewin เปนบุคคลแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองคการเมื่อป 1930 โดย
พยายามที่จะเชื่อมโยงพฤติกรรมของบุคคล กับสภาพแวดลอมเขาดวยกัน และเสนอรูปแบบของ
ความสัมพันธไววา B= f (P,E) ซึ่งรูปแบบดังกลาวอธิบายไดวา พฤติกรรมของคนในหนวยงานหรือ
องคการ (B) จะเกิดจากองคประกอบ 2 สวน คือ บุคลิกลักษณะของบุคคล (P) กับสภาพแวดลอมใน
หนวยงานขององคการ (E)
Cornell (1955, อางในบุญใจ ลิ่มศิลา,2542) ไดบรรยายถึงลักษณะของ
บรรยากาศองคการไววา เปนรวมของการรับรูของบุคคลในองคการ เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตนที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังไดกําหนดตัวแปรของบรรยากาศองคการไว 6 ตัวแปร คือ 1) ขวัญและกําลังใจ
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2) ความรับผิดชอบ 3)การมอบอํานาจในการตัดสินใจ 4) การประเมินผลการใชอํานาจในการ
ตัดสินใจ 5) การมีปฏิสัมพันธ ระหวางหัวหนาและผูใตบังคับบัญชา
Argyris (1958, อางในบุญใจ ลิ่มศิลา,2542) ไดใชคํา “บรรยากาศองคการ” ใน
การอภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของบทบาทผูมีสวนรวมในองคการ ธนาคาร พบวา
พฤติกรรมของบุคคลในองคการ ถูกเผชิญกับปญหาดานการออกคําสั่ง ความคิดที่สับสน ลําดับชั้นที่
มาก การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยสรุปเปนปจจัย 3 ดานคือ
1. ดานองคการรูปนัย ไดแก นโยบายการปฏิบัติ การพรรณนางาน การลดจํานวน
สมาชิกเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอก และการคงไวซึ่ง
ความเปนตัวของตัวเอง
2. ดานบุคลิกภาพ ไดแก ความตองการ ความสามารถ คานิยม การรูจักตนเอง
การขาดการมีสวนรวม
3. ดานองคการอรูปนัย ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวกับมิตรสัมพันธในกลุม ซึ่งเกิดจากผูมี
สวนรวมในองคการดิ้นรนอยางตอเนื่อง ในการปรับองคการที่เปนรูปนัยใหเปนอรูปนัย เพื่อวาองคการ
ที่เปนอรูปนัย จะสามารถบรรลุความสําเร็จขององคการได ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความ
ตองการของคนในองคการไดอีกดวย
ทั้งนี้ Argyris ไดอธิบายวา ปจจัยทั้ง 3 ดาน ตองพิจารณาผสมผสานกัน การแบง
และการจัดรูปแบบของแตละบุคคลในองคการ นอกจากนีย้ ังตองมีการใหขอมูลยอนกลับ เพื่อคงไวซึ่ง
รูปแบบที่เปนของตนเองในแตละองคการ
McGregor (1960) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ บรรยากาศในการบริหารโดยเนนวา
บรรยากาศองคการเปนสิ่งแรกที่ถูกกําหนดโดยผูบริหาร
และเปนผูกําหนดสัมพันธภาพกับ
ผูใตบังคับบัญชา ตอจากนั้น Litwin and Stringer (1968) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจกับบรรยากาศ
องคการ โดยมีจุดเนนวา บรรยากาศองคการโดยรวมมีผลตอสถานการณ ของแรงจูงใจใหบรรลุ
ความสําเร็จ อํานาจ และความผูกพัน ซึ่งสอดคลองกับ Killian (1968) ที่ใหความเห็นวา บรรยากาศ
องคการ กอใหเกิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และความสําเร็จขององคการ โดยชี้ใหเห็นวาบรรยากาศ
องคการเปนผลจากการทําความเขาใจกัน และสรางทัศนคติทดี่ ีตอกัน ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงการ
ยอมรับในความสําเร็จขององคการรวมกัน ตอมา Reddin (1988) ศึกษาพบวาบรรยากาศองคการมี
พื้นฐาน 4 แบบ ไดแก แบบเนนระบบ (System climate) แบบเนนคน (People climate) แบบเนน
ผลผลิต (Producteion climate) และแบบเนนทีม (Team climate)
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Forehand (1964 cited in Gibson et al., 1973) ไดจําแนกองคประกอบหรือ
ปจจัยของบรรยากาศองคการออกเปน 5 ประการคือ
1. ขนาดและโครงสรางขององคการ (Size and structure) โดยทั่วไปแลว เรา
จะคิดวาองคการขนาดใหญมีความมั่นคง
แตองคการขนาดใหญจะบริหารงานเปนรูปนัยและไม
คํานึงถึงตัวบุคคล ซึ่งมีผลกระทบตอจิตใจของคนในแตละระดับขององคการเปนอยางมาก สวน
โครงสรางขององคการ มีความสําคัญและเกี่ยวพันกับขนาดขององคการ องคการที่มขี นาดใหญจะทํา
ใหผูปฏิบัตงิ านมีความหางเหินกับผูบริหารงานระดับสูงมาก อาจทําใหผปู ฏิบัติงานเกิดความเขาใจผิด
วาตนเองมีความสําคัญตอองคการนอย
ความหางเหินดังกลาวจะทําใหเกิดการบริหารงานที่ไม
คํานึงถึงตัวบุคคลมากขึ้น
2. แบบของผูนํา (Leadership patterns) แบบของผูนํามีหลายรูปแบบพฤติ
กรรมของผูนําจะเปนแรงกดดันในการสรางบรรยากาศองคการ และมีอิทธิพลโดยตรงตอผลงาน และ
ความพึงพอใจในงาน ของผูบริหาร ซึ่งผูปฏิบัติงานสามารถรับรูได
3. ความซับซอนของระบบ (System complexity) หมายถึงจํานวนและ
ลักษณะของการเกี่ยวของ ระหวางระบบตางๆที่องคการนัน้ ใชอยู
4. เปาหมายและทิศทาง (Goal direction) องคการแตละประเภท ยอมมีเปา
หมายและทิศทางแตกตางกัน ตามประเภทขององคการนั้น เชนองคการธุรกิจยอมมีเปาหมายที่ผล
กําไรเปนตน
5. ขอบขายงานและการติดตอสื่อสาร (Communication network) การติดตอ
สื่อสารในองคการเปนเรื่องทีส่ ําคัญอยางหนึ่ง เพราะการติดตอสื่อสาร จะแสดงใหเห็นถึงสายใยในการ
ติดตอ อํานาจในการบริหาร และความสัมพันธของกลุม การติดตอสื่อสารจากระดับบนลงมาลางจาก
ระดับลางขึ้นบน หรือในระดับเดียวกัน จะสามารถสะทอนใหเห็นแนวคิดในการบริหารในองคการนัน้
ได
Litwin and Stringer (1968) ไดเสนอทฤษฎีบรรยากาศองคการ โดยพัฒนาโดย
พัฒนาจากรูปแบบการจูงใจของ McClelland (1961, cited in Litwin and Stringer, 1968) เรียกวา
ทฤษฎีการแสวงหาเพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตองการ (McClelland ‘s acquired-needs Theory) ทฤษฎีนี้
เชื่อวาโดยทั่วไปความตองการตัวบุคคลมี 2 ประการคือ ตองการความสุขสบาย และตองการ
ปราศจากความเจ็บปวด ตอมามีการเรียนรูถึงความตองการอีก 3 ประการที่นอกเหนือจากความ
ตองการพื้นฐาน 2 ประการดังกลาว ซึง่ แตละบุคคลมีความตองการเหมือนกัน แตระดับของความ
ตองการอาจแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล ซึ่งความตองการทั้ง 3 ประการมีดังนีค้ ือ
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1. ความตองการความสําเร็จ (Need for achievement) หมายถึง ความ
ปรารถนาความสําเร็จในงาน บุคคลที่ตองการความสําเร็จสูง จะมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
ประสบความสําเร็จ และกลัวความลมเหลว ตองการแขงขัน ชอบเสี่ยง พอใจที่จะวิเคราะหประเมิน
ปญหา มีความรับผิดชอบ เพื่อใหงานสําเร็จ ตองการขอมูลยอนกลับในการทํางาน มีความตองการ
ที่จะทํางานใหดีกวาผูอื่น และสนใจในความสําเร็จมากกวาจะคํานึงถึงผลประโยชนหรือรางวัล
2. ความตองการความสัมพันธ (Need for affiliation) หมายถึง ความ
ตองการที่จะกําหดความสัมพันธสวนตัวกับบุคคลอื่น บุคคลที่ตองการความสัมพันธสูงจะพอใจใน
การเปนที่รัก และหวังจะไดรับการมีน้ําใจตอบแทนจากคนอื่นๆ มีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงจาการ
ตอตานของสมาชิกอื่นๆ
พยายามในการรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น พอใจในการใหความ
รวมมือมากกวาการแยงชิง และตองการสรางความเขาใจอันดีภายในสังคมที่ตนเองเปนสมาชิกอยู
3. ความตองการการมีอํานาจ (Need for power) หมายถึง ความตองการที่
จะมีอิทธิพลหรือควบคุมบุคคลอื่น บุคคลที่มีความตองการการมีอํานาจสูง จะมีสวนเกี่ยวของกับการ
ควบคุมและสรางอิทธิพลทรัพยากรตางๆ และในสังคม ใชอิทธิพลในการสรางความยอมรับนับถือ
จากบุคคลอื่น ตองการความเปนผูนําและอยูเหนือผูอื่น มักจะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพ มักจะนิยมและเชื่อระบบอํานาจที่มอี ยูในองคการ
จากแนวคิดนี้ Litwin and Stinger (1968) ไดนํามาพัฒนาทฤษฎีบรรยากาศ
องคการ โดยกลาววา ระบบองคการจะเนนถึงปจจัยที่ผูบริหารเกี่ยวของอยูคือ โครงสรางของ
องคการ โครงสรางของสังคม ภาวะผูนํา การบริหารงาน กระบวนการตัดสินใจ และความตองการ
ของสมาชิกในองคการ
สิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหเกิดองคประกอบของสิ่งแวดลอมในการทํางานของ
สมาชิกในองคการ ซึ่งสมาชิกในองคการรับรู และถือเปนบรรยากาศองคการ โดยมีรปู แบบการจูงใจ
ทั้ง 3 ประการของ McClelland (cited in Litwin and Stringer, 1968) เปนสิ่งกระตุน ซึ่งจะสะทอน
ใหเห็นพฤติกรรมที่เกิดตามมาของสมาชิกในองคการ
สวนขอมูลยอนกลับเปนปจจัยสําคัญที่มี
อิทธิพลตอปจจัยดานเหตุหรือระบบองคการ บรรยากาศองคการ และพฤติกรรมของบุคคลดังแสดง
ในแผนภูมิที่ 1
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ขอมูลยอนกลับ

แผนภูมิที่ 1 การจูงใจและรูปแบบบรรยากาศของพฤติกรรมองคการ
(Litwin, G.H. and Stringer, R.A., 1968: 41)
จากแนวคิดดังกลาว Litwin and Stringer (1968) ไดแบงบรรยากาศองคการ
ออกเปน 3 แบบคือ
1. บรรยากาศแบบมุงผลสําเร็จของงาน (Achievement oriented climate)
เนนเปาหมายขององคการเปนสิ่งสําคัญ บรรยากาศแบบนี้จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความคิดสรางสรรค
ผลผลผลิต ความพึงพอใจในงาน และระดับความตองการทํางานใหสําเร็จจะมีสูง มีลักษณะที่
สําคัญคือ
1.1
เปนความรับผิดชอบของบุคคล
1.2 มีการคํานวณความเสี่ยงในงาน และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม
1.3 การใหรางวัลและการยอมรับผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี
1.4 สรางความประทับใจใหแกบุคลากรที่เปนสวนหนึ่งของความ
กาวหนา และความสําเร็จในองคการ
2. บรรยากาศแบบมุงความสัมพันธ (Affiliation oriented climate)
ผูปฏิบัติงานจะมีความสัมพันธอันดีตอ กัน
มีความใกลชิดสนิทสนมกัน
บรรยากาศแบบนี้จะ
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กอใหเกิดความพึงพอใจในงานสูง มีทัศนคติทดี่ ีตอผูรวมงาน แตความคิดริเริ่มในการทํางานอยู
ระดับปานกลาง ผลการทํางานอยูในระดับต่ํา มีลักษณะสําคัญดังนี้
2.1 การเปดโอกาสใหมีการพัฒนาในทีมงาน และสนับสนุนใหมีการ
สรางสัมพันธภาพในกลุมอยางเปดเผยและจริงใจ
2.2 ใหการสงเสริมและสนับสนุนแกบุคลากรในทุกระดับ
2.3 ใหความเปนอิสระในงาน และจัดโครงสรางไมซับซอน หรือที่มี
การบีบบังคับนอย
2.4 ใหการยอมรับบุคลากรทุกคนวาเปนสมาชิกที่มีความสําคัญตอ
กลุม
3. บรรยากาศที่มงุ การใชอาํ นาจ (Power oriented climate) อํานาจในการ
ตัดสินใจอยูที่ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานตองทําตามระเบียบเครงครัด บรรยากาศแบบนี้กอใหเกิดขวัญ
และความพึงพอใจในงานต่ํา ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค มีลักษณะที่สําคัญคือ
3.1 มีการกําหนดโครงสรางที่ชดั เจน เชน กฎระเบียบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
3.2 ใหการยอมรับในบุคคลที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ และตําแหนง
ที่มีระดับสูงกวา
3.4
กระตุนใหมีการใชอาํ นาจหนาที่อยางเปนทางการ ในการจัด
การกับความขัดแยง หรือความคิดเห็นที่ไมตรงกัน
Litwin and Stringer (1968) กลาววา บรรยากาศองคการ เปนสวนสําคัญของ
การเชื่อมโยงระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม การรับรูของสมาชิกในองคการที่มีตอองคประกอบแตละ
ดานของบรรยากาศองคการจะเกิดจากความตองการทัง้ 3 ดาน หรือดานใดดานหนึง่ เปนแรงกระตุน
ซึ่งความตองการเหลานี้จะมีผลตอการรับรูของบุคคลในองคประกอบแตละองคประกอบแตกตางกัน
ออกไป เนื่องจากบุคคลมีความตองการในแตละดานแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล แตสามารถ
นํามาวิคราะหหรือประเมินใหเห็นภาพรวมของบรรยากาศองคการนัน้ ๆ ได
องคประกอบของ
บรรยากาศองคการแบงได 8 ดานตามแนวคิดของ Litwin and Stringer (1968) ซึ่งประกอบไปดวย
1. ดานโครงสรางองคการ (Structure) เปนความรูสึกของบุคคลหรือสมาชิก
ในองคการเกี่ยวกับการปกครอง กฎระเบียบขอบังคับ การบริหารงาน การควบคุม การนิเทศ เปน
การรับรูขอจํากัดของแตละสถานการณในงาน ขั้นตอนการดําเนินงานที่มากมาย การถือตาม
ระเบียบ และการติดตอสื่อสารตามสายบังคับบัญชา จะทําใหความตองการความสําเร็จของบุคคล
เพิ่มหรือลดลงได ความตองการการมีอํานาจของบุคคลจะเกิดความสําคัญ เพื่อใหไดมาเพื่อการ
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ยอมรับในตําแหนง หรือสถานภาพของบุคคล โครงสรางที่มีลักษณะเปนทางการ จะมีระยะหาง
ระหวางสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลได McGreger (1960 cited in Litwin
and Stringer, 1968) กลาววา การที่โครงสรางองคการที่ซับซอน มีการควบคุม เครงครัดตอ
ระเบียบ และขาดความยืดหยุนของการทํางาน ทําใหเกิดการใชประสิทธิภาพในองคการ เกิด
บรรยากาศที่เครงครัด ไมจงู ใจใหคนชื่นชอบองคการ นอกจากนี้ Fishman and Harris (1962,
cited in Litwin and Stringer, 1968) พบวา การที่องคการคอยกํากับดูแลใกลชิด หรือมีลักษณะ
ของการสั่งการ จะมีความสัมพันธทางบวกกับการขาดงานและการลาออกจากงาน
การสราง
บรรยากาศในองคการนั้น ควรจะทําใหทุกกลุมไดมีสวนรวมในการทํางาน ดังนัน้ โครงสรางที่เปน
ทางการและไมเปนทางการจะกอใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่แตกตางกันดวย
2. ดานความรับผิดชอบในงานของบุคคล (Individual responsibility) การ
รับรูเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง
มีอิสระในการปฏิบัตงิ าน
ไมจําเปนตองมีการ
ตรวจสอบดานการตัดสินใจในทุกเรื่องหากบุคคลมีความรับผิดชอบในงาน บุคคลที่มีความรับผิดชอบ
ในงานจะรูสึกวาบรรยากาศในงานเปนไปดวยดี Horowitz (1961, cited in Litwin and Stringer,
1968) พบวา บุคคลที่มีความตองการความสําเร็จสูงจะชอบทํางานที่ใหมีความรับผิดชอบเอง
สามารถทําตนไดดวย สามารถทํางานไดดวย ความสามารถของตนเอง และมักตองการขอมูล
ยอนกลับในการทํางาน เพื่อจะนําไปปรับปรุงมาตรฐานการทํางานของตนเอง บุคคลที่มีความ
รับผิดชอบในงาน
จะมีความรับผิดชอบตอผลลัพธของคนที่เกิดขึ้นและหากสถานการณบังคับวา
โดยขาดการคํานึงถึงความรับผิดชอบของบุคคลจะทําใหแรงจูงใจภายในของ
จะตองทําใหสาํ เร็จ
บุคคลลดลง แมวางานนัน้ จะประสบความสําเร็จก็ตาม Argyris และ Likert (1964, cited in Litwin
and Stringer, 1968) พบวา การเพิ่มความรับผิดชอบของบุคคลจะทําใหเกิดความจงรักภักดี การ
ยืดหยุนในกลุม และมาตรฐานการทํางานของกลุมสูงขึ้น
3. ดานความอบอุนและการสนับสนุน (Warmth and support) เปนการรับรู
ถึงมิตรภาพทีดใี นองคการ
และเปนการรับรูถึงความชวยเหลือระหวางกันของผูบริหารและ
บรรยากาศของการ
ผูปฏิบัติงาน มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางระดับบนและระดับลาง
ทํางานเปนกลุม เนนความรูสึกที่ดี ความเปนเพื่อน และกลุมที่ไมเปนทางการ ซึ่งจะชวยใหประสบ
ความสําเร็จสูงขึ้นได ในขณะที่ความอบอุนจะชวยลดความวิตกกังวลในการทํางานได และสัมพันธ
ภาพที่ดีจะกอใหบุคคลเกิดความตองการประสบความสําเร็จสูงขึ้น
การชวยเหลือเกื้อกูลกันใน
องคการ และการเปนการสรางสัมพันธภาพ จะกอใหเกิดความตองการดานความสัมพันธขึ้น บุคคล
จะชอบบรรยากาศที่อบอุนและเปนมิตร ความตองการดานอํานาจไมมีผลตอบรรยากาศองคการทีม่ ี
ความอบอุน มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะชวยกระตุนใหสมาชิกมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
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ความเขมแข็งอดทนกับงานที่หนัก
เชื่อมั่นผูกพันในองคการได

มีทัศนคติทดี่ ี

มีความไววางใจซึ่งกันและกัน และเกิดความ

4. ดานการใหรางวัลและการลงโทษ การเห็นดวยและไมเห็นดวย (Reward
and punishment, approval and disapproval) เปนการรับรูเกี่ยวกับการไดรับรางวัลสําหรับงานที่
ควรปฏิบัติตามเปาหมายขององคการ ระบบการใหรางวัลในองคการ มีลักษณะเปนกระบวนการที่
ใชมากในองคการมากกวาการลงโทษ องคประกอบดานนี้จะวัดการรับรูการใหความสําคัญของการ
ใหรางวัลและการลงโทษ ถาหากระบบการใหรางวัลมีรูปแบบที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง คํานึงถึงการ
ปฏิบัติงานเปนหลัก และการประเมินทีย่ ุติธรรม จะกระตุนใหบุคคลตองการความสําเร็จมากขึ้น
เพราะรางวัลทีไ่ ดรับคือเปนความสําเร็จของแตละบุคคล ทําใหลดความกลัวตอความลมเหลว การ
ใหรางวัลที่ไมมีความชัดเจนแนนนอนหรือขึ้นอยูกับการปฏิบัติของผูบริหาร จะกอใหเกิดบรรยากาศ
การไมยอมรับ
5. ดานความขัดแยงและความอดทนตอความขัดแยง
(Conflict
and
tolerance for conflict) เปนความรูสึกของบุคคลในองคการเกี่ยวกับการเผชิญหนาในการแกปญหา
ความคิดเห็นทีแ่ ตกตางกัน รวมทั้งอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานนั้น
เปนการวัดการรับรู
เกี่ยวกับปรากฎการณที่เกิดขึน้ ระหวางบุคคลซึ่งมีความแตกตางกัน หนวยงานที่มีการแขงขันภายใน
จะกอใหเกิดบรรยากาศที่ตงึ เครียด
การแกไขปญหาความขัดแยงในองคการเปนกระบวนการที่
สําคัญ ในความแตกตางและการผสมผสานในหนาที่ขององคการ การเผชิญหนากับความขัดแยง
จะปลุกเราดานความตองการความสําเร็จ เพราะตองการทําใหเห็นขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น จึง
ตองการขอมูลยอนกลับวาสิ่งที่ลงมือปฏิบัติไปนั้นทําไดดีเพียงใด บุคคลที่ตองการความสัมพันธมักจะ
ไมชอบบรรยากาศของความขัดแยง
บรรยากาศของความขัดแยงและอดทนตอความขัดแยงจะ
กระตุนบุคคลดานความตองการอํานาจใหสูงขึ้นดวย
6. ดานมาตรฐานของการปฏิบตั ิงานและความคาดหมาย (Performance
standard and expectation) เปนการรับรูถึงความสัมพันธของเปาหมายที่กําหนดไวในลักษณะที่
ชัดเจนหรือคลุมเครือองคประกอบดานนี้จะเปนการวัดการรับรูถึงการใหความสําคัญของผลการ
ปฏิบัติงาน และความชัดเจนของความคาดหวังที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน บุคคลที่มีความตองการ
ความสําเร็จจะมีความสัมพันธกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สูง
องคการใดที่สรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติที่สูงหรือต่ําเกินไปจะสงผลกระทบตอการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคล
และ
กอใหเกิดการรับรูถึงบรรยากาศการทํางานที่แตกตางกัน
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7. ดานเอกลักษณองคการและความจงรักภักดีของกลุม (Organizational
identity and group loyalty) องคประกอบดานนี้บางครัง้ นิยมเรียกวา ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เปนการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความรูสึกในความเปนเจาของในองคการ
คานิยมของสมาชิกใน
องคการ ในองคการตองมีการทํางานรวมกับผูอื่น คุณลักษณะของแตละบุคคล และเปาหมายของ
กลุมจะมีความสําคัญตอความจงรักภักดีตอกลุม
และการเพิ่มเอกลักษณของกลุมจะนําไปสูการ
ปฏิบัติที่ดีขึ้น ลดการคํานึงถึงประโยชนสวนตน มีความสัมพันธที่ดีขึ้น องคประกอบดานนี้มผี ล
โดยตรงตอความตองการดานความสัมพันธ
มีผลทางออมตอความตองการดานความสําเร็จ มี
ความสัมพันธทางลบกับความตองการดานอํานาจ
เนื่องจากการเนนเอกลักษณขององคการ
เปาหมายขององคการ สมาชิกในองคการทําเพื่อผลสัมฤทธิ์ขององคการ ทําใหความเดนในอํานาจ
ลดลง มีการเนนความสําคัญในการสรางความจงรักภักดีตอกลุม และความเปนเอกลักษณของ
กลุม
มีขอสันนิษฐานวาบรรยากาศองคการทีด่ ีควรเนนการมีเอกลักษณขององคการและความ
จงรักภักดีของกลุม แลวยังกอใหเกิดการเพิ่มผลผลิตขององคการดวย เนื่องจากเกิดความรูสึกของ
การมีสวนรวมในองคการ
8. ดานความเสี่ยงและการรับความเสี่ยงในงาน (Risk and risk taking) เปน
การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความเสี่ยง หรือความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน เปนการวัดการรับรูถงึ
ความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงในองคการ การคํานวณการรับความเสี่ยงในงาน หรือการ
มีความสําคัญในการกระตุนดานความตองการ
ตัดสินใจหาแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดในงาน
ความสําเร็จ โดยเฉพาะผลที่เกิดกับทัศนคติดานความเสี่ยงในงาน บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ตองการ
ความสําเร็จ จะเสนอตัวในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง Berg (1965, cited in Litwin
and Stringer, 1968)
พบวา การรับรูความเสี่ยงในงานจะไมมีผลตอความตองการดาน
ความสัมพันธ และความตองการดานอํานาจ ผูบริหารแบบดั้งเดิมที่อยูในภาวะที่ปลอดภัย มักจะ
ปฏิเสธที่จะนําเสนอสิ่งใหมๆ หรือการยอมรับสิ่งใหมๆ เนื่องจากการทดลองสิ่งใหมๆ อาจจะเกิด
ดังนั้นบุคคลที่ตองการความสําเร็จสูงจะตั้งเปาหมายในระดับปานกลาง
ความสูญเสียไดเชนกัน
และวิเคราะหอยางถี่ถวนวาจะทําอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จโดยที่ความเสี่ยงในงานนอยที่สุด
บรรยากาศองคการดานตางๆ ดังกลาวมีความสําคัญ
เนื่องจากจะสงผลถึง
พฤติกรรมในการทํางานของสมาชิกในองคการ
ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
องคการใหสูงขึ้น การสรางบรรยากาศองคการที่สามารถตอบสนองความตองการของบุคคลจะทําให
สมาชิกขององคการ เกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีแนวโนมที่จะกอใหสมาชิกในองคการมี
ความยึดมั่นผูกพันในองคการและการมีสวนรวมในงานใหสูงขึ้นได
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DuBrin (1984) ไดแบงบรรยากาศองคการ หรือตัวประกอบของบรรยากาศ
องคการไว 7 มิติดังนี้
1. มิติความมีอิสระสวนบุคคล
หมายถึง ระดับความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจหรือการใชอาํ นาจอยางอิสระของพนักงาน
2. มิติโครงสราง หมายถึง ระดับที่เกี่ยวของกับการกําหนดวัตถุประสงค
วิธีการทํางาน งานที่ถูกกําหนด ตลอดจนการติดตอสื่อสารถึงบุคคลตางๆ ในองคการของผูบริหาร
ซึ่งขั้นตอนตางๆ จะถูกกําหนดในรูปแบบของตําแหนงหนาที่ในการทํางาน
3. มิติมุงรางวัล
หมายถึง ระดับของการสงเสริมการใหรางวัล มุงที่
ประสิทธิภาพของผลงาน โดยจะพิจารณาจากผูบริหารในองคการ องคการจะมีสวนใหพนักงานมี
ลักษณะมุงรางวัลสูงเพื่อผลผลิตขององคการ ซึ่งจะสงผลถึงบรรยากาศขององคการ
4. มิติของความอบอุนและการสนับสนุน หมายถึง ระดับของการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน การสนับสนุนทางดานอารมณ จะกอใหเกิดความไววางใจกันและกัน นําไปสูความ
พึงพอใจ โดยการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะเกิดในทุกระดับ คือจากผูบริหาร จากสมาชิกคนอื่นๆ ใน
องคการ รวมทั้งจากตนเอง
5. มิติความเจริญกาวหนาและการพัฒนา หมายถึง ระดับการปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมในองคการ และระบบการบริหารงานของผูบริหาร มีการสงเสริม ใหสมาชิกมี
โอกาสพัฒนา และมีความกาวหนาในการทํางาน
6. มิติการรับรูตอความเสี่ยง หมายถึง ระดับของการรับรูถึงความเสี่ยงในการ
ทํางาน โดยผูบริหารเปดโอกาสใหปฏิบัติงานไดอยางอิสระ สามารถพัฒนาสิ่งใหมๆ โดยปราศจาก
ความหวาดกลัวตอความเสี่ยงที่จะถูกตอบโต หรือการถูกลงโทษใดๆ
7. มิติควบคุม หมายถึง ระดับการควบคุมตางๆ ของพฤติกรรมตางๆ ของ
สมาชิกในองคการ ลักษณะขององคการที่เปนระบบราชการ จะมีการควบคุมมาก จะมีลักษณะของ
องคการที่มีความเขมงวด ซึง่ แตกตางจากลักษณะขององคการที่ไมมีความเขมงวดคือ จะใหสมาชิก
ในองคการควบคุมตนเอง มีการตรวจสอบพฤติกรรมตนเอง
นอกจากนี้ DuBrin ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการไว 6
ปจจัยคือ
1. ภาวะทางเศรษฐกิจ ในภาวะเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงสูง โครงการที่มี
ความเสี่ยงสูง อาจไดรับการยอมรับ หากในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ความระมัดระวังจะเขามาแทนที่
ความเชื่อมั่นดังกลาว
2. รูปแบบของความเปนผูนํา
ทัศนคติ
และวิธีการบริหารที่ใชกับ
ผูใตบังคับบัญชา เนือ่ งจากแนวทางในการบริหารและการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาระดับสูงจะถูก
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ปฏิบัติตามจากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารในระดับรองลงมา
เพราะถือเปนแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตองขององคการ
3. นโยบายขององคการ มีผลตอการรับรูของสมาชิกในองคการ ตอการ
สรางความรูสกึ ประทับใจ เชน องคการที่มีนโยบายการใชบุคคลภายนอกดํารงตําแหนงระดับสูง จะ
มีบรรยากาศการแขงขันในองคการต่ํา
4. คานิยมของบุคคลในองคการ คานิยมในองคการจะมีผลกระทบตอบุคคล
ในองคการ องคการที่มีคานิยมสูงทางดานสวัสดิการ จะทําใหบรรยากาศอบอุน เปนมิตร มากกวา
องคการที่มีคา นิยมดานการมุง เนนผลงาน
เพราะจะสรางความพึงพอใจใหสมาชิกในองคการได
มากกวา
5. โครงสรางองคการ องคการที่มีการกําหนดโครงสรางไวอยางเปนทางการ
ใหความสําคัญกับระเบียบและวิธีปฏิบัติจะทําใหไมเกิดความคลองตัวในการทํางาน ขาดความเปน
มิตรและอบอุน ตางจากโครงสรางที่ไมเปนทางการ ยึดถือโครงสรางนอย จะทําใหเกิดความ
คลองตัวในการทํางาน
บรรยากาศองคการไดรับอิทธิพลจาก
6. คุณลักษณะของสมาชิก
คุณลักษณะของบุคคลภายในองคการ เชน อายุโดยเฉลี่ยของสมาชิกในองคการ หรือแมกระทั่งการ
แตงกายของสมาชิก
จากการพิจารณาองคประกอบทั้ง 7 มิติ ของ DuBrin (1984) Conor (1980
cited in DuBrin, 1984) ไดแบงบรรยากาศองคการออกเปน 2 แบบ คือ
1. บรรยากาศแบบเปด หมายถึง บรรยากาศที่มีมิติของความมีอิสระสวน
บุคคล มิติการมุงรางวัล มิติความเอื้อเฟอ เปนมิตรอบอุน สวนมิติโครงสรางของตําแหนงหนาที่การ
งานอยูในระดับต่ํา
2. บรรยากาศแบบปด หมายถึง บรรยากาศที่มีโครงสรางของตําแหนงหนาที่
การงานอยูในระดับสูง สวนมิติของความมีอิสระสวนบุคคล มิติการมุงรางวัล มิติความเอื้อเฟอเปน
มิตรอบอุนอยูในระดับต่ํา
สวนแนวความคิดของ Halpin และ Croff (1966) พบวาบรรยากาศองคการนั้น
เปนสภาพขององคการอันเปนผลรวมระหวางพฤติกรรมของผูบริหาร และพฤติกรรมของผูรวมงาน
ซึ่งสงอิทธิพลตอแรงจูงใจหรือสรางความกดดันใหกับสมาชิกในองคการ แสดงพฤติกรรมออกมาทัง้
เชิงบวกและเชิงลบ เกิดจากประสบการณทั้งทางตรงและทางออม การรับรูบรรยากาศองคการตาม
แนวคิดของ Halpin และ Croff (1996) มีหลายมิติ โดยไดทําการศึกษาบรรยากาศองคการใน
โรงเรียนประถมศึกษา 71 แหง ไดทําการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) พบวาขอคําถามจํานวน
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64 ขอจะถูกจัดกลุมเปน 8 องคประกอบ แบงออกเปน 2 ดานคือ พฤติกรรมของครูมี 4 มิติ
พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนมี 4 มิติ ดังนี้คือ
พฤติกรรมผูบริหาร (Principal ‘s behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารทุก
ระดับในสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษามี 4 มิติคือ
1. มิติหางเหิน (Aloofness) หมายถึง การรับรูของครูทมี่ ีตอพฤติกรรมของ
ผูบริหารวามีรปู แบบเปนทางการ คํานึงถึงกฎระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑ และนโยบายอยาง
เครงครัด มากกวารูปแบบการบริหารอยางไมเปนทางการ มีการติดตอสื่อสารโดยรวมมากกวาการ
ติดตอสื่อสารเปนรายบุคคล ทําใหเกิดความรูสึกถึงความสัมพันธที่หางเหิน
2. มิติเนนผลงาน (Production emphasis) หมายถึง การรับรูของครูตอ
ผูบริหารวา ผูบริหารมีการควบคุม สั่งการใกลชิด ครูตองปฏิบัติตามคําสั่งผูบริหารอยางเครงครัด
ปราศจากการแสดงความคิดเห็นใดๆ
3. มิติผลักดัน (Thrust) หมายถึง การรับรูของครูตอผูบริหารวา ผูบริหาร
พยายามกระตุนใหครูปฏิบัตติ าม
โดยใชวิธีปฏิบัติงานใหดีที่สุดจนตองถือเปนแบบอยางแทนการ
ตรวจตราหรือนิเทศงานโดยตรง
4. มิติมิตรสัมพันธ (Consideration) หมายถึง การรับรูของครูตอผูบริหารวา
ผูบริหารใหการปฏิบัติตอครู โดยการชวยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติงาน และดานสวนตัวเปนอยางดี
พฤติกรรมของคณะครู (Teacher ‘s behavior) หมายถึง พฤติกรรมของคณะครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา 4 มิติคือ
1. มิติขาดความสามัคคี (Disengagement) หมายถึง การรับรูของครูตอ
สมาชิกในองคการในลักษณะตางคนตางทํา ขาดความรวมมือและประสานงานกัน ทั้งที่ลักษณะของ
งานตองอาศัยความรวมมือกันจึงจะประสบความสําเร็จ
2. มิติอุปสรรค (Hindrance) หมายถึง การรับรูของครูตอ พฤติกรรมการ
ทํางานของคณะครูวา ขาดความสะดวกและคลองตัวจากระบบการบริการ มีการมอบหมายงาน
มากจนเกินไป หรือการมีกฎระเบียบขอบังคับที่เกินความจําเปน ที่จะกอใหเกิดความยุงยากกวาที่
ผูบริหารจะคอยอํานวยความสะดวกให
3. มิติขวัญ (Esprit) หมายถึง การรับรูของครูวามีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานดีมาก มีความรักสามัคคีในหมูค ณะ เพราะไดรับการตอบสนองทางสังคมและความสําเร็จ
ในการทํางานสูง
4. มิติความสนิทสนม (Intimacy) หมายถึง การรับรูของครูตอพฤติกรรม
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ของคณะครู วามีความสนิทสนมกลมเกลียว มีความสุขในการทํางาน แตอาจไมเกี่ยวกับความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานก็ได
ซึ่ง Halpin and Croft (1966) ไดนําเอาองคประกอบบรรยากาศองคการทั้ง 8
มิติ มาจัดบรรยากาศองคการไดเปน 6 แบบ โดยการแปลคะแนนขององคประกอบทัง้ 8 มิติใหเปน
ผลคะแนน ซึ่งเรียงจากบรรยากาศองคการที่พึงประสงคที่สุด ไปจนถึงบรรยากาศองคการที่ไมพึง
ประสงคที่สุด ดังนี้
บรรยากาศแบบเปด (The open climate) หมายถึง บรรยากาศที่เอื้อ
อํานวยตอการปฏิบัติงาน ทีผ่ ูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจ มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีความพึง
พอใจในงาน ผูบริหารอํานวยความสะดวกในการปฏิบัตงิ าน มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิก
ขององคการ จูงใจใหปฏิบตั ิงานโดยไมใชการบังคับตรวจตราอยางใกลชิด ชวยเหลือเกื้อกูลกันเปน
อยางดี ครูกับผูบริหารมีความใกลชิดสนิทสนมกันมาก กฎและระเบียบตาง ๆ สามารถยืดหยุนได
ผูบริหารไมเนนผลงานมากนัก
บรรยากาศแบบอิสระ (The autonomous climate) หมายถึง
บรรยากาศที่ผูบริหารยอมใหครูมีความสัมพันธภายในกลุม จึงกอใหเกิดความสัมพันธกันเปนอยางดี
มีขวัญกําลังใจสูง กอใหเกิดความรวมมือในการทํางาน แตผูบริหารจะหางเหินจากครูมาก โดยจะ
วางระเบียบไวเปนแนวทางในการปฏิบัติ แตจะไมคอยกํากับดูแลใกลชิด เปดโอกาสใหทํางานอยาง
อิสระ ตามความสามารถ ไมเนนผลงาน ผูบริหารเกื้อกูลระดับปานกลาง
บรรยากาศแบบควบคุม (The controlled climate) หมายถึง
บรรยากาศที่ผูบริหารมุงผลงานเปนสําคัญ ควบคุมใกลชิด เมื่อผลการปฏิบัติงานออกมาดีครูจึงจะมี
ขวัญและกําลังใจ ตางคนตางมุงความสําเร็จของงาน การประสานงานรวมมือกันจึงนอย ขาดความ
คลองตัวในการทํางาน ความสนิทสนมอยูในระดับต่ํา เนื่องจากผูบริหารมุงเนนผลงานมาก มีมิติ
ของความหางเหิน ผูบริหารมักทําตามความคิดเห็นของตนเสมอ ไมคอยรับฟงความคิดเห็น ลงมือ
ปฏิบตั ิเปนแบบอยางของครู การชวยเหลือเกื้อกูลอยูในระดับต่ํา
บรรยากาศสนิทสนม (The familia climate) หมายถึง บรรยากาศที่ผู
บริหารกับครูมคี วามสัมพันธใกลชิดกันอยางดี แตผูบริหารละเลยตอการอํานวยการ ทําใหขาดความ
รวมมือ ไมเครงครัดในกฎระเบียบ ทําใหรูสึกวาการทํางานคลองตัวไมมีอุปสรรค บรรยากาศการ
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ชวยเหลือเกื้อกูลอยูในระดับสูง การบริหารไมมุงเนนผลงาน การประเมินผลงานและการสั่งการทั้ง
ทางตรงและทางออมมีนอย ไมพยายามที่จะกระตุนหรือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
5. บรรยากาศแบบรวบอํานาจ (The paternal climate) หมายถึง
บรรยากาศที่มกี ารควบคุมดูแลอยางใกลชิด แบงงานกันทําโดยไมมีการประสานงาน ผูบริหารจะรวบ
งานไวทาํ เองเปนสวนใหญ ทําใหครูรูสึกวามีภาระความรับผิดชอบนอย ความสัมพันธอยูในระดับต่ํา
ขวัญและกําลังใจต่ํา เนื่องจากผูบริหารควบคุมตรวจตราอยางใกลชิด วางตารางการทํางานไวอยาง
ชัดเจน มุงเนนผลงานมาก โนมนาวใหครูทํางานหนักตลอดเวลา ทําใหเกิดความรูสกึ หางเหิน การ
ชวยเหลือเกื้อกูลมีนอย
6. บรรยากาศแบบปด (The closed climate) หมายถึง ที่มีการใชกฎ
ระเบียบอยางเครงครัด โดยไมคํานึงการทํางานของครู ขาดการประสานงานรวมมือ ขาดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน ไมมีความพึงพอใจในการทํางาน ขวัญและกําลังใจของครูอยูในระดับต่าํ
มีการควบคุมตรวจตราอยางใกลชิด มีความรูสึกหางเหิน ผูบริหารมุงเนนผลงานสูง การชวยเหลือ
เกื้อกูลอยูในระดับต่ํา
Litwin and Burmeister (1992) ไดพัฒนาบรรยากาศองคการ ของ Litwin and
Stringer (1968) โดยแบงมิติของบรรยากาศองคการออกเปน 12 มิติดงั ตอไปนี้
1. ความชัดเจนของเปาหมายและนโยบาย (Clarify) หมายถึง เปาหมาย
และนโยบายขององคการที่กําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการ มีความกระชับ
งายตอความเขาใจ สามารถนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีความสอดคลอง
กับพันธกิจ
2. พันธสัญญา (Commitment) หมายถึง องคการมีการสนับสนุนให
บุคลากรมีความยึดมั่นผูกพันในองคการ โดยการอุทิศตนเพื่อมุงสูความสําเร็จขององคการ
3. มาตรฐานการปฏิบัติการ (Standard) หมายถึง องคการไดกําหนดขั้น
ตอนและแนวทางในการปฏิบตั ิสําหรับใหบุคลากร ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ และนําผลจากการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อใหได
มาตรฐานเพิ่มสูงขึ้น
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4. โครงสรางองคการ (Structure) หมายถึง องคการไดจดั ระบบโครงสราง
ขององคการที่เอื้อตอการดําเนินงาน มีการกระจายอํานาจแกผูปฏิบัติงาน และมีการติดตอสื่อสาร
ประสานงานทีค่ ลองตัวขึ้น เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ
5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Conformity) หมายถึง องคการมีการ
กําหนดกฎระเบียบและขอปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรใหบุคลากรในองคการ ไดรับทราบอยางทั่วถึง
สามารถปฏิบัติตามได และเปนกฎระเบียบที่ใชกับบุคลากรอยางเทาเทียมกัน
6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล (Rewards) หมายถึง องคการใหแรง
กระตุนจูงใจ โดยการกลาวคํายกยองชมเชย เมื่อบุคลากรปฏิบัติหนาที่เปนที่พึงพอใจ ตามความ
เหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและแจงใหผูปฏิบัติงานไดรบั ทราบ
7. ความรับผิดชอบในงาน (Resposibility) หมายถึง องคการไดมอบ
หมายภาระความรับผิดชอบใหกับบุคลการไดอยางเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ในแตละงาน
8. การเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง (Trial and error) หมายถึง
องคการไดเปดโอกาสใหบุคลากรทดลองเรียนรูสิ่งใหม
หรือแสดงออกในดานความคิดสรางสรรค
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน แมวาการทดลองริเริ่มสิ่งใหมนั้นจะไมประสบความสําเร็จ บุคลากร
จะไมถูกลงโทษ ถูกตําหนิหรือมีผลกระทบตอตําแหนงหนาที่
9. ความจงรักภักดีในองคการ (Loyalty) หมายถึง องคการไดมีกลยุทธให
บุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของ
และมีคุณคาในตนเอง
โดยคํานึงถึงความเปนบุคคลของ
ผูปฏิบัติงาน
10. การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน (Working supportive) หมายถึง องค
การไดใหการสนับสนุนสงเสริม และชวยเหลือบุคคลากรในดานสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช งบประมาณ และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
11. ความอบอุนในการปฏิบัติงาน (Warmth) หมายถึง ผูบังคับบัญชาของ
องคการใหความเปนกันเองของผูใตบังคับบัญชา
โดยผูใตบังคับบัญชาสามารถขอคําปรึกษากับ
รวมถึงการไดรับความไววางใจจาก
ผูบงั คับบัญชาเมื่อมีปญหาหรือตองการคําแนะนําปรึกษา
ผูบังคับบัญชา
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12. การทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง องคการสนับสนุนให
บุคลากรมีการทํางานเปนทีม มีความเอื้อเฟอ แบงปนในทีมงาน พรอมที่จะเผยแพรและใหความรูที่
เปนประโยชนแกกัน มีความรูสึกเปนเจาของ เต็มใจ และเสียสละเพื่อความสําเร็จของทีม
จากความหมายตางๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสนใจที่จะใชแนวคิดของ Litwin
and Burmeister (1992) ซึ่งไดใหความหมายของบรรยากาศองคการวาเปนการรับรูของบุคคล
เกี่ยวกับองคประกอบภายในองคการทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งจะเกิดขึ้นตามความคาดหวังและ
แรงจูงใจของแตละบุคคล และการรับรูนั้นจะเกิดจากทัศนคติของบุคคลที่มีตอองคการ
ซึ่งเปน
ความหมายทีช่ ัดเจนครอบคลุมเนื้อหาที่เปนองคประกอบขององคการ ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึง
ใชแนวคิดของ Litwin and Burmeister (1992) เปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย
4. การมีสวนรวมในงาน
การมีสวนรวมในงานเปนระดับที่บุคคลแสดงออกทางจิตวิทยาที่มีตองาน หรือ
ความสําคัญของงานมีตอภาพลักษณของตนเอง กระบวนการของการมีสวนรวมรวมกับงานไดมีการ
กลาวถึงกันอยางกวางขวางทัง้ นักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยา
นักจิตวิทยาจะมองถึงเงื่อนไขตางๆ ขององคการที่จะนําไปสูการมีสวนรวมในงาน
เชน ความหมายของงาน ประสิทธิภาพของผูบริหาร เปนตน
สวนทางดานนักสังคมวิทยาจะมองถึงกระบวนการทางสังคมที่จะนําไปสูความ
รวมมือของบุคคลที่จะสอดคลองกับงานทั้งทางดานบรรทัดฐานและคานิยม
การมีสวนรวมในงานเปนแนวความคิดหนึ่งซึ่งถือวาเปนทัศนคติของคนที่มีตองาน
ที่ทําอยูในปจจุบัน (Kanungo, 1982) ทัศนคติที่มตี องานเปนเรื่องที่นาสนใจ และศึกษากัน
แพรหลายในองคการทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะทัศนคติที่มีตองานจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ทํางานของบุคคลในองคการ (Steers and Black, 1999 ; Kellelr, 1997 ; Lodahl and Kejner,
1965 ; Huselid and Day, 1991 ; Robbins, 2000) บุคคลจะอยากมีสวนรวมในงานเมื่อบุคคลมี
ความพึงพอใจในการทํางาน (Knoop, 1995) นอกจากนี้การมีสวนรวมในงานยังเปนดรรชนีชี้วัด
คุณภาพชีวิตอันหนึ่งคือ เมื่อคนมีสวนรวมกับการทํางานจะสามารถมีความสุขไดจากการทํางานซึ่ง
เปนพื้นฐานของชีวิตมนุษย (Tayler, 1975 cited in Elloy and Everett, 1991) หากมองในแงของ
ผลประโยชนที่ไดจากการมีสวนรวมในงานจะพบวาจะชวยเพิ่มผลผลิต (Productivity) และคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลดวย (Elloy and Everett, 1991 ; Mauno, 2000) เนื่องจากสามารถดึงดูดบุคลากร
เขาสูงานไดอยางเหมาะสม
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4.1 ความหมายของการมีสวนรวมในงาน
นักวิจัยสวนใหญใหความหมายของการมีสวนรวมในงานคลายคลึงกันวา การมีสวนรวมใน
งานเปนเอกลักษณทางจิตวิทยาของบุคคลที่มีตองานทีท่ าํ อยู
Rabinowitz and Hall (1977) ใหความหมายวา เปนเอกลักษณทางจิตวิทยาของคนที่มี
ตองาน และระดับของผลการปฏิบัติงานจะสงผลตอการนับถือตนเอง และภาพลักษณของตนเอง
Lodahl and Kejner (1965) ใหความหมายวา เปนลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคลที่มีตองาน วา
งานเปนสิ่งสําคัญตอภาพลักษณของตนเอง และผลจากการปฏิบัติงานจะทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมี
คุณคา สวนแนวคิดของ Kanungo (1982) ใหความหมายวาเปนเอกลักษณทางจิตวิทยาของบุคคลที่
มีตองานและกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู และเปนอารมณดานดีของบุคคลที่มีใหกับงาน เปนการ
รับรูถึงความตองการที่จะทุมเทเพื่องาน งานเปนสิ่งสําคัญ และงานมีผลตอความตองการดานความ
พึงพอใจ โดยในความหมายของ “งาน” ของ Kauungo (1982) หมายถึงงานทีท่ ําอยูในปจจุบนั
(Job) ไมไดเปนความหมายถึง “งาน” โดยทั่วไป (Work) สวน Knoop (1995) และ Blau (1985) ให
ความหมายคลายคลึงกันวาการมีสวนรวมในงาน
เปนความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการ
ทํางาน และเปนการรับรูวาผลของการปฏิบัติงานนั้นจะทําใหตนเองรูสึกมีคุณคา
Vechio (1995) ใหความหมายวา เปนการแสดงออกของบุคคลที่มีตองานโดยแสดงออก
ผานทางพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน ซึ่งจะบงชี้ถึงความรูสกึ มีคุณคาในตนเองของบุคคล Brown and
Leign (1996) กลาววา เปนการรับรูทางจิตวิทยาของคนที่มีตองาน Gallie et al (1998) ให
ความหมายวา การมีสวนรวมในงานไมใชเปนสิ่งที่บุคคลรูสึกเพียงแตพึงพอใจกับงาน
แตเปน
ความรูสึกของบุคคลวางานเปนสิ่งที่นาสนใจและนาซึมซับ Steers and Black (1999) กลาววา การ
มีสวนรวมในงานคือการที่บุคคลใหความสนใจใสใจในงานและผูกพันกับงาน
เปนความรูสึกของ
บุคคลที่มีตองานโดยไมเกี่ยวกับความพึงพอใจ แตเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตองานโดยตรง และ
Ivancervich and Matterson (1999) กลาวถึงการมีสวนรวมในงานวาเปนรูปแบบพฤติกรรมของ
บุคคลที่แสดงเกี่ยวกับกิจกรรมของงาน โดยบุคคลจะแสดงออกถึงความตั้งใจ จดจออยูกับงาน มี
ชีวิตเพื่องาน พอใจกับงานที่ทําอยู และทุมเทใหกับงาน
ความหมายของการมีสวนรวมในงานนั้นยังมีการใหความหมายที่หลากหลาย
แตกตางกันออกไปและยังมีความสับสนของความหมายของคําวา ”งาน” Reeve and Smith
(2001) ไดทําการศึกษาถึงมิติของเครื่องมือที่ใชในการวัดการมีสวนรวมในงานแลวพบวา การใหคํา
จํากัดความของ Lodahl and Kejner (1965) ยังขาดความชัดเจนเนื่องจากยังใชคําวา “งาน” ที่

46
หมายถึงงานทีท่ ําอยูในปจจุบนั (Job) กับงานที่เปนความหมายโดยทั่วไป (Work) โดย Lodahl and
Kejner (1965) ยังคงใชสองคํานี้ทดแทนกันไปมาได
Kanungo (1982) ไดทําการศึกษาเพื่อแยกลักษณะของการมีสวนรวมงานที่ทํา
ใหในปจจุบัน (Job involvement) กับการมีสวนรวมในงานโดยทัว่ ไป (Work involvement) ออกจาก
กัน เพื่อใหการมีสวนรวมในงานเดนชัดขึน้ โดยการมีสวนรวมในงานของ Kanungo (1982) นั้นมี
ลักษณะเปนมิติเดียว ตางจากของ Lodahl and Kejner (1965) ซึ่งแยกออกเปน 5 มิติ
ลักษณะของบุคคลที่มีสวนรวมในงาน
Brown (1996) ไดรวบรวมและสรุปลักษณะของบุคคลที่มีสวนรวมในงานโดยใช
แนวคิดพื้นฐานของ Lodahl and Kejner (1965) เอาไวดังนี้คือ
1. บุคลิกลักษณะของบุคคล บุคคลที่มีสวนรวมในงานจะมีบุคลิกภาพเดนๆ
3 ประการคือ
1.1
เปนบุคคลที่มีจริยธรรมในงานสูง
1.2
เปนบุคคลที่มีแรงจูงใจภายในสูง
1.3
เปนบุคคลที่มีความสํานึกในคุณคาของตนเองสูง
2. ลักษณะงานของงานและพฤติกรรมการควบคุมงาน
บุคคลที่มีความ
ผูกพันในงาน มักจะพิจารณาถึงงานที่มีคณ
ุ คาสูง มีความทาทาย มีความหลากหลายใชทักษะสูง
และสามารถมองเห็นลูทางของความสําเร็จของงาน บุคคลเหลานี้จะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูนิเทศงาน
ซึ่งเปนผูใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
มีสิทธิมีเสียงในการกําหนดมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงาน สถานการณตางๆ ในการปฏิบัติงานจะเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลเกิดความตองการกาวหนา
และจะเปนผูมีสวนรวมในงานสูง
3. ทัศนคติของบุคคลตองาน บุคคลที่มีสวนรวมในงานสวนใหญมักจะมีความ
พึงพอใจในงานโดยเฉพาะอยางยิ่งกับงานโดยตรง
บุคคลเหลานี้จะมีความพึงพอใจที่มีตองาน
โดยตรงแมวาจะขาดการชวยเหลือจากผูนิเทศงาน ขาดการติดตอสื่อสารที่ดี หรือขาดความเปน
ประชาธิปไตย ในสถานการณเชนนี้บุคคลที่มีการมีสวนรวมในงานต่าํ จะไมมีความพึงพอใจในงาน
และมีแนวโนมที่จะออกจากงานไดงายกวาบุคคลที่มีสวนรวมในงานสูง
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4. การรับรูในบทบาทของบุคคล บุคคลที่มีสวนรวมในงาน จะรับรูบทบาท
หนาที่ของตนและมักจะไมมีปญหากับบทบาทที่ขัดแยง
หรือบทบาทที่คลุมเครือ
ซึ่งจะไมมี
ความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคคลเหลานี้
5. ลักษณะอื่นๆ โดยทั่วไป การเจ็บปวยทางกายใจ หรือผลกระทบทาง
สังคมจะสงผลถึงบุคคลที่มีสวนรวมในงานนอยมาก
ทั้งระดับความเครียด ความวิตกกังวล
ภาวะแทรกซอนทางสุขภาพ หรือความขัดแยงในครอบครัวกับงาน จะพบไดนอยในบุคคลเหลานี้
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคําจํากัดความของ Kanungo (1982)
ใน
การศึกษาเนื่องจากตัวผูวิจัยตองการศึกษาการมีสวนรวมในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ที่หมายถึง
วิชาชีพพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบันมากกวางานในความหมายที่เปนงานโดยทั่วไป
โดย
Kanungo (1982) ไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดการมีสวนรวมในงานโดยใชแนวคิดพื้นฐานของ
Lodahl and Kejner (1965) โดยผูวิจัยใหความหมายวา การมีสวนรวมในงานหมายถึง เอกลักษณ
ทางจิตวิทยาของบุคคลที่มีตอวิชาชีพพยาบาล เปนการรับรูถึงความตองการที่จะทุม เทในการใหการ
บริการพยาบาล และพัฒนาวิชาชีพ และเล็งเห็นวาวิชาชีพพยาบาลเปนสิ่งสําคัญ และมีผลตอ
ความตองการดานความพึงพอใจและภาพลักษณของตนเอง
4.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในงาน
Lodahl and Kejner (1965)
ไดสรางแบบวัดการมีสวนรวมในงานแบบหลายมิติ
(Multidimensions) โดยแบงออกเปน 5 มิติดังนี้คือ
1. มิติที่ 1 เปนการรับรูของบุคคลที่มีตอความคาดหวังในงานสูง บุคคลจะ
รูสึกสิ้นหวังเมื่อผูใหการสนับสนุนหรือผูนิเทศงานไมสนใจเกี่ยวกับงาน
ซึ่งจะทําใหบุคคลที่มีการมี
สวนรวมในงานเกิดความวิตกกังวล จนกระทั่งเกิดการเมินเฉยตองาน และรับรูเพียงวา งานเปน
เพียงเครื่องมือที่จะสรางความพึงพอใจจากบุคคลอื่น
2. มิติที่ 2 เปนการรับรูของบุคคลที่มีสวนรวมในงานสูงมาก มากเกินกวา
ปกติที่บุคคลโดยทั่วไปจะแสดงออก เปนระดับของการมีสวนรวมในงานที่สูงที่สุด ใหความสําคัญกับ
งานมากกวางานเปนสวนสําคัญของชีวิต อาจกลาวไดวา มีชีวิต หายใจ กิน และนอนเปนงาน
3. มิติที่ 3 เปนมิติที่มีความสมบูรณที่สุดของการมีสวนรวมในงาน โดยมี
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมกับการมีสวนรวมในงาน เชน การปฏิบัติงานจนเสร็จแมวาจะ
เลยเวลาเลิกงานโดยไมหวังสิ่งตอบแทน การรับรูวาเวลาผานไปอยางรวดเร็วเมื่อทํางาน หรือการ
รูสึกอยากจะทําโทษตัวเองเมือ่ เกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
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4. มิติที่ 4 เปนการรับรูดานลบของการมีสวนรวมในงาน บุคคลจะรูสึกผิด
เมื่อผลการปฏิบัติงานออกมาไมดี และมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไปทํางานเมื่อเกิดความรูสึกวา
ตนเองทํางานผิดพลาด
5. มิติที่ 5 เปนการรับรูของบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในองคการ มีความ
ทะเยอทะยานในการทํางาน ตองการความกาวหนาในการทํางาน และตองการมีสวนรวมในการ
ทํางาน
แบบสอบถามของ Lodahl and Kejner (1965)เปนแบบสอบถามที่มีขอคําถาม
ทั้งสิ้น 20 ขอ มีคาความเชื่อมั่นที่ .87 และแบบสอบถามอยางยอมีจํานวนขอคําถามทัง้ สิ้นจํานวน 6
ขอ มีคาความเชื่อมั่นอยูที่ .73
Rabinowitz and Hall (1977) และ Reeve and Smith (2001) กลาววา แบบ
วัดการมีสวนรวมในงานของ Lodahl and Kejner (1965) แมวาจะทําการวิเคราะหปจจัย (Factor
analysis) แลววามีหลายมิติ แตยังไมมีการนิยามหรือใหคําจํากัดความที่ชัดเจนในแตละมิติ การใช
ขอคําถามในแตละมิติขึ้นอยูกับแตละบุคคลจะแปลความหมาย แตแบบวัดการมีสวนรวมในงานของ
Lodahl and Kejner (1965) ยังคงถูกนํามาใชอยางแพรหลายเนื่องจากเปนการแปลความหมายจาก
คะแนนโดยรวม (Reeve and Smith, 2001)
จากขอจํากัดในการใชแบบวัดการมีสวนรวมในงานของ Lodahl and Kejner
(1965) Kanungo (1982) จึงพัฒนาแบบวัดการมีสวนรวมในงานโดยใชแนวคิดของ Lodahl and
Kejner (1965) ดวยการปรับปรุงขอคําถามเดิมของ Lodahl and Kejner (1965)
จึงทําการ
พัฒนาแบบวัดที่มีมิติเดียว ซึ่งเครื่องมือของ Kanungo (1982) สามารถที่จะแยก การมีสวนรวมในงาน
ซึ่งทําอยูในปจจุบัน ออกจากการมีสวนรวมในงานที่มีความหมายถึงงานโดยทั่วไป และแรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) โดยขอคําถามของ Kanungo (1982) มีจํานวนทั้งสิ้น 10 ขอคําถาม
ปรับปรุงจากขอคําถามของ Lodahl and Kejner (1965) มีคาความเชื่อมั่นอยูที่ .87 และความตรง
ตามเนื้อหาที่ .80
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคําจํากัดความของ Kanungo (1982) มาเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถามในการศึกษา
เนื่องจากตัวผูวิจัยตองการศึกษาการมีสวนรวมในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ที่หมายถึงวิชาชีพพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบนั มากกวางานในความหมายที่
เปนงานโดยทัว่ ไป โดย Kanungo (1982) ไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดการมีสวนรวมในงานโดย
ใชแนวคิดพื้นฐานของ Lodahl and Kejner (1965) โดยผูวิจัยใหความหมายวา การมีสวนรวมใน
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งานหมายถึง เอกลักษณทางจิตวิทยาของบุคคลทีม่ ีตอวิชาชีพพยาบาล เปนการรับรูถึงความ
ตองการที่จะทุม เทในการใหการบริการพยาบาล และพัฒนาวิชาชีพ และเล็งเห็นวาวิชาชีพพยาบาล
เปนสิ่งสําคัญ และมีผลตอความตองการดานความพึงพอใจและภาพลักษณของตนเอง
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
Fried and Ferris (1987 อางถึงใน Rentsch and Steel, 1998) กลาววา
ลักษณะงานเปนตัวทํานายของแรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน และการมีสวน
รวมในงาน
Couger (1990 cited in Tor Quimaraes, 1997) พบวาถาลักษณะของงานเปน
งานที่ทาทายและนาสนใจมากจะทําใหบุคคลอยากมีสวนรวมในงาน มีความพึงพอใจในงาน และมี
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ Mathieu and Zajac (1990)
ไดทําการศึกษาถึงสาเหตุ
ความสัมพันธ และผลลัพธของความยึดมั่นผูกพันในองคการ พบวา การมีสวนรวมในงาน และ
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในองคการ Meyer et al. (1991)
กลาววาแมวารูปแบบทั้ง 3 ของความผูกพันตอองคการ ไดแกความผูกพันดานความรูสกึ ความผูกพัน
ดานการคงอยู และความผูกพันที่เกิดจากบรรทัดฐานทางสังคม ลวนมีความสัมพันธเชิงลบกับการ
ลาออกจากงาน แตทั้ง 3 แบบมีความแตกตางกันในพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน
ความผูกพันดานความรูสึก และความผูกพันดานบรรทัดฐานทางสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกกับผล
การปฏิบัติงาน โดยความผูกพันดานความรูส ึกมีระดับของความสัมพันธที่มากกวา ขณะที่ความผูกพัน
ดานการคงอยูไ มมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
Elloy and Everett (1991) พบวาลักษณะงานและผลจากงาน เชน ความพึง
พอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันในองคการสามารถทํานายการมีสวนรวมในงานไดดีกวาตัวแปร
ทางดานปจจัยสวนบุคคล Knoop (1995) ศึกษาถึงความสัมพันธของการมีสวนรวมในงาน ความ
พึงพอใจในงาน และความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลประจําการ และอาจารยพยาบาล ใน
อเมริกา
ความยึดมั่นผูกพันในองคการ
มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในงาน แตไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน Udo et al (1997) ไดศึกษาถึงสาเหตุของการตั้งใจลาออก
จากงาน โดยทําการวิเคราะหอิทธิพลความเครียดในบทบาท ลักษณะงานและการมีสวนรวมในงาน
กับความพึงพอใจในงาน
ความยึดมั่นผูกพันในองคการ และความตัง้ ใจทีจ่ ะอยูในงานพบวา
ความเครียดในบทบาทสงผลทางลบตอความพึงพอใจในงาน และความตั้งใจที่จะอยูในงาน การมี
สวนรวมในงานสงผลทางบวกตอความยึดมั่นผูกพันในองคการและความตั้งใจทีจ่ ะอยูในงาน
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Kacmer and Carlson (1999) ศึกษาถึงสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นของ ความยึดมั่น
ผูกพันในองคการของกลุมบุคลากรที่ทํางานอยูในโรงพยาบาล พบวา อายุ สถานภาพสมรส และการมี
สวนรวมในงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความยึดมั่นผูกพันในองคการ Ingersoll et al. (2000) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการ และความพรอมในการเปลี่ยนแปลง กับความยึดมั่น
ผูกพันในองคการ ในกลุมตัวอยางบุคลากรในโรงพยาบาล ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศองคการ มี
ความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในองคการ ความพรอมขององคการในการเปลี่ยนแปลง
มีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในองคการ
Cobert and Kwon (2000) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่กอใหเกิดความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการของบุคลากรที่ทํางานในวิทยาลัย และในมหาวิทยาลัย พบวา เพศ ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในองคการ และลักษณะงานที่มคี วามหลากหลายของงาน มีความสัมพันธในเชิงบวกตอ
ความยึดมั่นผูกพันในองคการของบุคลากร Laschinger et al. (2001) ทําการศึกษาถึงผลกระทบของ
การเสริมสรางพลังอํานาจในสถานที่ทํางาน ความพึงพอใจตอความไววางใจในองคการของพยาบาล
ประจําการ ในแคนาดา พบวาการเสริมสรางพลังอํานาจในสถานที่ทํางานอยูในระดับปานกลาง ความ
ไววางใจของพยาบาลมีใหกับผูรวมงานมากกวาใหกับการบริหารงานในองคการ ดานความพึงพอใจ
ในงานของพยาบาลอยูในระดับต่ํา
และพยาบาลมีความยึดมั่นผูกพันในองคการดานการคงอยู
มากกวา
ความยึดมั่นผูกพันดานจิตใจ
และการเสริมสรางพลังอํานาจในสถานที่ทํางานมี
ความสัมพันธกับ ความไววางใจในองคการ และความยึดมั่นผูกพันในองคการ
สวนในงานวิจยั ของไทย จิรจิตต ราคา (2530) ไดศึกษาการรับรูบ รรยากาศ
องคการ กับความผูกพันตอสถาบันที่ตนเองสอนอยูของอาจารยประจํา ในสถาบันการศึกษาเอกชน
พบวา การรับรูบรรยากาศองคการ มีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันตอสถาบันที่สอนอยูประจํา
และยังพบวาระดับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
ของอาจารยที่สอนอยูในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐบาล มีระดับสูงกวาใน สถาบันเอกชน เนื่องจากบรรยากาศการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ดีกวาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อวยพร ประพฤทธิ์ธรรม (2537) ไดศึกษาความผูกพันในองคการ
ของวิทยาจารย ซึ่งปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ในเขตภาคเหนือ
จํานวน 149 คน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระยะเวลาในการทํางาน ระดับตําแหนง และ
ปจจัยรางวัลตอบแทนภายใน ไดแก ความทาทายของงาน และความอิสระของงาน ปจจัยการตอบ
แทนภายนอก ไดแก การชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา โอกาสความกาวหนา ความพึงพอใจจาก
ผลตอบแทนพิเศษ มีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันในองคการ ในขณะที่ปจจัยสวนบุคคลดาน
การศึกษา สถานภาพสมรส คาตอบแทน ไมมีความสัมพันธ กับความยึดมั่นผูกพันในองคการ
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สะอาด วงศอนันตนนท (2538) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
ลักษณะงาน ประสบการณในการทํางาน กับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล ลักษณะงาน ความรูสกึ วาองคการสามารถพึ่งพิงได ความคาดหวังการไดรบั การ
ตอบสนองจากองคการ ทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันใน
องคการ สวนความขัดแยงในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท มีความสัมพันธทางลบกับ ความยึด
มั่นผูกพันในองคการ วรรณดี ชูกาล (2540) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูอํานวยการ ความพึงพอใจในงาน และปจจัยสวนบุคคล กับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของ
อาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุมตัวอยางคืออาจารยพยาบาล
จํานวน 382 คน ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง และ
คาเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันในองคการโดยรวมอยูในระดับสูงมาก อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยูใน
วิทยาลัยพยาบาล ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการ และความพึงพอใจในงาน มี
ความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันในองคการของอาจารยพยาบาล
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันในองคการ
ของอาจารยพยาบาล
วรัญญา วงศประสิทธิ์ (2540) ศึกษาปจจัยทีม่ ีผลตอความยึดมั่นผูกพันในองคการ
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 378 คน พบวา พยาบาลวิชาชีพมีระดับ ความยึดมั่นผูกพันในองคการ การเสริมสรางพลัง
อํานาจในงาน และความเครียดในบทบาท อยูในระดับปานกลาง การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน
สถานภาพสมรส และความเครียดในบทบาท สามารถรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของ
ความยึดมั่นผูกพันในองคการไดรอยละ 43.75 สวนดานปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ตําแหนง
สถานภาพสมรส และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันในองคการ
สุ
กานดา ศุภคติสันติ์ (2540) ศึกษาลักษณะสวนบุคคลและสภาพแวดลอมองคการทีม่ ีผลตอความยึด
มั่นผูกพันของพนักงานบริษัทเงินทุน พบวา พนักงานที่มอี ายุมากกวา 35 ปมีความผูกพันตอองคการ
มากกวาพนักงานที่มีอายุนอยกวา และพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความยึดมั่น
ผูกพันในองคการมากกวาพนักงานที่จบปริญญาตรีหรือสูงกวา
สวนสภาพแวดลอมในการทํางาน
ดานลักษณะงาน ลักษณะองคการ ประสบการณในการทํางานกับองคการมีความสัมพันธทางบวกตอ
ความยึดมั่นผูกพันในองคการ โดยประสบการณในการทํางานกับองคการเปนตัวพยากรณความยึด
มั่นผูกพันในองคการไดดีที่สดุ

52
พรอมพรรณ ปหัตถกิจกูล (2541) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ ความยึดมั่นผูกพัน
ในองคการ และความผูกพันในวิชาชีพพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายไดของพยาบาลมีความสัมพันธทางบวก กับความยึดมั่น
ผูกพันในองคการ และความผูกพันตอวิชาชีพ สวนระดับการศึกษาไมพบวามีความสัมพันธกับ ความ
ยึดมั่นผูกพันในองคการ และความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ และพยาบาลที่มีความแตกตางกัน ดาน
สถานภาพสมรส ความรูส ึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการ การมีสวนรวมในการบริหารงาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และความพึงพอใจในงาน มีความยึด
มั่นผูกพันในองคการ และในวิชาชีพแตกตางกัน นงเยาว แกวมรกต (2542) ศึกษาผลการรับรู
บรรยากาศองคการที่มีตอความผูกพันตอองคการ ของพนักงานบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน การรับรูบรรยากาศองคการทั้งโดยรวม และรายดาน ไดแก ดาน
โครงสรางองคการ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การบริหารงานของผูบังคับบัญชา และ
ลักษณะงาน โดยบุคคลที่มีการรับรูบรรยากาศองคการทั้งโดยรวมและรายดานดี จะมีความผูกพันตอ
องคการสูงกวา พนักงานที่รบั รูบรรยากาศในทางทีด่ ีนอยกวา
ทิพวรรณ ศิริคณ
ู (2542) ศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพัน
ตอองคการ เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการตามลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบรรษัทบริหาร
สินทรัพย สถาบันการเงิน พบวา มีระดับของคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง แตมีความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการในระดับสูง ในดานลักษณะสวนบุคคลพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกตาง
กันทําใหระดับของความยึดมัน่ ผูกพันในองคการแตกตางกัน ในขณะที่ระดับตําแหนงงาน สายงาน ที่
แตกตางกันไมทําใหความยึดมั่นผูกพันในองคการแตกตางกัน สวนปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
และนอกจากนี้ ธนพร
จงวิทยาดี (2544) ศึกษาบรรยากาศองคการ กับความผูกพันตอองคการของบุคลากรโรงพยาบาล
ตํารวจ พบวา บรรยากาศองคการโรงพยาบาลตํารวจโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก สวนระดับ
ความรูสึกผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับดีปานกลาง ความผูกพันดานความรูส ึกอยูในระดับดี
มาก บรรยากาศองคการกับความรูสึกผูกพันตอองคการมีความสัมพันธกันในทุกดาน โดยบรรยากาศ
ในดานลักษณะงาน ดานการบริหารงานของผูบังคับบัญชา และดานสัมพันธภาพในหนวยงานมี
ความสัมพันธดานความรูสึกในระดับสูง แตบรรยากาศองคการทุกดานมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ดานการคงอยูใ นระดับต่าํ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
1. อายุ
2. สถานภาพสมรส
3. ระดับการศึกษา
4. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

บรรยากาศองคการ (Litwin and
Burmeister, 1992)
1. ความชัดเจนของเปาหมายและ
นโยบาย
2.พันธสัญญา
3.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.โครงสรางองคการ
5.การปฏิบัติตามกฏระเบียบ
6.การใหรางวัล
7.ความรับผิดชอบในงาน
8.การเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการ
ทดลอง
9.ความจงรักภักดีในองคการ
10.การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
11.ความอบอุน ในการปฏิบัติงาน
12.การทํางานเปนทีม

การมีสวนรวมในงาน (Kanungo,1982)

ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
(Meyer, Allen and Smith, 1993)
1. ความผูกพันดานจิตใจ
2. ความผกพันดานการคงอยู
3. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีเ้ ปนวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive research) ประเภทการศึกษา
หาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Correlation studies) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความยึดมัน่
ผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ
และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ ของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้คือ พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ขึน้ ไปมีวุฒกิ าร
ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามีประสบการณการทํางานในวิชาชีพมาแลวอยางนอย 3 ป
นับจนถึงวันเก็บรวบรวมขอมูล สังกัดโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ขึ้นไปสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ
กรุงเทพมหานคร ที่อยูในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม ทบวงมหาวิทยาลัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกรุงเทพมหานคร ทีม่ ีขนาดเตียงตั้งแต 500 เตียง ขึน้ ไป ซึ่งมีจาํ นวน
13 แหง การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชือ่ มั่น 95% และ
ใชการสุมตัวอยางอยางเปนขั้นตอน (Multi-stage random sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.
สํารวจจํานวนพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณการทํางานในวิชาชีพมา
แลวอยางนอย 3 ป โรงพยาบาลรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 13 แหง พบวามีจาํ นวนพยาบาล
วิชาชีพทัง้ สิน้ 7,924 คน (จากการสํารวจของผูวิจยั โดยสอบถามจากฝายการพยาบาล แตละ
โรงพยาบาล ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2544)
2.
กําหนดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตร Taro Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น .95 ใหมีความคลาดเคลื่อนที่ระดับ .05
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n

=

n
1+Ne2

=

7924
1+7924 (.05)(.05)

= 381

เมื่อระดับความมีนัยสําคัญเปน .05
n ขนาดของกลุมตัวอยาง
N ขนาดของประชากร
e ขนาดของความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได (5%)
ขนาดกลุมตัวอยางที่ไดคือ
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ
ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ที่มปี ระสบการณการทํางานในวิชาชีพมาแลวอยางนอย 3 ป นับจนถึงวัน
เก็บขอมูล จํานวน 381 คน
3.
เลือกโรงพยาบาลที่เปนตัวอยาง โดยการจําแนกโรงพยาบาลออกเปน 5
กลุมตามสังกัด คือ กระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ จากนั้นจึงสุมโรงพยาบาลในสังกัด ดวยการสุมอยางงาย (Simple random
sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก ใชอัตราสวน 1 : 2 ในกรณีที่โรงพยาบาลมี 3 แหงใชอัตราสวน
2 :3 และกรณีที่ แหงเดียว กําหนดใหโรงพยาบาลนัน้ เปนตัวอยาง
4.
หากลุม ตัวอยางจากแตละโรงพยาบาลทีส่ ุมได โดยการคํานวณตามสัด
สวนประชากรในแตละโรงพยาบาล ในกรณีที่กลุมตัวอยางในโรงพยาบาลนอยกวา 30 คน ใหปรับ
กลุมตัวอยางเพิ่มเปน 30 คน เพื่อใหสามารถเปนตัวแทนของกลุมประชากรได จากนั้นจึงคํานวณ
สัดสวนประชากรจากโรงพยาบาลที่เหลือ
5.
เลือกกลุมตัวอยางหอผูปวยจากแตละแผนก ทุกแผนกที่ใหการบริการผู
ปวย คือ แผนกศัลยกรรม แผนกอายุรกรรม แผนกสูตนิ รีเวชกรรม แผนกกุมารเวชกรรม แผนก
ผูปวยนอก แผนกตา หูคอ จมูก แผนกผูปวยพิเศษ แผนกหองผาตัด แผนกหองฉุกเฉิน และหอ
ผูปวยหนัก คํานวณกลุม ตัวอยางตามสัดสวนของโรงพยาบาลในแตละแผนก เลือกหอผูปวยในแต
ละแผนกดวยการสุมอยางงาย โดยการจับฉลาก และเลือกกลุมตัวอยางโดยการจับฉลากจาก
รายชื่อของพยาบาลวิชาชีพที่สุมได ใหไดจํานวนกลุมตัวอยางครบตามจํานวนที่ตองการดังรายการ
ที่แสดงไวใน ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

จํานวนประชากร และกลุมตัวอยางพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ จําแนกตาม
สังกัดและโรงพยาบาล

สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงกลาโหม

ทบวงมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

โรงพยาบาล
ประชากร
ราชวิถี
490
นพรัตนราชธานี
290
เลิดสิน
222
พระมงกุฏเกลา
678
ภูมิพลอดุลยเดช
675
สมเด็จพระปน เกลา
186
ศิริราช
2054
รามาธิบดี
553
วิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานคร
687
และวชิรพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ
354
กลาง
504
ตากสิน
356
ตํารวจ
875

รวม

7,924

กลุมตัวอยาง
30
30
65
30
55
70
35
85

400
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวจิ ัย นํามาใช ดัดแปลง และสราง
ขึ้นเองตามความเหมาะสมของแนวคิด และกลุมตัวอยาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถามจํานวน 4 ชุด ดังนี้คือ
1. แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เปน
คําถามปลายเปด และเลือกตอบ
2. แบบสอบถามบรรยากาศองคการโดยใชแนวคิดของ Litwin and Burmeister
(1992) โดยใชแบบสอบถามของ เสาวรส บุนนาค กําหนดน้ําหนักความสําคัญในแตละดานเทากัน
จํานวนขอคําถามในแตละดานเทากัน ดานละ 5 ขอ ซึ่งมีองคประกอบ 12 ดานคือ
2.1 ความชัดเจนของเปาหมายและนโยบาย
2.2 พันธสัญญา
2.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.4 โครงสรางองคการ
2.5 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
2.6 การยกยองชมเชยและใหรางวัล
2.7 ความรับผิดชอบในงาน
2.8 การเปดโอกาสใหเรียนรูและทดลอง
2.9 ความจงรักภักดีในองคการ
2.10 การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
2.11 ความอบอุน ในการปฏิบัติงาน
2.12 การทํางานเปนทีม
เปนคําถามจํานวน 60 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ คือ
ความหมาย
คะแนน ระดับความเปนจริง
5
เปนจริงมากที่สดุ
หมายถึง ขอความที่พิจารณาแลวเปนจริงมากที่สุด
4
เปนจริงมาก
หมายถึง ขอความทีพ่ ิจารณาแลวเปนจริงมาก
3
เปนจริงปานกลาง หมายถึง ขอความทีพ่ ิจารณาแลวเปนจริงปานกลาง
2
เปนจริงนอย
หมายถึง ขอความทีพ่ ิจารณาแลวเปนจริงนอย
1
เปนจริงนอยที่สดุ
หมายถึง ขอความทีพ่ ิจารณาแลววาเปนจริงนอยที่สุด
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ผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของบรรยากาศองคการของ
โรงพยาบาล ตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร, 2538)
คะแนนเฉลีย่ 4.50 ขึ้นไป หมายถึง บรรยากาศองคการของโรงพยาบาล เอื้อตอ
การปฏิบัติงานอยูระดับสูงมาก
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง บรรยากาศองคการของโรงพยาบาลเอื้อ
ตอการปฏิบัติงานอยูระดับสูง
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง บรรยากาศองคการของโรงพยาบาลเอื้อตอ
การปฏิบัติงานอยูระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง บรรยากาศองคการของโรงพยาบาลเอื้อตอ
การปฏิบัติงานอยูระดับต่ํา
คะแนนเฉลีย่ ต่ํากวา 1.50 ลงมา หมายถึง บรรยากาศองคการของโรงพยาบาล
เอื้อตอการปฏิบัติงานอยูระดับต่ํามาก
3. แบบสอบถามการมีสว นรวมในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ซึง่ ผูวิจยั สรางขึ้น
เองจากการคนควา เอกสาร ตํารา รวบรวมคํานิยามสรุปเปนคําจํากัดความที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
แลวนํามาสรางเปนแบบสอบถาม ขึ้นจากแนวคิดของ Kanungo (1982) โดยไดรับคําแนะนําจาก
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน ขอคําถามมีจํานวนทั้งสิน้ 10 ขอ
เปนคําถามจํานวน 10 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ ตามแนวของ Rating scale คือ
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับความเปนจริง
เปนจริงมากที่สดุ
เปนจริงมาก
เปนจริงปานกลาง
เปนจริงนอย
เปนจริงนอยที่สดุ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความหมาย
ขอความที่พจิ ารณาแลวเปนจริงมากที่สดุ
ขอความทีพ่ ิจารณาแลวเปนจริงมาก
ขอความทีพ่ ิจารณาแลวเปนจริงปานกลาง
ขอความทีพ่ ิจารณาแลวเปนจริงนอย
ขอความที่พิจารณาแลววาเปนจริงนอยที่สุด

ผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของ การมีสวนรวมในงาน ตามการรับรู
ของพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร, 2538)
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คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่

4.50 ขึ้นไป หมายถึง ระดับการมีสวนรวมในงานอยูระดับสูงมาก
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมในงานอยูระดับสูง
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมในงานอยูระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับการมีสวนรวมในงานอยูระดับต่ํา
ต่ํากวา 1.50 ลงมา หมายถึง ระดับการมีสวนรวมในงานอยูระดับต่าํ มาก

4. แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันในองคการ ของพยาบาลวิชาชีพ ซึง่ ผูวิจัย
สรางขึ้นเองจากการคนควา เอกสาร ตํารา รวบรวมคํานิยามสรุปเปนคําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้แลวนํามาสรางเปนแบบสอบถาม ขึ้นจากแนวคิดของ Meyer et al. (1993) โดยไดรับคําแนะ
นําจากผูท รงคุณวุฒิ จํานวนขอคําถามมีจาํ นวนทั้งสิน้ 18 ขอ กําหนดน้ําหนักความสําคัญในแตละ
ดานเทากัน จํานวนขอคําถามในแตละดานเทากัน ดานละ 6 ขอ ซึ่งมีองคประกอบ 3 ดานคือ
4.1 ความผูกพันดานจิตใจ
4.2 ความผูกพันดานการคงอยู
4.3 ความผูกพันดานบรรทัดฐาน
เปนคําถามจํานวน 18 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ ตามแนวของ Rating scale คือ
คะแนน ระดับความเปนจริง
ความหมาย
หมายถึง ขอความที่พจิ ารณาแลวเปนจริงมากที่สุด
5
เปนจริงมากที่สดุ
4
เปนจริงมาก
หมายถึง ขอความทีพ่ ิจารณาแลวเปนจริงมาก
3
เปนจริงปานกลาง หมายถึง ขอความทีพ่ ิจารณาแลวเปนจริงปานกลาง
2
เปนจริงนอย
หมายถึง ขอความทีพ่ ิจารณาแลวเปนจริงนอย
1
เปนจริงนอยที่สดุ
หมายถึง ขอความที่พิจารณาแลววาเปนจริงนอยที่สุด
ผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของ ความยึดมั่นผูกพันในองคการ ตาม
การรับรูของพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร, 2538)
คะแนนเฉลีย่ 4.50 ขึ้นไป หมายถึง ระดับความยึดมั่นผูกพันในองคการอยูระดับสูงมาก
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความยึดมั่นผูกพันในองคการอยูระดับสูง
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความยึดมั่นผูกพันในองคการอยูระดับปานกลาง
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คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความยึดมั่นผูกพันในองคการอยูระดับต่าํ
คะแนนเฉลีย่ ต่ํากวา 1.50 ลงมา หมายถึง ระดับความยึดมั่นผูกพันในองคการอยูร ะดับต่ํามาก
ลักษณะของแบบสอบถามที่เปน Rating scale มี 2 ประเภทคือ ขอความในเชิง
รับ (Positive ) และ ขอความในเชิงปฏิเสธ (Negative) โดยกําหนดคะแนนความคิดเห็นแตกตาง
กันดังนี้

ขอความเชิงรับ
ขอความเชิงนิเสธ

เห็นดวย
ที่สุด
5
1

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็นดวย

4
2

3
3

2
4

ไมเห็นดวย
ที่สุด
1
5

คะแนน
คะแนน

การสรางเครือ่ งมือและการตรวจสอบเครื่องมือ
มีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วของเพื่อเปนแนวทางใน
การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
2. กําหนดโครงสรางของเนือ้ หา ตามกรอบแนวคิด และทฤษฎี
3. สรางแบบสอบถาม
4. ทดสอบความตรงตามเนือ้ หาของเครื่องมือ โดยใหผทู รงคุณวุฒิตรวจสอบ
จํานวน 7 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity)
5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ไป
ทดลองใชกับกลุมพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 30 คน ที่มลี ักษณะใกลเคียงกับกลุม ประชากรที่ศึกษา
เพื่อหาคาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนั่งเกลา จังหวัด
นนทบุรี
6. วิเคราะหหาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยวิธหี าคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
7. นําแบบสอบถามที่ผา นการทดลองใช และปรับปรุงแกไขแลวไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา และความเที่ยงของเครื่องมือมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยการนําแบบสอบ
ถามที่สรางขึน้ ไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ และแกไขเนื้อหา ภาษา หลังจากนั้น
นําแบบสอบถามพรอมคําจํากัดความไปใหผูทรงคุณวุฒิ
ทีม่ ีประสบการณดานการบริหารการ
พยาบาล ทัง้ โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา จํานวน 7 ทาน ตรวจสอบดานเนื้อหา ความ
สอดคลองกับคําจํากัดความ สํานวนภาษา ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข โดยเลือก
เกณฑการสอดคลอง และการยอมรับ รอยละ 80 นํามาพิจารณาปรับปรุงเครื่องมือ
ในงานวิจัยครัง้ นี้ ไดกําหนดคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิไวดังตอไปนี้
1. มีการศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไป
2. มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
3. มีความรู หรือมีประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงานดานการบริหาร
การจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ
4. มีประสบการณการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
ของแบบสอบถามการวิจยั
จากการรวบรวมขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิทงั้ 7 ทาน มีจํานวนขอคําถามที่
ตองปรับปรุงดังนี้
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
ลดขอคําถามวุฒิการศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาตรีออก
1 ขอ
แบบสอบถามความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
3 ขอ
ปรับปรุงความชัดเจนของภาษา
เปลี่ยนขอคําถามใหเปนขอความในเชิงบวก
3 ขอ
แบบสอบถามการมีสวนรวมในงาน
ปรับปรุงความชัดเจนของภาษา
3 ขอ
เปลี่ยนขอคําถามใหเปนขอความในเชิงบวก
1 ขอ
สวนเกณฑการใหคะแนน ผูทรงคุณวุฒทิ ั้ง 7 ทาน เห็นดวยกับเกณฑการให
คะแนนที่ตั้งไว
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หลังจากปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และผาน
ความเห็นชอบของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธแลว ไดนําไปทดลองใชเพื่อหาคาความเทีย่ งตอไป
5. การหาความเที่ยง (Reliability) นําแบบสอบถามที่ผานการปรับ
ปรุงแกไขแลว ไปทําการทดลอง (Try out) กับพยาบาลประจําการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาวิเคราะห หาคาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยการหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค ดวยโปรแกรม สําเร็จรูป SPSS/FW Version 9.0 และ
วิเคราะหขอคําถามเปนรายขอ (Item analysis) ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอ กับคะแนนรวม โดยใชเกณฑการพิจารณา ตัดขอคําถามที่มีความสอดคลองกับขอ
คําถามอืน่ ทั้งฉบับนอย คือขอที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตา่ํ กวา .2 จากนั้นนําแบบสอบถามไป
ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง แลวนํามาหาคาความเที่ยงอีกครั้งหนึง่ ดวยวิธีเดียวกัน
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ตารางที่ 2

คาความเที่ยงของแบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันในองคการ
องคการ และการมีสวนรวมในงาน
แบบสอบถาม

ความยึดมั่นผูกพันในองคการ
1. ความยึดมัน่ ผูกพันดานจิตใจ
2. ความยึดมัน่ ผูกพันดานการคงอยู
3. ความยึดมัน่ ผูกพันดานบรรทัดฐาน
บรรยากาศองคการโดยรวม
1. ความชัดเจนของเปาหมายและนโยบาย
2. พันธสัญญา
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
4. โครงสรางองคการ
5. การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล
7. ความรับผิดชอบในงาน
8. การเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง
9. ความจงรักภักดีในองคการ
10. การสนับสนุนใหปฏิบัติงาน
11. ความอบอุนในการปฏิบัติงาน
12. การทํางานเปนทีม
การมีสวนรวมในงาน

ความเที่ยงของ
แบบสอบถาม
ทดลองใช (n=30)
.8235
.8223
.5755
.7945
.9721
.8675
.8869
.7677
.8581
.8163
.8505
.8304
.8895
.8413
.8214
.9094
.8883
.8782

บรรยากาศ

ความเที่ยงของ
แบบสอบถาม
เก็บขอมูลจริง (n=400)
.8311
.8430
.7337
.7389
.9808
.9393
.9024
.8586
.8653
.8433
.8693
.8908
.9036
.8690
.8791
.9345
.9128
.8586
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการเก็บขอมูลทําตามขั้นตอนดังนี้คือ
1.ขอหนังสือจาก จากคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถึง
โรงพยาบาลทีไ่ ดรับการสุมตัวอยาง ทั้งหมด 8 แหงเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
2.สงหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล ไปยังผูอํานวยการโรงพยาบาล
ตางๆ และผูอาํ นวยการสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร พรอมโครงรางวิทยานิพนธ และตัวอยาง
แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด
3.เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงติดตอประสานงานกับผูท ี่รับผิดชอบเพื่อขออนุญาตใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยชี้แจงวัตถุประสงค วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล และกําหนดนัดหมายวัน
เวลาในการเก็บขอมูล
4.ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง โดย
ติดตอประสานงานกับฝายการพยาบาล เพื่อขอรายชื่อแผนกพยาบาล และจํานวนพยาบาลใน
แลวมอบ
แตละแผนกจากนัน้ จึงทําการสุมตัวอยางเพื่อใหไดขนาดกลุมตัวอยางตามที่ตองการ
แบบสอบถามผานไปยังหัวหนาหอผูปวยทีส่ ุมได อธิบายคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถามวาเปน
พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติหนาที่มาแลวไมต่ํากวา 3 ป ในการเลือกกลุม ตัวอยางใชสมุ จากตารางเวร
ที่ปฏิบัติงาน โดยขอความรวมมือในการสงแบบสอบถามกลับคืนภายใน 1สัปดาห หลังไดรับ
แบบสอบถามแลว ขอความรวมมือจากหัวหนาหอผูปว ยในการรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน และ
กําหนดนัดหมายเวลาในการขอรับแบบสอบถามที่รวบรวมไดกับหัวหนาหอผูปว ย
5. ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนระยะเวลา 8 อาทิตย ตั้งแตวันที่ 1
มีนาคม 2545 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2545
6. ไดรับแบบสอบถามกลับคืนเปน จํานวนทัง้ สิ้น 336 ฉบับ จากที่สง ไปทั้งหมด
400 ฉบับ คิดเปนรอยละ 84
7. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมดแลว ตรวจสอบความสมบูรณของแบบ
สอบถาม ปรากฏวามีแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ จึงมีแบบสอบถามที่สมบูรณ
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลไดทั้งสิน้ 335 ฉบับ คิดเปนรอยละ 83.75 ของแบบสอบถามทั้งหมด
8. นําแบบสอบถามมาตรวจนับคะแนนตามทีก่ ําหนดไว และนําขอมูลบันทึกลงใน
แบบลงรหัสเพือ่ ทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง มาวิเคราะหตามระเบียบวิธีทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW Version 9.0 ในการประมวลผลขอมูลดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแกอายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และแผนกที่ปฏิบัติงาน ดวยสถิติขั้นพืน้ ฐาน ความถี่
(Frequency) รอยละ (Percent)
2. วิเคราะหขอ มูล ความยึดมั่นผูกพันในองคการ บรรยากาศองคการ และการมี
สวนรวมในงานดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
จําแนกรายดานและโดยรวม และดวยจํานวน และรอยละในรายขอ
3. วิเคราะหหาความสัมพันธ ของปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ ดวยการหาคา
สัมประสิทธิก์ ารจรณ (Contingency coefficient : C) แลวทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ ไค –
แสควร (Chi – square :χ2) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05
4. วิเคราะหหาความสัมพันธบรรยากาศองคการ และ การมีสวนรวมในงานกับ
ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสนั (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
คาระหวาง + 0.70 ถึง + 1.00
มีความสัมพันธในระดับสูง
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
คาระหวาง + 0.30 ถึง + 0.69
มีความสัมพันธในระดับต่ํา
คาระหวาง + 0.00 ถึง + 0.29
สวนเครื่องหมาย + หรือ – แสดงถึงลักษณะของความสัมพันธดังนี้
ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนบวก หมายความวา ขอความทั้ง สองมีลักษณะ
เพิ่มหรือลดตามกัน แตหากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เปนลบ หมายความวา ขอมูลทั้งสองมี
ลักษณะเพิ่มหรือลดตรงกันขามกัน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลของการศึกษา ความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ และ
ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน กับความ
ยึดมั่นผูกพันในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยาง
พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 335 คน ผูวิจยั ไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
เสนอเปนคาความถี่ และรอยละ ในตารางที่ 3
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของระดับบรรยากาศ
องคการ การมีสวนรวมในงาน และความยึดมั่นผูกพันในองคการ จําแนกตามรายดาน โดยรวม
จํานวน และรอยละ ของพยาบาลวิชาชีพที่ตอบแบบสอบถามในรายขอ แสดงผลการวิเคราะหใน
ตารางที่ 4-8
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล บรรยากาศ
องคการ และการมีสวนรวมในงาน กับความยึดมั่นผูกพันในองคการ แสดงผลการวิเคราะห ใน
ตาราง ที่ 9-13
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ตอนที่ 1

ปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 3

จํานวนและรอยละของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และแผนกที่ปฏิบัติงาน

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล

จํานวน (คน)

รอยละ

20 - 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป

166
112
48
7

49.8
33.6
14.4
2.1

สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย / หยา / แยก

212
112
9

63.7
33.6
2.7

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

308
25

92.5
7.5

ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3 – 5 ป
6 – 10 ป
11 –15 ป
16 – 20 ป
21 –25 ป
26 ปขึ้นไป

121
68
55
53
22
14

36.3
20.4
16.5
15.9
6.6
4.2

อายุ
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
สังกัดที่ปฏิบตั ิงาน
กระทรวงสาธารณสุข
ทบวงมหาวิทยาลัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กระทรวงกลาโหม
กรุงเทพมหานคร
แผนกที่ปฏิบตั ิงาน
ศัลยกรรม
อายุรกรรม
สูติ และนรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
ผูปว ยนอก
พิเศษ
หองผาตัด
หอผูปวยหนัก
อื่นๆ

จํานวน (คน)

รอยละ

54
42
79
63
97

16.1
12.5
23.6
18.8
29.0

81
80
24
32
15
13
17
24
47

24.2
23.9
7.2
9.6
4.5
3.9
5.1
7.2
14.0

จากตารางที่ 3 พบวากลุม ตัวอยางคือ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
จํานวน 335 คน สวนใหญมอี ายุระหวาง 20-30 ปมีจํานวนสูงสุด คิดเปนรอยละ49.8 รองลงมาคือ
อายุระหวาง 31-40 คิดเปนรอยละ33.6 อายุระหวาง 51-60ป มีจํานวน นอยที่สดุ คิดเปนรอยละ
2.1 สถานภาพสมรส สวนใหญสถานภาพ โสดมีจาํ นวนสูงสุด คิดเปนรอยละ 63.7 และ
สถานภาพหมาย นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.7
วุฒิการศึกษาพบวาจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาเปนจํานวนสูง
ที่สุดคิดเปนรอยละ 92.5 รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 7.5 และไมมีระดับ
การศึกษาที่สงู กวาปริญญาโท
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กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาในการทํางานระหวาง 3-5 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ
36.3 รองลงมาคือ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 20.4 และ ระยะเวลาการทํางานที่สงู กวา 26ปขึ้นไป มี
จํานวนนอยทีส่ ุดคิดเปนรอยละ 4.2
กลุมตัวอยางที่สังกัดกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 29.0 รองลงมาคือสังกัดกรม
ตํารวจ คิดเปนรอยละ 23.6 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย มีจํานวนนอยที่สุดคิดเปน รอยละ 12.5
สําหรับแผนกที่ปฏิบัติงานพบวากลุม ตัวอยางปฏิบัตงิ านในแผนกศัลยกรรม มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 24.2 รองลงมาคือแผนกอายุรกรรม รอยละ 23.9 สวนที่นอยที่สุดคือ แผนก
พิเศษ คิดเปนรอยละ 3.9
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ตอนที่ 2

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับบรรยากาศ
องคการ การมีสวนรวมในงาน และความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ จําแนก
ตามรายดาน และโดยรวม แสดงผลการวิเคราะหในตารางที่ 4

ตารางที่ 4

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของบรรยากาศองคการ จําแนกตามรายดาน
และโดยรวม

X

S.D.

ระดับ

1. ดานความชัดเจนของเปาหมายและนโยบาย

3.18

.82

ปานกลาง

2. ดานพันธสัญญา

3.14

.75

ปานกลาง

3. ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3.46

.69

ปานกลาง

4. ดานโครงสรางองคการ

3.13

.71

ปานกลาง

5. ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

3.31

.67

ปานกลาง

6. ดานการยกยองชมเชย และใหรางวัล

3.08

.75

ปานกลาง

7. ดานความรับผิดชอบในงาน

3.27

.69

ปานกลาง

8. ดานการเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง

2.75

.80

ปานกลาง

9. ดานความจงรักภักดีในองคการ

3.21

.73

ปานกลาง

10. ดานการสนับสนุนใหปฏิบัติงาน

3.00

.74

ปานกลาง

11. ดานความอบอุนในการปฏิบัติงาน

3.25

.77

ปานกลาง

12. ดานการทํางานเปนทีม

3.37

.74

ปานกลาง

บรรยากาศการทํางานโดยรวม

3.18

.61

ปานกลาง

บรรยากาศองคการ
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จากตารางที่ 4 พบวาบรรยากาศการทํางานโดยรวม ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร มีระดับของบรรยากาศองคการที่เอือ้ อํานวยตอการปฏิบัติงานอยู
ในระดับ ปานกลาง ( X=3.18) เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานความชัดเจนของเปาหมายและ
นโยบาย ดานพันธสัญญา ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานโครงสรางองคการ ดานการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ดานการยกยองชมเชยและใหรางวัล ดานความรับผิดชอบในงาน ดานการเปด
โอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง ดานความจงรักภักดีในองคการ ดานการสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน ดานความอบอุน ในการปฏิบัติงาน และดานการทํางานเปนทีมพบวา ทุกดานอยูใ น
ระดับปานกลาง โดยดานมาตรฐานการปฏิบัติงานมี คาเฉลี่ยสูงสุด ( X= 3.45) รองลงมาคือ ดาน
การทํางานเปนทีม ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และดานความรับผิดชอบในงาน ตามลําดับ
( X= 3.37, 3.31 และ 3.27 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 5

จํานวน และรอยละ ของบรรยากาศองคการ จําแนกตามรายขอตามระดับความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1. ฝายการพยาบาลมีการกําหนดเปาหมายและนโยบายไวอยางชัดเจน

25

7.5

118

35.2

119

35.5

56

16.7

17

5.1

2. เปาหมายและนโยบายมีความกระชับเขาใจงาย

19

5.7

94

28.1

145

43.3

60

17.9

17

5.1

3. เปาหมายและนโยบายสามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

17

5.1

96

28.7

148

44.2

59

17.6

15

4.5

4. เปาหมายและนโยบายงายตอการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ

12

3.6

78

23.3

168

50.1

60

17.9

17

5.1

5. เปาหมายและนโยบายสอดคลองกับพันธกิจของฝายการพยาบาล

23

6.9

133

39.7

137

40.9

36

10.7

6

1.8

ดานความชัดเจนของเปาหมายและนโยบาย
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจน

23

6.9

105

31.3

147

43.9

49

14.6

11

3.3

2. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดเปดโอกาสใหบุคลากรพยาบาลมีสวนรวมในการวางแผน
และตัดสินใจในงานตางๆ

17

5.1

81

24.2

155

46.3

68

20.3

14

4.2

3. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานมีกลยุทธเพื่อสงเสริมใหบุคลากรพยาบาลปฏิบัติงานเพื่ออุทิศ
ตนใหองคการ

13

3.9

67

20.0

148

44.2

80

23.9

27

8.1

4. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดใชกลยุทธในการใหบุคลากรพยาบาลมุงปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ตามเปาหมาย

12

3.6

85

25.4

155

46.3

70

20.9

13

3.9

5. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมใหกับบุคลากรพยาบาลอยาง
สม่ําเสมอ

30

9.0

135

40.3

139

41.5

27

8.1

4

1.2

ดานพันธสัญญา
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร
พยาบาลใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

47

14

135

40.3

132

39.4

19

5.7

2

.6

2. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานมีกลยุทธในการสงเสริมใหแตละหนวยงานปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง

31

9.3

127

37.9

147

43.9

27

8.1

3

.9

3. ฝายการพยาบาลมีระบบการใหรางวัลแกหนวยงานที่มีผลงานดีเลิศ/ไดมาตรฐาน

18

5.4

73

21.8

138

41.2

80

23.9

26

7.8

4. ฝายการพยาบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณภาพภายในโรงพยาบาล

55

16.4

153

45.7

107

31.9

17

5.1

3

.9

5. ฝายการพยาบาลไดมีการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงาน อยางสม่ําเสมออยาง
นอยทุก 1 ป

47

14.0

133

39.7

122

36.4

28

8.4

5

1.5

ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1. ฝายการพยาบาลไดจัดโครงสรางองคการที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน

16

4.8

115

34.3

148

44.2

49

14.6

7

2.1

2. ฝายการพยาบาลมีระบบการติดตอสื่อสารที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน

11

3.3

96

28.7

155

46.3

64

19.1

9

2.7

3. ฝายการพยาบาลมีการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังคณะกรรมการฝายตางๆ

21 6.3

106

31.6

157

46.9

47

14.0

4

1.2

4. ฝายการพยาบาลมีการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานแตละตําแหนงงานไวอยางชัดเจน

31

9.3

122

36.4

136

40.6

40

11.9

6

1.8

5. ฝายการพยาบาลไดจัดอัตรากําลังไดอยางเหมาะสมกับปริมาณงาน

11

3.3

50

14.9

124

37.0

104

31.0

46

13.7

39

11.6

131

39.1

132

39.4

27

8.1

6

1.8

ดานโครงสรางองคการ

ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1. ฝายการพยาบาลไดกําหนดกฎระเบียบในการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร

76

ตารางที่ 5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

2. ฝายการพยาบาลไดมีการประกาศใหบุคลากรรับทราบถึงกฎระเบียบเมื่อเขาปฏิบัติงาน

52

15.5

145

43.3

119

35.5

16

4.8

3

.9

3. กฎระเบียบของฝายการพยาบาลมีความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันสามารถปฏิบัติตาม
ได

17

5.1

102

30.4

155

46.3

47

14.0

14

4.2

4. ในการพิจารณาลงโทษผูที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความยืดหยุนอยางมีเหตุผล

11

3.3

94

28.1

180

53.7

43

12.8

7

2.1

5. ฝายการพยาบาลใชกฎระเบียบกับบุคลากรอยางเทาเทียมกัน

10

3.0

92

27.5

144

43.0

67

20.0

22

6.6

1. ฝายการพยาบาลนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร

12

3.6

102

30.4

160

47.8

52

15.5

9

2.7

2. ฝายการพยาบาลมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากปริมาณงาน และ
คุณภาพซึ่งมีขอมูลประกอบที่ชัดเจน

16

4.8

87

26.0

163

48.7

56

16.7

13

3.9

ดานการยกยองชมเชย และใหรางวัล

77

ตารางที่ 5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

3. ฝายการพยาบาลไดจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแตละตําแหนงเปนที่ยอมรับ สําหรับใช
ในการพิจารณาการใหรางวัล และการเลื่อนขั้น

14

4.2

88

26.3

146

43.6

70

20.9

17

5.1

4. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานมีการประกาศเกียรติคุณผูที่มีผลงานดีเดนประจําป
5. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดมีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากรใหรับทราบ
อยางทั่วถึง

21

6.3

88

26.3

133

39.7

64

19.1

29

8.7

19

5.7

83

24.8

156

46.6

54

16.1

23

6.9

1. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานมีการมอบหมายความรับผิดชอบใหกับบุคลากรพยาบาลอยาง
เหมาะสมตามวิชาชีพ

21

6.3

116

34.6

155

46.3

32

9.6

11

3.3

2. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรพยาบาลอยางเหมาะสม
กับภาระงาน

18

5.4

106

31.6

155

46.3

50

14.9

6

1.8

ดานความรับผิดชอบในงาน

78

ตารางที่ 5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

3. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดเปดโอกาสใหบุคลากรพยาบาลไดทํางานตามความสนใจ
และความถนัด

11

3.3

75

22.4

161

48.1

70

20.9

18

5.4

4. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดใหผูปฏิบัติงานรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน
5. ฝายการพยาบาลไดปลูกฝงใหบุคลากรพยาบาลไดตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน

17

5.1

130

38.8

152

45.4

33

9.9

3

.9

24

7.2

140

41.8

139

41.5

27

8.1

5

1.5

1. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดเงินอุดหนุนในบุคลากรพยาบาลทําการทดลองริเริ่ม
สรางสรรคสิ่งใหม โดยมีแนวคิดพื้นฐานของวิชาการ

8

2.4

63

18.8

122

36.4

99

29.6

43

12.8

2. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดสรรเวลาใหบุคลากรไดมีการทดลองหรือสรางสรรคสิ่งใหม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนขององคการ

10

3.0

60

17.9

141

42.1

93

27.8

31

9.3

ดานการเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

3. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดใหแรงเสริม/แรงจูงใจแกบุคลากรพยาบาลในการทดลองหรือ
ริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม

6

1.8

54

16.1

161

48.1

83

24.8

31

9.3

4. ในการทดลองหรือริเริ่มสิ่งใหมนั้นแมวาจะไมประสบผลสําเร็จ จะไมถูกตําหนิ ถูกลงโทษหรือ
ไดรับผลกระทบตอตําแหนงงาน

9

2.7

76

22.7

152

45.4

74

22.1

24

7.2

5. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดสถานที่หรือสถานการณจําลองเพื่อใหบุคลากรพยาบาล
ไดมีการทดลองริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม

6

1.8

45

13.4

138

41.2

99

29.6

47

14.0

1. ผูบังคับบัญชาไดใหความเคารพและนับถือในความเปนบุคคลของบุคลากรพยาบาล

22

6.6

119

35.5

142

42.4

42

12.5

10

3.0

2. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดปลูกฝงใหบุคลากรพยาบาลมีความจงรักภักดี ความซื่อสัตย
ตอฝายการพยาบาล/หนวยงาน

21

6.3

105

31.3

149

44.5

46

13.7

14

4.2

ดานความจงรักภักดีในองคการ

80

ตารางที่ 5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

18

5.4

122

36.4

143

42.7

43

12.8

9

2.7

4. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานใหบุคลากรพยาบาลทรายเกี่ยวกับการดําเนินงาน ขาวสาร
ความเคลื่อนไหวตางๆของฝายการพยาบาล/หนวยงาน

22

6.6

125

37.3

140

41.8

39

11.6

9

2.7

5. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานชวยเหลือเกื้อกูลใหบุคลากรพยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

13

3.9

76

22.7

136

40.6

83

24.8

27

8.1

1. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดสนับสนุนการจัดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการ
ปฏิบัติงาน อยางเพียงพอ และเหมาะสม

11

3.3

80

23.9

163

48.7

70

20.9

11

3.3

2. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดสนับสนุนใหมีการจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ในการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากรพยาบาล

11

3.3

98

29.3

159

47.5

55

16.4

12

3.6

3. ฝายการพยาบาลใหบุคลากรพยาบาลไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและกิจกรรมของ
ฝายการพยาบาล

ดานการสนับสนุนใหปฏิบัติงาน

81

ตารางที่ 5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

3. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณดานการปฏิบัติงานหรือสวัสดิการ
อยางเพียงพอแกบุคลากรพยาบาล

8

2.4

70

20.9

129

38.5

100

29.9

28

8.4

4. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดสนับสนุนใหมีตํารา และเอกสารสําหรับการคนควา แก
บุคลากรพยาบาลใชเสริมความรูในการปฏิบัติงาน

21

6.3

85

25.4

147

43.9

68

20.3

14

4.2

5. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดมีสื่อเทคโนโลยีที่ชวยในการสืบคนขอมูล

12

3.6

81

24.2

143

42.7

76

22.7

23

6.9

1. ผูบังคับบัญชาของฝายการพยาบาลหรือหนวยงานมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
2. ผูบังคับบัญชาของฝายการพยาบาลหรือหนวยงานใหความเขาใจ และยอมรับฟงเหตุผลของ
ผูใตบังคับบัญชา

26

7.8

112

33.4

146

43.6

37

11.0

14

4.2

19

5.7

100

29.9

151

45.1

51

15.2

14

4.2

3.ผูบังคับบัญชาของฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดกระทําตนเปนที่ไววางใจในการให
คําปรึกษาหารือใหความชวยเหลือแกผูใตบังคับบัญชา

16

4.8

101

30.1

151

45.1

55

16.4

12

3.6

ดานความอบอุนในการปฏิบัติงาน

82

ตารางที่ 5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

4.ผูบังคับบัญชาของฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดใหความไววางใจ แกผูใตบังคับบัญชา

19

5.7

106

31.6

161

48.1

43

12.8

6

1.8

5. ผูบังคับบัญชาของฝายการพยาบาลหรือหนวยงานใหอิสระแกบุคลากรพยาบาลในการ
ปฏิบัติงาน แทนการควบคุมอยางใกลชิด

21

6.3

114

34.0

161

48.1

35

10.4

4

1.2

1. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรพยาบาลมีการทํางานเปนทีม

46

13.7

130

38.8

136

40.6

19

507

4

1.2

2. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรพยาบาลเห็นความสําคัญของการเอื้อเฟอ
แบงปน และแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานเปนทีม

33

9.9

119

35.5

149

44.5

29

8.7

5

1.5

3. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรพยาบาลมีความรัก ความ
สามัคคี เต็มใจเสียสละใหแกทีมงาน

28

8.4

98

29.3

146

43.6

52

15.5

11

3.3

ดานการทํางานเปนทีม
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

4. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดสงเสริมใหบุคลากรพยาบาลในทีมมีความไววางใจซึ่งกัน
และกัน

24

7.2

107

31.9

153

45.7

43

12.8

8

2.4

5. ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะของทีมงาน

21

6.3

111

33.1

161

48.1

35

10.4

7

2.1

n = จํานวน

จากตารางที่ 5 พบวาบรรยากาศองคการดานความชัดเจนของเปาหมายและนโยบาย พยาบาลวิชาชีพรอยละ 50.1 เห็นดวยกับ เปาหมายและนโยบายงาย
ตอการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จเปนจริงในระดับปานกลางมากที่สุด และเปาหมายและนโยบายสอดคลองกับพันธกิจของฝายการพยาบาล และ รอยละ 1.8 เห็นวา
เปนจริงนอยทีส่ ุดเปนจํานวนนอยที่สุด ดานพันธสัญญา รอยละ 46.3 เห็นดวยกับฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดเปดโอกาสใหบุคลากรพยาบาลมีสว นรวมในการ
วางแผนและตัดสินใจในงานตางๆ และ ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดใชกลยุทธในการใหบุคลากรพยาบาลมุงปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย สําเร็จเปนจริง
ในระดับปานกลางมากที่สดุ และฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมใหกับบุคลากรพยาบาลอยางสม่ําเสมอ เปนจริงนอยทีส่ ุดเปนจํานวน
นอยที่สุดคือ รอยละ 1.2 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานรอยละ 45.7 เห็นวาเปนจริงมากมาก เปนจํานวนมากที่สดุ สวน ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดทําคูมือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรพยาบาลใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเห็นวาเปนจริงนอยที่สุด มีจํานวนนอยที่สุดคิดเปนรอยละ .6 ดานโครงสราง
องคการ รอยละ46.9 เห็นดวยกับฝายการพยาบาลมีการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังคณะกรรมการฝายตางๆ เปนจํานวนมากที่สุด และรอยละ 1.2 เห็นดวยนอย
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ที่สุดเปนจํานวนนอยที่สุด ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รอยละ 53.7 เห็นดวยกับในการพิจารณาลงโทษผูท ไี่ มปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความยืดหยุน อยางมีเหตุผล
เปนจํานวนมากที่สุด สวนรอยละ .9 เห็นวา ฝายการพยาบาลไดมีการประกาศใหบคุ ลากรรับทราบถึงกฎระเบียบเมื่อเขาปฏิบตั ิงานเห็นเปนจริงนอยที่สุด คิดเปนรอย
ละ .9 ดานการยกยองชมเชย และใหรางวัล รอยละ48.7 เห็นดวยกับฝายการพยาบาลมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยพิจารณาจากปริมาณงาน และ
คุณภาพซึ่งมีขอ มูลประกอบที่ชัดเจนในระดับปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด และรอยละ 2.7เห็นวาฝายการพยาบาลนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรเปนจริงนอยที่สุดเปนจํานวนนอยที่สุด รอยละ 2.7 ดานความรับผิดชอบในงาน รอยละ48.1 เห็นวาฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดเปด
โอกาสใหบุคลากรพยาบาลไดทํางานตามความสนใจและความถนัดเปนจริงปานกลาง เปนจํานวนมากที่สุด และรอยละ.9 เห็นวาฝายการพยาบาลหรือหนวยงานได
ใหผูปฏิบัติงานรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน เปนจริงนอยที่สุดเปนจํานวนนอยที่สุด ดานเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง รอยละ48.1เห็นวาฝายการพยาบาล
หรือหนวยงานไดใหแรงเสริม/แรงจูงใจแกบคุ ลากรพยาบาลในการทดลองหรือริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม เปนจริงปานกลางเปนจํานวนมากที่สุด และรอยละ 1.8 เห็นวา
ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดใหแรงเสริม/แรงจูงใจแกบุคลากรพยาบาลในการทดลองหรือริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม เปนจริงมากที่สุด มีจํานวนนอยทีสุด ดานความ
จงรักภักดีในองคการ พยาบาลวิชาชีพ รอยละ44.5 เห็นวาฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดปลูกฝงใหบุคลากรพยาบาลมีความจงรักภักดี ความซื่อสัตยตอฝายการ
พยาบาล/หนวยงานเปนจริงปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด และรอยละ2.7เห็นวาฝายการพยาบาลใหบุคลากรพยาบาลไดเขามามีสว นรวมในการดําเนินงานและ
กิจกรรมของฝายการพยาบาลเปนจริงนอยที่สุดเปนจํานวนนอยที่สุด ดานการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน รอยละ48.7เห็นวาฝายการพยาบาลหรือหนวยงานได
สนับสนุนการจัดอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงาน อยางเพียงพอ และเหมาะสมเปนจริงปานกลางมีมากที่สุด และรอยละ2.4เห็นวาฝายการพยาบาลหรือ
ดานความอบอุนในการ
หนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณดานการปฏิบัติงานหรือสวัสดิการอยางเพียงพอแกบุคลากรพยาบาลเปนจริงมากที่สุดมีนอ ยที่สุด
ปฏิบัติงาน รอยละ 48.1เห็นวาผูบงั คับบัญชาของฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดใหความไววางใจ แกผใู ตบังคับบัญชาเปนจริงปานกลาง มากทีส่ ุด และรอยละ
1.2 เห็นวาผูบงั คับบัญชาของฝายการพยาบาลหรือหนวยงานใหอิสระแกบุคลากรพยาบาลในการปฏิบัติงาน แทนการควบคุมอยางใกลชิดเปนจริงนอยทีส่ ุด มีจํานวน
นอยที่สุดดานการทํางานเปนทีม รอยละ48.1 เห็นวาฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะของทีมงานเปนจริงปานกลางมากทีส่ ุด
และรอยละ 1.2 เห็นวาฝายการพยาบาลหรือหนวยงานสนับสนุนใหบคุ ลากรพยาบาลมีการทํางานเปนทีมเปนจริงนอยที่สุด มีจํานวนนอยทีส่ ุด
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ตารางที่ 6

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสว นรวมในงาน จําแนก โดยรวม จํานวนและรอยละของการมีสวนรวมในงานเปนรายขอ
ระดับความคิดเห็น
การมีสวนรวมในงานรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1. สิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นกับขาพเจามักมีสวนเกี่ยวของกับงานที่ทําอยูในปจจุบัน

23

6.9

119

35.5

153

45.7

33

9.9

7

2.1

2. สําหรับขาพเจางานเปนเพียงสวนเล็กๆในชีวิตขาพเจา

89

26.6

123

36.7

92

27.5

25

7.5

6

1.8

3. ขาพเจามีความผูกพันกับงานที่ทําอยูเปนอยางมาก

44

13.1

126

37.6

131

39.1

29

8.7

5

1.5

4. งานของขาพเจาเปนอาหาร ชีวิต และการหายใจ

23

6.9

93

27.8

140

41.8

53

15.8

26

7.8

5. ความสนใจของขาพเจามักมีศูนยกลางอยูกับงานที่ทําอยูในปจจุบัน

22

6.6

111

33.1

153

45.7

36

10.7

13

3.9

6. ขาพเจารูสึกถูกมัดติดกับงานที่ทํา ซึ่งยากที่จะแยกตัวออกจากงานที่ทําได

12

3.6

57

17.0

160

47.8

83

24.8

23

6.9

7. โดยปกติขาพเจารูสึกวาถูกผูกยึดติดกับงานที่ทําอยู

34

10.1

86

25.7

145

43.3

54

16.1

16

4.8

8. เปาหมายในชีวิตของขาพเจาสวนใหญเกี่ยวของกับงาน

20

6.0

125

37.3

136

40.6

41

12.2

13

3.9
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ตารางที่ 6 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
การมีสวนรวมในงานรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

9. ขาพเจาคํานึงถึงวางานเปนแกนแทของชีวิต

30

9.0

111

33.1

145

43.3

36

10.7

13

3.9

10. ขาพเจาจะหมกมุนอยูกับงานเกือบตลอดเวลา

10

3.0

39

11.6

167

49.9

81

24.2

38

11.3

การมีสวนรวมในงานโดยรวม

3.24

.61

ปานกลาง

n = จํานวน

จากตารางที่ 6 พบวาการมีสวนรวมในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร อยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.24
สวนดานรายขอ ขาพเจาจะหมกมุน อยูก ับงานเกือบตลอดเวลา มีพยาบาลวิชาชีพเห็นวาเปนจริงปานกลางมากที่สุด รอยละ 49.9 และ รอยละ1.5 เห็นวาขาพเจามี
ความผูกพันกับงานทีท่ ําอยูเปนอยางมากเปนจริงนอยทีส่ ุด มีจํานวนนอยที่สุด
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ตารางที่ 7

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความยึดมั่นผูกพันในองคการ
จําแนกรายดาน และโดยรวม
ตัวแปร

X

S.D.

ระดับ

ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการดานจิตใจ

3.73

.67

สูง

ความยึดมัน่ ผูกพันดานการคงอยู

3.06

.70

ปานกลาง

ความยึดมัน่ ผูกพันดานบรรทัดฐาน

3.09

.66

ปานกลาง

ความยึดมั่นผูกพันในองคการโดยรวม

3.29

.51

ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบวา ความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับ ปานกลาง ( X=3.29) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความยึดมัน่
ผูกพันในองคการดานจิตใจอยูในระดับสูง และ ดานการคงอยูและดานบรรทัดฐาน อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานจิตใจ ( X= 3.73) และ ดานการคงอยู มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
( X=3.06)
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ตารางที่ 8

จํานวนและรอยละ ของพยาบาลวิชาชีพตอความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ จําแนกรายขอตามระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
ความยึดมั่นผูกพันในองคการรายขอ

5

4

3

2

1

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1. ขาพเจามีความสุขที่จะใชชีวิตการทํางานอยูกับโรงพยาบาลแหงนี้

39

11.6

153

45.7

120

35.8

19

5.7

4

1.2

2. ขาพเจารูสึกวาปญหาของโรงพยาบาลแหงนี้เปรียบเสมือนปญหาของขาพเจา

18

5.4

113

33.7

152

45.4

41

12.2

11

3.3

3. ขาพเจารูสึกถึงความเปนเจาของในโรงพยาบาลแหงนี้

78

23.3

120

35.8

95

28.4

31

9.3

11

3.3

4. ขาพเจารูสึกผูกพันกับโรงพยาบาลแหงนี้

123

36.7

132

39.4

68

20.3

9

2.7

3

.9

5. ขาพเจารูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาลแหงนี้

124

37.0

130

38.8

65

19.4

12

3.6

4

1.2

6. โรงพยาบาลแหงนี้มีความหมายกับขาพเจามาก

60

17.9

134

40.0

118

35.2

17

5.1

6

1.8

ความยึดมั่นผูกพันในองคการดานจิตใจ
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
ความยึดมั่นผูกพันในองคการรายขอ

5

4

n

%

n

1. ปจจุบันขาพเจาทํางานอยูโรงพยาบาลแหงนี้เพราะเปนความจําเปนซึ่งมากพอๆกับเปนความ
ตองการของขาพเจาเอง

48

14.3

2. เปนการยากสําหรับขาพเจาที่จะลาออกจากโรงพยาบาลในขณะนี้ แมวาเปนความตองการของ
ขาพเจาเอง

55

3. หากขาพเจาตองลาออกจากโรงพยาบาลในขณะนี้ จะกอใหเกิดความยุงยากในชีวิตของขาพเจา
เปนอยางมาก

3

2

1

%

n

%

n

%

n

%

122

36.4

117

34.9

39

11.6

9

2.7

16.4

105

31.3

105

31.3

46

13.7

24

7.2

40

11.9

81

24.2

118

35.2

65

19.4

31

9.3

4. ขาพเจามีทางเลือกนอยมาก หากตองลาอกจากโรงพยาบาลแหงนี้

26

7.8

52

15.5

126

37.6

84

25.1

47

14.0

5. หากขาพเจาไมไดทุมเทแรงกาย แรงใจใหโรงพยาบาลแหงนี้มากเทากับที่ผานมา ขาพเจาอาจ
ลาออกไปทํางานที่อื่น

15

4.5

50

14.9

154

46.0

75

22.4

41

12.2

ความยึดมั่นผูกพันดานการคงอยู
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
ความยึดมั่นผูกพันในองคการรายขอ

5

4

n

%

n

28

8.4

1. ขาพเจารูสึกเปนพันธะผูกพันที่จะตองทํางานอยูในโรงพยาบาลแหงนี้

59

2. ขาพเจาคิดวาเปนการไมถูกตองนักที่จะลาออกจากโรงพยาบาลในขณะนี้ถึงแมจะสงผลดีกับ
ขาพเจาโดยสวนตัวก็ตาม

3

2

1

%

n

%

n

%

n

%

69

20.6

118

35.2

71

21.2

49

14.6

17.6

98

29.3

125

37.3

34

10.1

19

5.7

30

9.0

81

24.2

155

46.3

57

17.0

12

3.6

3. ขาพเจารูสึกผิดหากจะลาออกจากโรงพยาบาลแหงนี้

11

3.3

41

12.2

121

36.1

105

31.3

57

17.0

4. โรงพยาบาลแหงนี้สมควรไดรับความจงรักภักดีจากขาพเจา

29

8.7

91

27.2

162

48.4

37

11.0

16

4.8

5. ขาพเจาจะไมลาอกจากโรงพยาบาลแหงนี้ เพราะวาขาพเจามีภาระผูกพันกับบุคลากรและผูปวย
ในโรงพยาบาลแหงนี้

20

6.0

77

23.0

153

45.7

57

17.0

28

8.4

6. สิ่งที่จะเปนผลเสียที่จะตามมาจากการลาออกจากโรงพยาบาลแหงนี้คือขาพเจาตองสูญเสีย
ผลประโยชนบางอยางไป
ความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐาน

91

ตารางที่ 8 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
ความยึดมั่นผูกพันในองคการรายขอ

6. ขาพเจารูสึกเปนหนี้บุญคุณโรงพยาบาลแหงนี้อยางมาก

5

4

3

2

n

%

n

%

n

%

38

11.3

81

24.2

136

40.6

n
58

1
%
17.3

n

%

22 6.6

n = จํานวน

จากตารางที่ 8 พบวา ความยึดมั่นผูกพันในองคการดานจิตใจรายขอ พยาบาลวิชาชีพ รอยละ 45.7 เห็นวา ขาพเจามีความสุขที่จะใชชีวิตการทํางานอยูก บั
โรงพยาบาลแหงนี้ เปนจริงมาก เปนจํานวนมากที่สุด และรอยละ .9 เห็นวา ขาพเจารูสึกผูกพันกับโรงพยาบาลแหงนี้ เปนจริงนอยที่สุด มีจาํ นวนนอยที่สุด สวนความ
ยึดมั่นผูกพันในองคการดานการคงอยู รอยละ46.0 เห็นวาหากขาพเจาไมไดทุมเทแรงกาย แรงใจใหโรงพยาบาลแหงนี้มากเทากับที่ผานมา ขาพเจาอาจลาออกไป
ทํางานที่อนื่ เปนจริงปานกลางมีจาํ นวนมากที่สุด และรอยละ 2.7 เห็นวาปจจุบันขาพเจาทํางานอยูโรงพยาบาลแหงนี้เพราะเปนความจําเปนซึ่งมากพอๆกับเปนความ
ตองการของขาพเจาเอง เปนจริงนอยที่สดุ มีจํานวนนอยที่สุด และความยึดมัน่ ผูกพันในองคการดาน บรรทัดฐาน พยาบาลวิชาชีพ รอยละ 48.4 เห็นวาขาพเจาจะไม
ลาอกจากโรงพยาบาลแหงนี้ เพราะวาขาพเจามีภาระผูกพันกับบุคลากรและผูปวยในโรงพยาบาลแหงนี้เปนจริงปานกลาง มีจาํ นวนมากที่สดุ และรอยละ 3.3 เห็นวา
ขาพเจารูสึกผิดหากจะลาออกจากโรงพยาบาลแหงนี้เปนจริงมากที่สดุ มีจํานวนนอยที่สุด
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ตารางที่ 9

คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล บรรยากาศองคการ และการมี
สวนรวมในงาน กับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร

ตัวแปร
ความยึดมัน่ ผูกพันดานจิตใจ
ความยึดมัน่ ผูกพันดานการคงอยู
ความยึดมัน่ ผูกพันดานบรรทัดฐาน
ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการโดยรวม

บรรยากาศองคการ
.330**
.123*
.442**
.395**

การมีสวนรวมในงาน
.531**
.141**
.584**
.554**

*p< .05 (2 – tailed) และ **p< .01 (2 – tailed)
จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง บรรยากาศองคการตาม
การรับรูของพยาบาลวิชาชีพ กับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพโดยรวม และ
รายดาน พบวา บรรยากาศองคการ มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง กับความยึดมั่น
ผูกพันในองคการโดยรวมและรายดาน ดานจิตใจ และดานบรรทัดฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 และมีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับความยึดมั่นผูกพันดานการคงอยู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สวนการมีสวนรวมในงาน มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับความยึดมั่นผูกพัน
ในองคการ โยรวมและรายดาน ดานจิตใจ และดานบรรทัดฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และมีความสัมพันธในระดับต่ํากับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการดานการคงอยู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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ตารางที่ 10

ความสัมพันธระหวาง อายุ กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร

ความยึดมัน่ ผูกพันใน
องคการ
ความยึดมัน่ ผูกพันดาน
จิตใจ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ความยึดมัน่ ผูกพันดานการ
คงอยู
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ความยึดมัน่ ผูกพันดาน
บรรทัดฐาน
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ความยึดมัน่ ผูกพันโดยรวม
สูง
ปานกลาง

20-30
n %

อายุ
31-40
n %

df
41-60
n %

χ2

C

pvalue

22 6.6 20 6.0 15 4.5
81 24.3 60 18.0 33 9.9
63 18.9 32 9.6 7 2.1 4 14.662 .205 .005

42 12.6 38 11.4 17 5.1
94 28.2 58 17.4 24 7.2
30 9.0 16 4.8 14 4.2 4 5.690 .130 .224

35 10.5 39 11.7 26 7.8
102 30.6 59 17.7 24 7.2
29 8.7 14 4.2 5 1.5 4 15.776 .213 .003
48 28.9 47 42.0 28 50.9
118 71.1 65 58.0 27 49.1 2 10.410 .174 .005

n = จํานวน

จากตารางที่ 10 พบวา พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุระหวาง 20-30 ปมีความยึดมั่นผูกพันดาน
จิตใจอยูในระดับสูง มีจาํ นวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.3 สวนพยาบาลที่มีอายุ ระหวาง 41-60
ปมีความยึดมัน่ ผูกพันในองคการดานจิตใจในระดับปานกลางมีจํานวน นอยที่สุดคิดเปน 2.1
พยาบาลวิชาชีพทีม่ ีอายุระหวาง 20-30 ปมีความยึดมัน่ ผูกพันดานการคงอยูในระดับปานกลาง มี
จํานวนมากทีส่ ุด คิดเปนรอยละ 28.2 สวนพยาบาลที่มอี ายุ ระหวาง 41-60 ปมีความยึดมัน่ ผูกพัน
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ในองคการดานการคงอยูในระดับต่ํามีจํานวน นอยทีส่ ุดคิดเปน 4.2 พยาบาลวิชาชีพทีม่ ีอายุ
ระหวาง 20-30 ปมีความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐานอยูในระดับปานกลาง มีจาํ นวนมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 30.6 สวนพยาบาลที่มีอายุ ระหวาง 41-60 ปมีความยึดมั่นผูกพันในองคการดาน
บรรทัดฐานในระดับต่ํามีจํานวน นอยที่สดุ คิดเปน 1.5 สวนพยาบาลวิชาชีพทีม่ ีอายุระหวาง 20-30
ปมีความยึดมัน่ ผูกพันโดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีจาํ นวนมากที่สดุ คิดเปนรอยละ 71.1 และ
มีความยึดมั่นผูกพันในองคการโดยรวมในระดับสูง มีจาํ นวน นอยที่สดุ คิดเปน 28.9
ทางดานความสัมพันธ พบวา อายุมีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันในองคการ ดาน
จิตใจ ดานบรรทัดฐาน และความยึดมัน่ ผูกพันในองคการโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 (p-value = .005, .003, และ .005 ตามลําดับ) แตไมมีความสําพันธกับความยึดมัน่
ผูกพันในองคการดานการคงอยู
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ตารางที่ 11

ความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับความยึดมั่นผูกพันในองคการของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร

ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
ความยึดมัน่ ผูกพันดานจิตใจ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ความยึดมัน่ ผูกพันดานการคง
อยู
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ความยึดมัน่ ผูกพันดานบรรทัด
ฐาน
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ความยึดมัน่ ผูกพันโดยรวม
สูงมาก
สูง
ปานกลาง

สถานภาพสมรส
โสด/หมาย
คู
n
%
n
%
32
115
74

df

χ2

C

pvalu
e

9.6 25
34.5 59
22.2 28

7.5
17.7
8.4

62
118
41

18.6 35
35.4 58
12.3 19

10.5
17.4
5.7 2

.401

58
126
37

17.4 42
37.8 59
11.1 11

12.6
17.7
3.3 2

5.857 .133 .053

70
151

21.0 53
45.3 59

15.9
17.7 1

7.813 .151 .005

2

4.423 .114 .110

.035 .818

n = จํานวน

จากตารางที่ 11 พบวา พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรส โสด/หมาย รอยละ 34.5 มี
ความยึดมัน่ ผูกพันดานจิตใจในระดับปานกลาง มีจาํ นวนมากที่สุด จํานวนนอยที่สดุ คือ พยาบาล
วิชาชีพทีม่ ีสถานภาพสมรสคู ที่มีความยึดมั่นผูกพันดานจิตใจในระดับสูง คิดเปนรอยละ 7.5
พยาบาลวิชาชีพทีม่ ีสถานภาพสมรส โสด/หมาย รอยละ 35.4 มีความยึดมั่นผูกพันดานการคงอยู
ในระดับปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด จํานวนนอยที่สดุ คือ พยาบาลวิชาชีพทีม่ ีสถานภาพสมรสคู
ที่มีความยึดมัน่ ผูกพันดานการคงอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 5.7 พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพ
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สมรส โสด/หมาย รอยละ 37.8 มีความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐานในระดับปานกลาง มีจํานวน
มากที่สุด จํานวนนอยที่สุดคือ พยาบาลวิชาชีพทีม่ ีสถานภาพสมรสคู ที่มีความยึดมั่นผูกพันดาน
บรรทัดฐานในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 3.3 สวนพยาบาลวิชาชีพที่มสี ถานภาพสมรส โสด/หมาย
รอยละ 45.3 มีความยึดมั่นผูกพันในองคการโดยรวม ในระดับปานกลาง มีจาํ นวนมากที่สุด
จํานวนนอยทีส่ ุดคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสคู ทีม่ ีความยึดมั่นผูกพันในองคการ
โดยรวม ในระดับสูง คิดเปนรอยละ 15.9
สวนทางดานความสัมพันธพบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความยึดมัน่ ผูกพัน
ในองคการโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value =.005) แตไมมีความสัมพันธ
กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการในรายดาน
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ตารางที่ 12

ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษากับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร

ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
ความยึดมัน่ ผูกพันดานจิตใจ
สูงมาก
สูง
ความยึดมัน่ ผูกพันดานการคง
อยู
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ความยึดมัน่ ผูกพันดานบรรทัด
ฐาน
สูง
ปานกลาง
ความยึดมัน่ ผูกพันโดยรวม
สูง
ปานกลาง

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท df
n
%
n
%

χ2

C

pvalu
e

50
258

15.0 7
77.5 18

2.1
5.4

1

2.256 .082 .133

92
163
53

27.6 5
48.9 13
15.9 7

1.5
3.9
2.1

2

2.272 .082 .321

88
220

26.4 12
66.1 13

3.6
3.9

2

4.154 .111 .042

112
196

33.6 11
58.9 14

3.3
4.2

1

.579 .042 .447

n = จํานวน

จากตารางที่ 12 ความยึดมั่นในองคการดานจิตใจ พยาบาลวิชาชีพ ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความยึดมั่นผูกพันดานจิตใจในระดับสูง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 77.5
นอยที่สุดคือ พยาบาลวิชาชีพทีม่ ีการศึกษาระดับปริญญาโท และมีความยึดมั่นผูกพันดานจิตใจใน
ระดับสูงมาก คิดเปนรอยละ 2.1 ความยึดมัน่ ในองคการดานการคงอยู พยาบาลวิชาชีพ ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความยึดมัน่ ผูกพันดานการคงอยูในระดับปานกลาง มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 48.9 นอยที่สุดคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท และมี
ความยึดมัน่ ผูกพันดานการคงอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 1.5 ความยึดมัน่ ในองคการดาน
บรรทัดฐาน พยาบาลวิชาชีพ ทีม่ ีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐาน
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ในระดับปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.1 นอยที่สุดคือ พยาบาลวิชาชีพที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโท และมีความยึดมั่นผูกพันดานบรรทัดฐานในระดับสูง คิดเปนรอยละ
3.6 สวนความยึดมั่นในองคการโดยรวม พยาบาลวิชาชีพ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความ
ยึดมั่นผูกพันในองคการโดยรวมในระดับปานกลาง มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.9 นอย
ที่สุดคือ พยาบาลวิชาชีพที่มกี ารศึกษาระดับปริญญาโท และมีความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
โดยรวมในระดับสูง คิดเปนรอยละ3.3
สวนดานความสัมพันธ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความยึดมัน่ ผูกพันดานบรรทัด
ฐานอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value=.042)แตไมมีความสัมพันธกบั ความยึดมั่น
ผูกพัน ดานจิตใจ ดานการคงอยู และความยึดมัน่ ผูกพันในองคการโดยรว
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ตารางที่ 13

ความสัมพันธระหวางประสบการณในการทํางาน กับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร

ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
ความยึดมัน่ ผูกพันดานจิตใจ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ความยึดมัน่ ผูกพันดานการคงอยู
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ความยึดมัน่ ผูกพันดานบรรทัดฐาน
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

3-5 ป
n
%

ประสบการณในการทํางาน
6-10 ป
11-15 ป
16 –20 ป
n
%
n
%
n
%

21 ปขึ้นไป
n
%

15
59
47

4.5
17.7
14.1

12
32
24

10
29
16

3.0
8.7
4.8

10
34
9

3.0
10.2
2.7

10
20
6

31
68
22

9.3
20.4
6.6

20 6.0 21
39 11.7 25
9 2.7 9

6.3
7.5
2.7

15
28
10

4.5
8.4
3.0

27
71
23

8.1
21.3
6.9

14 4.2 22
44 13.2 27
10 3.0 6

6.6
8.1
1.8

18
29
6

5.4
8.7
1.8

3.6
9.6
7.2

df

χ2

C

p-value

3.0
6.0
1.8

8

14.960

.207

.060

10
16
10

3.0
4.8
3.0

8

6.537

.139

.587

19
14
3

5.7
4.2
.9

8

19.692

.236

.012
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ตารางที่ 13

ความสัมพันธระหวางประสบการณในการทํางาน กับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร

ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
ความยึดมัน่ ผูกพันดานจิตใจ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ความยึดมัน่ ผูกพันดานการคงอยู
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ความยึดมัน่ ผูกพันดานบรรทัดฐาน
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

3-5 ป
n
%

ประสบการณในการทํางาน
6-10 ป
11-15 ป
16 –20 ป
n
%
n
%
n
%

21 ปขึ้นไป
n
%

15
59
47

4.5
17.7
14.1

12
32
24

10
29
16

3.0
8.7
4.8

10
34
9

3.0
10.2
2.7

10
20
6

31
68
22

9.3
20.4
6.6

20 6.0 21
39 11.7 25
9 2.7 9

6.3
7.5
2.7

15
28
10

4.5
8.4
3.0

27
71
23

8.1
21.3
6.9

14 4.2 22
44 13.2 27
10 3.0 6

6.6
8.1
1.8

18
29
6

5.4
8.7
1.8

3.6
9.6
7.2

df

χ2

C

p-value

3.0
6.0
1.8

8

14.960

.207

.060

10
16
10

3.0
4.8
3.0

8

6.537

.139

.587

19
14
3

5.7
4.2
.9

8

19.692

.236

.012
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ตารางที่ 13 (ตอ)
ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการโดยรวม
สูง
ปานกลาง

3-5 ป
n
%

ประสบการณในการทํางาน
6-10 ป
11-15 ป
16 –20 ป
n
%
n
%
n
%

21 ปขึ้นไป
n
%

37
84

19 27.9 26 47.3 21
49 72.1 29 52.7 32

20
16

30.6
69.4

39.6
60.4

55.6
44.4

df

χ2

C

p-value

4

12.507

.190

.014

n = จํานวน

จากตารางที่ 13 พบวา พยาบาลวิชาชีพทีม่ ีประสบการณการทํางาน ระหวาง 3-5 ป ที่มีความยึดมั่นผูกพันในองคการดานจิตใจในระดับ สูงมีมากที่สุดคิดเปน
รอยละ17.7 สวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณการทํางาน ระหวาง 21 ปขึ้นไปทีม่ ีความยึดมั่นผูกพันในองคการดานจิตใจในระดับ ปานกลาง มีจาํ นวนนอยที่สุด
คิดเปนรอยละ 1.8 พยาบาลวิชาชีพทีม่ ีประสบการณการทํางาน ระหวาง 3-5 ป ทีม่ คี วามยึดมัน่ ผูกพันในองคการดานการคงอยูในระดับ ปานกลางมีมากที่สุดคิดเปน
รอยละ20.4 สวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณการทํางาน ระหวาง 6-10 ป และ 11-15 ปที่มีความยึดมั่นผูกพันในองคการดานการคงอยูใ นระดับ ต่ํา มีจํานวน
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.7 พยาบาลวิชาชีพทีม่ ีประสบการณการทํางาน ระหวาง 3-5 ป ทีม่ ีความยึดมั่นผูกพันในองคการดานบรรทัดฐานในระดับ ปานกลางมีมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ21.3 สวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณการทํางาน ระหวาง 21 ปขึ้นไปทีม่ ีความยึดมั่นผูกพันในองคการดานบรรทัดฐานในระดับ ต่ํา มีจํานวน
นอยที่สุด คิดเปนรอย.9 และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณการทํางาน ระหวาง 6-10 ป ที่มีความยึดมั่นผูกพันในองคการโดยรวม ในระดับ ปานกลาง มีจํานวน
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 72.1 และพยาบาลวิชาชีพที่มปี ระสบการณการทํางาน ระหวาง 6-10 ปที่มีความยึดมัน่ ผูกพันในองคการโดยรวม อยูในระดับสูงมีจํานวนนอย
ที่สุด คิดเปนรอยละ 27.9
ทางดานความสัมพันธพบวาประสบการณการทํางาน มีความสัมพันธกับความยึดมัน่ ผูกพันดานบรรทัดฐาน และความยึดมั่นผูกพันในองคการโดยรวม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p –value =.012, .014 ตามลําดับ) แตไมมีความสัมพันธกับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการดานจิตใจ และดานการคงอยู

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงบรรยาย มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล บรรยากาศองคการ การมีสวนรวมในงาน และความยึดมั่นผูกพันในองคการของ
พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง จํานวน 335คน ไดจากการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage sampling) จากจํานวนประชากรทัง้ หมด 7,924 คน
ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ในแบบสอบถามทุกชุด ขอมูลทีไ่ ดรับมีความสมบูรณสามารถ
นําไปวิเคราะหขอมูลไดมีจํานวน 335 ฉบับ คิดเปนรอยละ 83.75
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1

แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ มีองคประกอบ 3
ดาน คือ ดานจิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน ซึ่งผูวิจยั สรางขึ้นจากแนวคิดของ Meyer
et al. (1993) ทั้งหมด 18 ขอ มีลักษณะเปน Rating scale 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการมีสวนรวมในงาน ตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
รัฐ กรุงเทพมหานคร ที่ผูวจิ ัยสรางขึน้ จากแนวคิดของ Kanungo (1982) จํานวน 10 ขอ มี
ลักษณะเปน Rating scale 5 ระดับ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามบรรยากาศองคการตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ มี
องคประกอบ 12 ดาน คือ ดานความชัดเจนของเปาหมายและนโยบาย ดานพันธสัญญา ดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานโครงสรางองคการ ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดานการยกยอง
ชมเชยและใหรางวัล ดานความรับผิดชอบในงาน ดานการเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง ดาน
ความจงรักภักดีในองคการ ดานการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ดานความอบอุนในการปฏิบัติงาน
และดานการทํางานเปนทีม ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามของ เสาวรส บุนนาคซึ่งสรางขึ้นตามแนวคิด
ของ Litwin and Burmeister (1992) จํานวน 60 ขอ ดานละ 5ขอเทาๆกัน มีลักษณะเปน Rating
scale 5 ระดับ
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดานความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ไดนําไป
ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา การตีความของขอคําถาม
ความครอบคลุมของเนื้อหา หลังจากนัน้ ไดนําไปทดลองใชกับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระ
นั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี จํานวน 30 คน นํามาหาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยหาคา
สัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’ alpha Coefficient) ไดคาความเทีย่ งของ
แบบสอบถามความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน เทากับ
.82, .97, และ .88 ตามลําดับ และวิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+
version 9.0 ในการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ไควแสควร และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาปจจัยสวนบุคคลพบวา กลุมตัวอยางพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร มีอายุระหวาง 20-30 ป มากที่สุดรอยละ 49.6 นอยที่สุดอายุตั้งแต 51-60 รอย
ละ 2.1 สถานภาพสมรสโสด คิดเปนรอยละ 63.3 สถานภาพสมรสคู รอยละ 33.4 ระดับ
การศึกษา สูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีถึงรอยละ 91.9 สําหรับระดับปริญญาโท มีเพียงรอยละ
7.5 โดยมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยูระหวาง 3-5 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 36.1 และ,uitยะเวลา
การปฏิบัติงานมากกวา 26 ป นอยที่สุด รอยละ 4.2
2. ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
พบวา พยาบาลวิชาชีพมีความยึดมัน่ ผูกพันในองคการอยูในระดับปานกลาง ( X= 3.29) เมื่อ
พิจารณารายดาน ไดแก ดานจิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน พบวา ความยึดมัน่
ผูกพันในองคการดานจิตใจ อยูในระดับสูง ( X= 3.73) ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน อยูใน
ระดับปานกลาง ( X= 3.06 และ X= 3.09 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาความยึดมั่นผูกพันของ
พยาบาลวิชาชีพ รายขอดานจิตใจ พบวา ความรูสึกผูกพันกับโรงพยาบาลแหงนี้มีมากที่สุด ( X=
4.08) รองลงมาคือความรูสึกเปนสวนหนึง่ ของโรงพยาบาลแหงนี้ ( X= 4.07) สวนความรูสึกวา
ปญหาของโรงพยาบาลแหงนี้ เปรียบเสมือนกับปญหาของตนเอง มีระดับต่ําสุด ( X= 3.26)
สําหรับดานการคงอยู การที่ยงั คงอยูในโรงพยาบาลแหงนีเ้ พราะวาเปนความจําปนมากพอๆกับความ
ตองการของตนเอง มีคาเฉลีย่ สูงสุด ( X= 3.48) สวนความรูสึกวาหากไมไดทุมเทแรงกายและแรงใจ
ใหโรงพยาบาลแงนี้มากเทากับที่ผานมา อาจจะลาออกไปทํางานที่อื่นมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( X= 2.77)
ดานบรรทัดฐาน ความรูสกึ เปนพันธะผูกพันที่จะตองทํางานอยูโรงพยาบาลแหงนี้ มีคาเฉลี่ยสูง
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ที่สุด ( X= 3.43) สวนความรูสึกผิด หากวาจะตองลาออกจากโรงพยาบาลแหงนี้ มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด( X= 2.53)
3. บรรยากาศองคการตามการรับรู ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ
กรุงเทพมหานคร พบวา บรรยากาศองคการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X= 3.18) เมื่อ
พิจารณารายดาน ไดแก ดานความชัดเจนของเปาหมายและนโยบาย ดานพันธสัญญา ดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานโครงสรางองคการ ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดานการยกยอง
ชมเชยและใหรางวัล ดานความรับผิดชอบในงาน ดานการเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง ดาน
ความจงรักภักดีในองคการ ดานการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ดานความอบอุนในการปฏิบัติงาน
และดานการทํางานเปนทีมพบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มี คาเฉลี่ยสูงสุด ( X= 3.45) รองลงมาคือ ดานการทํางานเปนทีม ดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และดานความรับผิดชอบในงาน ตามลําดับ ( X= 3.37, 3.31 และ 3.27 ตามลําดับ)
4. การมีสวนรวมในงาน โดยประเมินตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพพบวา การมี
สวนรวมในงานของพยาบาลวิชาชีพ อยูในระดับปานกลาง ( X= 3.24) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ความคิดเห็นที่วา งานเปนสวนสําคัญในชีวิตมีระดับความเห็นดวยสูงสุด ( X= 3.79) และ
ความคิดเห็นที่วา ขาพเจาจะหมกมุนอยูกบั งานตลอดเวลา มีระดับเห็นดวยต่าํ สุด ( X= 2.71)
5. การศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล บรรยากาศองคการ และการมีสวน
รวมในงาน กับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ ไดขอคนพบตามสมมติฐานดังนี้
5.1 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการของพยาบาล
วิชาชีพ พบวา
5.1.1 อายุมคี วามสัมพันธกับความยึดมัน่ ผูกพันดานจิตใจ ดานบรรทัด
ฐาน และโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.1.2 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันโดยรวม
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
5.1.3 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกบั ความยึดมั่นผูกพันในองคการ
ดานบรรทัดฐาน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
5.1.4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันใน
องคการดานบรรทัดฐาน และโดยรวม อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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5.2 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการตามการ
รับรูของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวม กับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ รายดาน
พบวา บรรยากาศองคการ มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง กับความยึดมั่นผูกพันใน
องคการดานจิตใจ และดานบรรทัดฐาน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .330, .442
ตามลําดับ) และมีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับความยึดมั่นผูกพันดานการคงอยู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .123)
5.3 สวนการมีสวนรวมในงาน มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับความ
ยึดมั่นผูกพันในองคการดานจิตใจ และดานบรรทัดฐาน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 (r =
.531, .584 ตามลําดับ) และมีความสัมพันธในระดับต่ํากับความยึดมั่นผูกพันในองคการดานการ
คงอยูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05(r=.141)
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาบรรยากาศองคการ การมีสว นรวมในงาน และความยึดมั่นผูกพันใน
องคการของพยาบาลวิชาชีพ
1.1 บรรยากาศองคการตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ จากผลการวิจัยพบ
วาการรับรูบรรยากาศองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ ชานุท
บุณยสมิทร และคณะ (2537) ที่พบวา บรรยากาศองคการตามการรับรูของ บุคลากรที่ทํางานใน
โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข อยูในระดับปานกลาง นอกจากนีเ้ มื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
การรับรูบรรยากาศองคการ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานมีคา เฉลี่ยสูงสุด ( X= 3.45) เนื่องจาก
ปจจุบัน โรงพยาบาลตางๆ ไดเกิดกระแสตอบรับ จากการจากการเขาสูการประกันคุณภาพ
โรงพยาบาล ซึง่ ไดถูกกําหนดวาตองมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สวน
บรรยากาศองคการดานที่มคี าเฉลี่ยต่ําที่สดุ คือ ดานเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการทดลอง มีคา เฉลี่ย
เทากับ 2.75 เนื่องจากลักษณะงานของพยาบาลเปนงานที่ตองรับผิดชอบตอชีวิตผูปวยอยางสูง จึง
มีการกําหนดรูปแบบการทํางานที่คอนขางเครงครัด ไมคอยเปดโอกาสใหไดมีการทํางานทีม่ ีการ
ลองผิดลองถูกมากอยางในสาขาอาชีพอืน่ ๆ
1.2 การมีสว นรวมในงาน โดยประเมินตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ
พบวา การมีสวนรวมในงานของพยาบาลวิชาชีพ อยูในระดับปานกลาง ( X= 3.24) อาจ
เนื่องจาก พยาบาลวิชาชีพ ตางตระหนักดีวาเปนวิชาชีพ ทีม่ ีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของคน
โดยเฉพาะประชาชนทีม่ ีปญหาดานสุขภาพอนามัย
และพยาบาลเปนวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติ
หนาที่ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนไดดี ความคิดเห็นทีว่ างานเปนสวนสําคัญในชีวิตมี
ระดับความเห็นดวยสูงสุด ( X= 3.79) ซึ่งทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ทุมเทและเสียสละใหกับงาน
แตเนื่องจากในภาวการณปจ จุบัน พยาบาลยังตองมีภารกิจอื่นๆนอกเหนือจาก งานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ เชนการมีครอบครัวที่ตองดูแล หรือมีกิจกรรมอยางอืน่ นอกเหนือจากงานประจําที่ตอ ง
รับผิดชอบ ทําใหไมสามารถทุมเท หรือเสียสละเวลาใหกับการทํางานไดอยางเต็มที่ เห็นไดจาก
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความคิดเห็นที่วา ขาพเจาจะหมกมุน อยูก ับงานตลอดเวลา มีระดับเห็น
ดวยต่ําสุด ( X= 2.71) จึงทําใหการรับรูการมีสวนรวมในงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยูใน
ระดับ ปานกลาง ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ Knoop (1995) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ ระหวาง
การมีสวนรวมในงาน ความพึงพอใจในงาน และความยึดมั่นผูกพันในองคการ ของพยาบาล
จํานวน171 คนพบวา พยาบาลมีการมีสว นรวมในงานอยูในระดับปานกลาง เชนกัน
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1.2 ความยึดมัน่ ผูกพันของพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพมีความยึดมั่นผูก
พันในองคการอยูในระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะลักษณะงานของพยาบาล เชนการขึ้นเวร
เชา/บาย/ดึก รวมทั้งการที่มีปริมาณงานที่มากกวาอัตรากําลังที่มีอยูอาจทําใหความยึดมัน่ ผูกพัน
ในองคการของพยาบาล ไมสูงเทาที่ควร และพยาบาลมีความยึดมั่นผูกพันในองคการดานจิตใจสูง
ทั้งนี้เนื่องจากพยาบาลมีความรูสึกผูกพันกับโรงพยาบาล และมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึง่
ของโรงพยาบาล สวนความยึดมั่นผูกพันในองคการดานการคงอยู อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องจาก การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในโรงพยาบาลรัฐบาล ซึง่ มีผลประโยชนตอบ แทนที่ไมมาก
เทากับในภาคเอกชน แตสวัสดิการ และสิทธิประโยชนตา งๆอาจมากกวาในภาคเอกชน ความยึด
มั่นผูกพันดานการคงอยูเปนความรูสึกผูกพันที่เกิดจาก การแลกเปลี่ยนคาตอบแทน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชนตางๆ เชน สวัสดิการคารักษาพยาบาล ซึง่ ครอบคลุมถึงบิดา มารดา และบุตร
จึงทําใหพยาบาลเกิดความยึดมั่นผูกพันในองคการดานการคงอยู อยูในระดับปานกลาง และความ
ยึดมั่นผูกพันในองคการดานบรรทัดฐานของสังคม อยูในระดับปานกลาง
2. ความสัมพันธปจจัยสวนบุคคล กับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ
2.1ดานอายุ จากการวิจัยครั้งนี้พบวา อายุ มีความสัมพันธ กับความยึดมั่นผูกพัน
ในองคการรายดาน ดานจิตใจและดานบรรทัดฐาน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของนักวิจัยหลายทานซึ่งทําการศึกษาและวิจยั พบวา ถาพนักงานของ
องคการมีอายุมากขึ้น จะยิง่ มีความผูกพันมากขึ้นดวย เนื่องจากคนทีม่ ีอายุมากตระหนักวาโอกาส
หรือทางเลือกในการทํางานของตนลดลง เปนขอจํากัดในการเลือกงานหรือเปลี่ยนงาน และคนทีม่ ี
อายุมากขึ้นมักมีตําแหนงหนาที่การงานสูง สิง่ ที่แสวงหาจึงสูง การที่จะออกไปทํางานในองคการ
อื่นนัน้ ตองไดรับสิ่งจูงใจเพียงพอ ซึ่งองคการอื่นอาจไมสามารถใหได ทําใหแรงดึงดูดใจของบุคคลที่
มีตอองคการอืน่ ลดลง ดังนัน้ การยายทีท่ ํางานของบุคคลจากองคการหนึ่ง จะลดลงเมื่อบุคคลมี
อายุมากขึ้น อายุจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับความยึดมั่นผูกพันในองคการ (Steers, 1977;
DeCotii and Summers 1987; Dodd-McCue and Wright, 1996)
อาจอธิบายไดตามแนวคิดเรือ่ งการลงทุนของ Becker (1960) ที่ไดอธิบายวาอายุ
แสดงใหเห็นถึงระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานในองคการมาเปนเวลานาน ซึง่ ทําใหมีการสั่งสมการลงทุนไป
กับระบบการจางงานขององคการจํานวนมาก (Sheldon 1971, Hrebiniak & Alutto 1972) ทําให
ผูที่มีอายุมากจําเปนตองผูกพันกับองคการอยางไมมที างเลือก เพราะไมเกิดความคุม คาทัง้ ในเรื่อง
ของรางวัลที่จะไดรับตอบแทน หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น
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ในงานวิจัยของไทยก็ศกึ ษาพบในลักษณะเดียวกันวาตัวแปรอายุสงผลโดยตรงตอ
ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ โดยไดอธิบายเพิ่มเติมวา บุคคลที่มีอายุมากขึ้น มักจะไมชอบการ
เปลี่ยนแปลงไมวาเรื่องใดๆ การทํางานในองคการใหม และสภาพแวดลอมใหม จําเปนตองมีการ
ปรับตัวทําใหบุคคลที่มีอายุมากขึ้นไมอยากเปลี่ยนทีท่ ํางาน จึงมีความยึดมั่นผูกพันในองคการมาก
สวนบุคคลทีม่ อี ายุนอยหรือวัยหนุมสาวมีความกระตือรือลนในการทํางาน ชอบแสวงหาทดลองสิ่ง
ใหมๆ ทําใหมีโอกาสเปลีย่ นงานบอยและมีความยึดมัน่ ผูกพันในองคการไดนอย (ปรียาพร วงศ
อนุตรโรจน, 2532; ปวีณา บุญเจริญ, 2539)
นอกจากนัน้ คนรุนใหมมีลกั ษณะมุง ที่จะไดเรียนรู พัฒนาความรูความสามารถของ
ตนอยูเสมอ (วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2538) และคานิยมของบุคคลทีม่ ีอายุตางกันก็มีความแตกตาง
กันดวย ในปจจุบันบุคคลทีม่ ีอายุนอย ใหความสําคัญมากกับเสรีภาพสวนบุคคล มีความพอใจ
ในชวงระยะเวลาสั้น มีความเปนตัวของตัวเองสูงมากกวาการแขงขัน มองถึงผลตอบแทนในระยะ
ยาวและอํานาจหนาที่อยางเปนทางการ (กรองแกว อยูส ุข, 2537) ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนงานเพือ่
หาประสบการณใหมๆ และความกาวหนาของตนเอง แสดงใหเห็นความสอดคลองในงานวิจยั
เพราะจาก
เกี่ยวกับตัวแปรอายุวามีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในองคการ
ขอจํากัดในการจางงานของผูที่มีอายุมากและคานิยมของคนรุนใหมที่เปลี่ยนไป
2.2 ดานสถานภาพสมรส ในการวิจัยนี้พบวา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ
กับความยึดมัน่ ผูกพันโดยรวม อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดมีนักวิชาการกลุม หนึ่ง
ทําการศึกษาและวิจัย พบวา สถานภาพสมรสสงผลตอความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ คือ คนที่
แตงงานแลว มีความยึดมั่นผูกพันในองคการมากกวาคนโสด โดยเฉพาะเพศหญิงที่แตงงานมี
ครอบครัว จะมีความยึดมั่นผูกพันในองคการอยางมาก เพราะคนโสดมีความสัมพันธทางบวกกับ
โอกาสในการเลือกการจางงานที่ดึงดูดใจ หรือคนที่แตงงานแลวมีโอกาสในการเลือกงานนอยกวา
คนโสด ยังมีภาระที่ตองรับผิดชอบ และตองการความมัน่ คงในงาน (job security) สูง (Hrebiniak
and Alutto, 1972) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเชิงแลกเปลี่ยน หรือกระบวนการตอรองที่มองวาคน
แตงงานแลวรูส ึกวาการที่ตนไมผูกพันกับองคการ หรือถาตองออกจากองคการจะเปนการสูญเสีย
ผลประโยชน หรือสวัสดิการที่ตนควรจะไดรับ (Becker, 1960) ซึ่งคลายกับความยึดมั่นผูกพันใน
องคการดานการคงอยูในงานของ Meyer et al. (1993) ดังนัน้ การเปลี่ยนงานจะเกิดขึ้นไดเมื่อ
หนวยงานใหม สามารถใหผลประโยชนตอบแทนดีกวาหนวยงานเกา ซึ่งอาจจะเปนเงินเดือน
คาตอบแทนพิเศษ ความสะดวกสบายในการทํางาน ความมัน่ คงกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน ซึง่ เปน
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สิ่งทีห่ าไดยากมากขึ้นสําหรับผูที่แตงงานแลว
องคการมากกวาคนโสด

ทําใหคนแตงงานแลว

มีความยึดมั่นผูกพันใน

2.3 ดานระดับการศึกษา การวิจัยครั้งนีพ้ บวาระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการโดยรวม และรายดาน ดานบรรทัดฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อนันตชัย คงจันทร (2532) พบวา ผูบริหารที่มี
การศึกษาปริญญาตรี จะมีความยึดมั่นผูกพันในองคการนอยกวาผูบริหารที่มกี ารศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี การที่ศึกษาพบวาผูบริหารทีม่ ีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี กลับมีความยึดมัน่ ผูกพัน
ในองคการสูงกวาผูบริหารทีม่ ีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาจเกิดจากกลุมผูบริหารที่มีการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรีไดรับโอกาสหรือสิ่งจูงใจที่เหนือกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อังคณา โกสีย
สวัสดิ์ (2534) ที่ศึกษาพบวาอาจารยวุฒปิ ริญญาเอกมีความผูกพันตอสถาบันมากกวาอาจารยวฒ
ุ ิ
ปริญญาโท
เพราะมีความภูมิใจที่ไดรับมอบหมายใหสอนนิสิตในระดับสูง
ไดใชความรู
ความสามารถ ไดทําประโยชน สรางชื่อเสียงมากกวา
2.4 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จากการวิจัยพบวาระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
พบวามีความสัมพันธ กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการโดยรวม และรายดาน ดานบรรทัดฐาน
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
พนักงานที่ทาํ งานอยูกับองคการมานานจะมีความยึดมัน่ ผูกพันในองคการมากขึน้
เพราะพนักงานทีท่ ํางานนานมีแนวโนมทีจ่ ะเกิดความเขาใจองคการในทางที่ดี ยอมรับเปาหมาย
คุณคา และความยึดมั่นผูกพันในองคการมากขึ้นเปนเงาตามตัว และระยะเวลาทีผ่ านไป ถือเปน
ทรัพยากรทีม่ คี ุณคาในตัวเอง เปนการลงทุน (side bet) อยางหนึ่ง ตามแนวความคิดเรื่องการ
ลงทุนของ Becker (1960) กลาววา การที่คนๆ หนึง่ เขาไปเปนสมาชิกขององคการตองลงทุนเวลา
กําลังกาย กําลังปญญา และโอกาสที่สญ
ู เสียไป และยอมหวังที่จะไดรับประโยชนตอบแทนจาก
องคการในรูปของสิ่งจูงใจการทํางานในระยะยาว เชน เงินบํานาญ การแบงปนผลกําไร หรือ
สวัสดิการที่ไมใชเงินเดือน และยังตองการการพัฒนาอาชีพใหมีความชํานาญเฉพาะดานมากขึน้ มี
ทักษะ ความชํานาญที่มากขึ้น ถาลาออกไปก็จะไมไดรับสิ่งเหลานี้ ดวยเหตุผลดังกลาวนี้จงึ ทําให
บุคคลที่มีอายุงานมากมีแนวโนมที่จะลาออกจากองคการนอยลง
และมีความยึดมั่นผูกพันใน
องคการมากขึน้ (ปรียาพร อนุตรโรจน, 2532; อนันตชยั คงจันทร, 2532; เชาวลิต ตนานนทชยั ,
2533; Sheldon 1971; Hrebiniak and Alutto 1972; Buchanan 1974; Steers and Porter
1983) หรือกลาวไดวา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคการเปนลักษณะสวนบุคคลที่ไดรับมาจาก
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องคการ จึงสงผลกระทบตอความผูกพันในงาน ของบุคคลที่มีตอองคการ (DeCotiis & Summers
1987)
กลาวโดยสรุป ระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธ กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
เพราะระยะเวลาจะกอใหเกิดการสั่งสมความรูสึกความเขาใจ และปรับตัวไดดีมากขึ้น รวมไปถึง
ผลประโยชนทไี่ ดรับในอัตราคอนขางสูงดวย
3. ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการ กับความยึดมั่นผูกพันในองคการ จาก
ผลการวิจยั พบวา บรรยากาศองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ
ทั้งโดยรวม และรายดานทัง้ ดานจิตใจ และดานบรรทัดฐาน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(r=.395, .330 และ .442 ตามลําดับ) สวนดานการคงอยู มีความสัมพันธทางบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.123)
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจิรจิตต ราคา (2530) ซึ่งไดศึกษาการรับรูบรรยากาศ
องคการ กับความผูกพันตอสถาบันที่ตนเองสอนอยูของอาจารยประจํา ในสถาบันการศึกษา
เอกชน พบวา การรับรูบรรยากาศองคการ มีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันตอสถาบันที่สอน
อยูประจํา
และยังพบวาระดับความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการ
ของอาจารยที่สอนอยูใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล มีระดับสูงกวาใน สถาบันเอกชน เนื่องจากบรรยากาศการทํางานใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดีกวาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทัง้ จากการศึกษาของ Ingersoll
et al (2000) ซึ่งไดทําการศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรทีท่ ํางานในโรงพยาบาล ไดพบวา
บรรยากาศองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในองคการ
DeCotiis and Summers (1987) พบวาความยึดมัน่ ผูกพันในองคการไมไดเกิดมา
จากรูปลักษณะภายในและภายนอกของบุคคลแตละคนเทานั้น แตบุคคลที่เขามาในองคการนีย้ ังมี
ความคาดหวังที่จะเผชิญกับสภาพแวดลอมในงาน ที่ตนไดใชความสามารถและทําใหตนพอใจโดย
สนองความตองการพื้นฐานของตน นอกจากนี้ Kiesler (1971) ไดกลาววา ความผูกพันนั้นอาจเกิด
จาก ลักษณะสวนบุคคลทีเ่ ปนประสบการณในอดีตแลว ยังอาจเกิดจากสภาพแวดลอมในองคการ
ซึ่งเปนสภาพแวดลอมในการทํางาน และสภาพแวดลอมในองคการมีผลตอความผูกพันในองคการ
มากกวาลักษณะสวนบุคคล
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นอกจากนีจ้ ากการศึกษาของ นงเยาว แกวมรกต (2542) ที่ศึกษาผลการรับรู
บรรยากาศองคการที่มีตอความผูกพันตอองคการ ของพนักงานบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน การรับรูบรรยากาศองคการทัง้ โดยรวม และรายดาน ไดแก ดาน
โครงสรางองคการ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การบริหารงานของผูบังคับบัญชา และ
ลักษณะงาน โดยบุคคลที่มกี ารรับรูบรรยากาศองคการทั้งโดยรวมและรายดานดี จะมีความผูกพัน
ตอองคการสูงกวา พนักงานที่รับรูบรรยากาศในทางที่ดีนอ ยกวา
สวน ธนพร จงวิทยาดี (2544) ศึกษาบรรยากาศองคการ กับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรโรงพยาบาลตํารวจ พบวา บรรยากาศองคการกับความรูสึกผูกพันตอองคการ
มีความสัมพันธกันในทุกดาน โดยบรรยากาศในดานลักษณะงาน ดานการบริหารงานของ
ผูบังคับบัญชา และดานสัมพันธภาพในหนวยงานมีความสัมพันธดา นความรูสึกในระดับสูง แต
บรรยากาศองคการทุกดานมีความสัมพันธกับความผูกพันดานการคงอยูในระดับต่าํ
กลาวโดยสรุปไดวาบุคคลเมือ่ มีการรับรูถึงบรรยากาศในองคการที่ตนพึงพอใจ จะ
เปนตัวผลักดันใหบุคคลมีความยึดมั่นผูกพันในองคการมากขึ้น ในทางตรงกันขาม หากการรับรู
บรรยากาศในองคการของบุคคลพบวาบรรยากาศในองคการไมเอื้อตอการทํางานก็จะเปน
แรงผลักดันใหความยึดมัน่ ผูกพันในองคการลดต่ําลง การสรางบรรยากาศองคการใหเอื้ออํานวย
ตอการปฏิบัติงาน ที่สามารถตอบสนองความตองการความตองการของบุคคล จะทําใหสมาชิก
ขององคการ เกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีแนวโนมที่จะกอใหสมาชิกในองคการเกิดความเกิด
ความยึดมัน่ ผูกพันในการทํางาน
4. ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในงาน และความยึดมั่นผูกพันในองคการ
จาการศึกษาครั้งนี้พบวา การมีสวนรวมในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันใน
องคการ ทั้งโดยรวม และรายดานทัง้ ดานจิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.554, .531, .141 และ .584 ตามลําดับ)
สอดคลองกับการศึกษาของ Couger (1990) และ Mathieu and Zajac (1990)
ซึ่งพบวา การมีสวนรวมในงาน และความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางบวก กับความยึดมั่น
ผูกพันในองคการ รวมทั้งการศึกษาของ Kacmer and Carlson (1999) ซึ่งไดศึกษาถึงสาเหตุ และ
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ผลที่เกิดขึ้นของ ความยึดมัน่ ผูกพันในองคการกลุมบุคลากรทีท่ ํางานอยูในโรงพยาบาล พบวา อายุ
สถานภาพสมรส
และการมีสว นรวมในงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยึดมั่นผูกพันใน
องคการ และEverett and Elloy (1991) พบวา การมีสว นรวมในงานมีความสัมพันธเชิงบวกความ
ยึดมั่นผูกพันในองคการ
บุคคลที่มีสวนรวมในงานสูง จะเปนผูท ี่อทุ ิศตนทํางานเพื่อองคการโดยไมคํานึงถึง
ผลประโยชนของตนเอง
ผูที่มสี วนรวมในงานสูงจะปฏิบัติงานเนื่องจากเปนความพึงพอใจที่
อยากจะกระทํา เพราะเห็นวางานมีความสําคัญตอตนเอง และตอภาพลักษณของตนเอง ดังนั้นผูท ี่
มีสวนรวมในงาน จึงมีความยึดมั่นผูกพันในองคการดวย
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ผูบริหารทางการพยาบาลควรไดมีการจัดดําเนินการ เพื่อการยกระดับความ
ดวยการจัดใหมีบรรยากาศในการทํางานที่
ยึดมั่นผูกพันในองคการใหสงู มากกวาที่เปนอยู
เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการยกระดับความยึดมั่นผูกพันในองคการใหเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา บรรยากาศองคการ มีความสัมพันธกับ ความยึดมั่นผูกพันใน
องคการทัง้ ทางดานจิตใจ และดานบรรทัดฐาน
2. จากผลการวิจัยพบวา บรรยากาศองคการ ดานการเปดโอกาสใหเรียนรูโดยการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด อาจตองมีการสงเสริม และเปดโอกาสใหพยาบาล ไดมีโอกาสในการที่จะ
ทดลอง หรือเสนอแนะ แนวทางใหมๆในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนแกองคการ เปนการเปด
โอกาสใหบุคลากรของตนไดแสดงศักยภาพ ไดอยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนสูงสุดแก
องคการ
ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมที่นา จะมีความสัมพันธ หรือมีผลกระทบ
ตอความยึดมัน่ ผูกพันในองคการ ทัง้ สภาพแวดลอมภายในองคการ และภายนอกองคการ เชน
ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบ ังคับบัญชา หรือสภาพแวดลอมภายนอก
องคการเชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน

113
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาตัวแปรทีม่ อี ิทธิพลตอ
ความยึดมั่นผูกพันใน
องคการ จึงควรมีการศึกษาผลที่ตามมา ของความยึดมั่นผูกพันในองคการ เพื่อเปนการยืนยันถึง
พฤติกรรมทีจ่ ะเกิดขึ้น หรือประโยชนที่องคการจะไดรับ เมื่อมีการสรางใหบุคคลในองคการมีความ
ยึดมั่นผูกพันในการทํางาน
3. ควรทําการศึกษาเพิม่ เติม เปรียบเทียบในผลที่ตามมาของความยึดมัน่ ผูกพันใน
แตละดานเชน ความแตกตางทางดานพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูที่มีความยึดมั่นผูกพันใน
องคการ ดานการคงอยูสงู เปรียบเทียบกับ ผูทมี่ ีความยึดมั่นผูกพันในองคการดานจิตใจ และดาน
บรรทัดฐานสูงเปนตน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิ และหนังสือขอความรวมมือ
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ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิ
รายนามผูทรงคุณวุฒิ ตรวจความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัย

ผูทรงคุณวุฒิ

สถานทีท่ ํางาน

1. รองศาสตราจารย พ.ต.ต.หญิง พวงเพ็ญ ชุณหปราณ อาจารยคณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. นางสาววิไลพร บุณยฤทธิ์

หัวหนางานการพยาบาลผาตัด
โรงพยาบาลศิริราช

3. รองศาสตราจารย ฟาริดา อิบราฮิม

อาจารยคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ดร. เบญจา เตากล่าํ

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณย

5. น.ท. หญิง ดร. สุพิศ ประสพศิลป

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลผูใหญ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

6. พ.อ. หญิง ภารณี ฤกษเย็น

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

7. นางสาวสอาด วงศอนันตนนท

พยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ
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ที่ ทม 0342 /

คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330
มกราคม 2545

เรื่อง

ขออนุมัติบุคลากรเปนผูทรงคุณวุฒิ

เรียน

เจากรมแพทยทหารอากาศ

เนื่ อ งด ว ยนางสาว ศศิ นั น ท หล า นามวงค นิ สิ ต ขั้ น ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการวิจัยเพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธเรื่อง “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน กับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร” โดยมี รองศาสตราจารย ดร. พวงทิพย ชัยพิบาลสฤษดิ์ เปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญ น.ท. หญิง ดร. สุพิศ ประสพศิลป หัวหนาภาควิชาการพยาบาลผูใหญ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือที่นิสิตสรางขึ้น เพื่อ
ประโยชนทาง วิชาการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหบุคลากรขางตน เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
ดังกลาว คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน
และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประนอม รอดคําดี)

รองคณบดีฝายจัดการศึกษาและกิจการนิสิต
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร

สําเนาเรียน
งานบริการการศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
ชื่อนิสิต

น.ท. หญิง ดร. สุพิศ ประสพศิลป
โทร. (02)2189825 โทรสาร (02)2189806
รองศาสตราจารย ดร. พวงทิพย ชัยพิบาลสฤษดิ์ โทร (02)2189823
นางสาว ศศินันท หลานามวงค โทร. (01)5536392
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ที่ ทม 0342 /

คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330
กุมภาพันธ 2545

เรื่อง

ขอความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือการวิจัย

เรียน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกลา

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม
เนื่ อ งด ว ยนางสาว ศศิ นั น ท หล า นามวงค นิ สิ ต ขั้ น ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการวิจัยเพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธเรื่อง “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน กับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิ ชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร” โดยมี รองศาสตราจารย ดร. พวงทิพย ชัยพิบาลสฤษดิ์ เปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ในการนี้ใครขอความรวมมือใหนิสิตทดลองใชเครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูล จาก
พยาบาลวิชาชีพที่มีระยะเวลาในการทํางานมาแลวไมนอยกวา 3 ป จํานวน 35 คน เพื่อประโยชนทางวิชาการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือให นางสาว ศศินันท หลานามวงค ทดลองใชเครื่งมือการวิจัย และ
เก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความ
อนุเคราะหจากทาน และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประนอม รอดคําดี)
รองคณบดีฝายจัดการศึกษาและกิจการนิสิต
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร

งานบริการการศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
ชื่อนิสิต

โทร. (02)2189825 โทรสาร (02)2189806
รองศาสตราจารย ดร. พวงทิพย ชัยพิบาลสฤษดิ์ โทร (02)2189823
นางสาว ศศินันท หลานามวงค โทร. (01)5536392
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ที่ ทม 0342 /

คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330
กุมภาพันธ 2545

เรื่อง

ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย

เรียน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม
เนื่ อ งด ว ยนางสาว ศศิ นั น ท หล า นามวงค นิ สิ ต ขั้ น ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการวิจัยเพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธเรื่อง “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน กับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิ ชาชี พ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร” โดยมี รองศาสตราจารย ดร. พวงทิพย ชัยพิบาลสฤษดิ์ เปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ในการนี้ใครขอความรวมมือใหนิสิตเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย จากกลุมตัวอยางการวิจัยคือ
พยาบาลวิชาชีพที่มีระยะเวลาในการทํางานมาแลวไมนอยกวา 3 ป จํานวน 30 คน
จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือให นางสาว ศศินันท หลานามวงค เก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อ
ประโยชนทางวิชาการตอไป คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความ
อนุเคราะหจากทาน และขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประนอม รอดคําดี)
รองคณบดีฝายจัดการศึกษาและกิจการนิสิต
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
สําเนาเรียน
งานบริการการศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
ชื่อนิสิต

หัวหนาฝายการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โทร. (02)2189825 โทรสาร (02)2189806
รองศาสตราจารย ดร. พวงทิพย ชัยพิบาลสฤษดิ์ โทร (02)2189823
นางสาว ศศินันท หลานามวงค โทร. (01)5536392

ภาคผนวก ข
ตัวอยางเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย

แบบสอบถาม
เรื่อง
“ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน
กับความยึดมัน่ ผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร”
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คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12 ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330
28 กุมภาพันธ 2545
เรื่อง

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

เรียน

พยาบาลวิชาชีพ

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด
เ นื่ อ ง ด ว ย น า ง ส า ว ศ ศิ นั น ท ห ล า น า ม ว ง ค นิ สิ ต ขั้ น ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังดําเนินการวิจัยเพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางปจจัย สวนบุคคล บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน กับ
ความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร วิชาการบริหารการพยาบาล ซึ่งการวิจัยดังกลาวจําเปน
ตองไดรับขอมูลจากทาน
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ขอความร ว มมื อ จากท า นได โ ปรดตอบแบบสอบถามที่ แ นบมา โดย
ขอให ต อบทุ ก ข อ และตอบตามที่ ท า นเห็ น ว า เป น จริ ง ดิ ฉั น ขอรั บ รองว า จะเก็ บ รั ก ษาข อ มู ล
ไวเปนความลับ และจะนําขอมูล
ไปวิเคราะหเปนภาพรวมเพื่อการวิจัย และจะนําผลที่ไดไป
ใช เ ชิ ง วิ ช าการ เพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ห ารการพยาบาลให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น
ภายหลั ง ตอบแบบสอบถามเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว ขอความกรุ ณ าส ง แบบสอบถามคื น
ไปยัง หัวหนาฝายการพยาบาล ภายใน 1 สัปดาห
ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี และ ขอขอบพระคุณ
อยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว ศศินันท หลานามวงค)

132
แบบสอบถาม
เรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และการมีสว นรวมในงาน
กับความยึดมั่นผูกพันในองคการ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
สวนที่1 ขอมูลสวนบุคคล
คําชี้แจง
โปรดทําเครื่องหมาย ลงหนาขอความที่เปนจริงและโปรดเติมขอความลงในชองวาง
1. ปจจุบันทานอายุ _______ ป
( ) 1. 20 – 30 ป
( ) 2. 31 - 40 ป
( ) 3. 41 – 50 ป
( ) 4. 51 – 60 ป
2. สถานภาพสมรส
( ) 1.โสด
( ) 2.คู
( ) 3.หมาย หยา แยก
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) 1.ปริญญาตรี หรือ เทียบเทาปริญญาตรี
( ) 2.ปริญญาโท
( ) 3.สูงกวาปริญญาโท
4. ประสบการณการทํางาน _______ ป
( ) 1. 1 – 5 ป
( ) 2. 6 – 10 ป
( ) 3. 11 – 15 ป
( ) 4. 16 – 20 ป
( ) 5. 20 – 25 ป
( ) 6. 26 ปขึ้นไป
5. ทานปฏิบัติงานอยูในสังกัด
( ) 1.กระทรวงสาธารณสุข
( ) 2.ทบวงมหาวิทยาลัย
( ) 3.สํานักงานตํารวจแหงชาติ
( ) 4.กระทรวงกลาโหม
( ) 5.กรุงเทพมหานคร
6. ปจจุบันทานปฏิบัติงานอยูในแผนก
( ) 1.ศัลยกรรม
( ) 2.อายุรกรรม
( ) 3.สูตินรีเวชกรรม
( ) 4.กุมารเวชกรรม
( ) 5.ผูปวยนอก
( ) 6.ผูปวยพิเศษ
( ) 7.ผาตัด
( ) 8.ผูปวยหนัก
( ) 9.อื่นๆ โปรดระบุ __________
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันในองคการ บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน
คําชี้แจง
ขอความในรายการเปนการสํารวจความคิดเห็นของทานเกีย่ วกับความยึดมัน่ ผูกพัน
ในองคการ บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน โปรดกาเครื่องหมาย
ลงในชองวาง
ที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
ระดับที่ 5 หมายถึงขอความที่พจิ ารณาแลววาปรากฏเปนจริงมากทีส่ ุด
ระดับที่ 4 หมายถึงขอความที่พจิ ารณาแลววาปรากฏเปนจริงมาก
ระดับที่ 3 หมายถึงขอความที่พจิ ารณาแลววาปรากฏเปนจริงปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึงขอความที่พิจารณาแลวปรากฏวาเปนจริงนอย

ระดับที่ 1 หมายถึงขอความที่พจิ ารณาแลววาปรากฏวาไมตรงกับความเปนจริงเลย
ขอคําถาม

5 4 3 2 1 สําหรับ
ผูวิจัย

1) ขาพเจามีความสุขทีจ่ ะใชชีวิตการทํางานอยูก ับโรงพยาบาลแหงนี้
2) ขาพเจารูสกึ วา ปญหาของโรงพยาบาลแหงนี้เปรียบเสมือนปญหาของ
ขาพเจา
3) ขาพเจารูสกึ ถึงความเปนเจาของในโรงพยาบาลแหงนี้
4) ขาพเจารูสกึ ผูกพันกับโรงพยาบาลแหงนี้
5) ขาพเจารูสกึ เปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาลแหงนี้
6) โรงพยาบาลแหงนี้มีความหมายกับขาพเจามาก
7) ปจจุบันขาพเจายังทํางานอยูในโรงพยาบาลแหงนี้เพราะเปนความจําเปน
มากพอ ๆ กับเปนความตองการของขาพเจาเอง
8) เปนการยากสําหรับขาพเจาที่จะลาออกจาก
โรงพยาบาลในขณะนี้ แมวา เปนความตองการของขาพเจาเอง
9) หากขาพเจาตองลาออกจากโรงพยาบาลในขณะนี้ จะกอใหเกิดความ
ยุงยากในชีวิตของขาพเจาเปนอยางมาก
10) ขาพเจามีทางเลือกนอยมาก หากตองลาออกจากโรงพยาบาลแหงนี้

Ac1

11) หากขาพเจาไมไดทุมเทแรงกาย แรงใจใหกับโรงพยาบาลแหงนี้มาก
เทากับที่ผา นมาแลว ขาพเจาอาจลาออกไปทํางานที่อนื่
12) สิ่งทีเ่ ปนผลเสียที่จะตามมาจากการลาออกจากโรงพยาบาลแหงนี้ คือ
ขาพเจาตองสูญเสียผลประโยชนบางอยางไป

Cc5

Ac2

Ac3
Ac4
Ac5
Ac6
Cc1

Cc2

Cc3

Cc4

Cc6
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13) ขาพเจารูส ึกเปนพันธะผูกพันที่จะตองทํางานอยูในโรงพยาบาลแหงนี้
14) ขาพเจาคิดวาไมเปนการถูกตองนัก ที่จะออกจากโรงพยาบาลในขณะนี้
ถึงแมจะสงผลดีกับขาพเจาโดยสวนตัวก็ตาม
15) ขาพเจารูส ึกผิด หากวาจะลาออกจากโรงพยาบาลแหงนี้
16) โรงพยาบาลแหงนี้ สมควรที่จะไดรับความจงรักภักดีจากขาพเจา
17) ขาพเจาจะไมออกจากโรงพยาบาลแหงนี้เพราะขาพเจามีภาระผูกพันกับ
บุคลากรและผูปวยในโรงพยาบาลแหงนี้
18) ขาพเจารูส ึกเปนหนี้บุญคุณโรงพยาบาลแหงนี้อยางมาก
19) ฝายการพยาบาลมีการกําหนดเปาหมายและนโยบายไวอยางชัดเจน
20) เปาหมายและนโยบายมีความกระชับเขาใจงาย
21) เปาหมายและนโยบายสามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม
22) เปาหมายและนโยบายงายตอการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ
23) เปาหมายและนโยบายสอดคลองกับพันธกิจของฝายการพยาบาล
24) ฝายการพยาบาลไดมกี ารกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรไวอยาง
ชัดเจน
25) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดเปดโอกาสใหบคุ ลากรพยาบาลมีสวน
รวมในการวางแผนและตัดสินใจในงานและกิจกรรมตาง ๆ
26) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานมีกลยุทธเพื่อสงเสริมใหบุคลากร
พยาบาลปฏิบตั ิงานอุทิศตนเพื่อองคการ
27) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดใชกลยุทธในการใหบุคลากรพยาบาล
มุงปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย
28) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดประชุม หรือจัดกิจกรรมใหกับ
บุคลากรพยาบาลอยางสม่าํ เสมอ
29) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสําหรับใหบุคลากรพยาบาลใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

5 4 3 2 1 สําหรับ
ผูวิจัย
Nc1
Nc2

Nc3
Nc4
Nc5

Nc6
Cl1
Cl2
Cl3

Cl4
Cl5
Cl6

Cl7

Cl8

Cl9

Cl10

Cl11
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5 4 3 2 1 สําหรับ
ผูวิจัย

30)ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานมีกลยุทธในการสงเสริมใหแตละหนวยงาน
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

Cl12

31) ฝายการพยาบาลมีระบบการใหรางวัลแกหนวยงานที่มีผลงานดีเลิศ/ได
มาตรฐาน
32) ฝายการพยาบาลไดจัดตัง้ คณะกรรมการสําหรับดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพภายในโรงพยาบาล
33) ฝายการพยาบาลไดมกี ารตรวจสอบคุณภาพการดําเนินของหนวยงาน
อยางสม่ําเสมออยางนอยทุก 1 ป
34) ฝายการพยาบาลไดจดั โครงสรางองคการที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
35) ฝายการพยาบาลมีระบบการติดตอสื่อสารที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
36) ฝายการพยาบาลมีการมอบอํานาจการตัดสินใจไปยังคณะกรรมการฝาย
ตาง ๆ
37) ฝายการพยาบาลมีการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานแตละตําแหนงงาน
ไวอยางชัดเจน
38) ฝายการพยาบาลไดจดั อัตรากําลังบุคลากรพยาบาลอยางเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน
39) ฝายการพยาบาลไดกําหนดกฎระเบียบในการปฏิบตั ิอยางเปนลาย
ลักษณอักษร
40) ฝายการพยาบาลไดมกี ารประกาศแจงใหบุคลากรพยาบาลรับทราบ
ถึงกฏระเบียบเมื่อเขาปฏิบัติงาน
41) กฎระเบียบของฝายการพยาบาลมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
บุคลากรพยาบาลสามารถปฏิบัติตามได
42) ในการพิจารณาลงโทษผูที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความยืดหยุน
อยางมีเหตุผล
43) ฝายการพยาบาลใชกฎระเบียบกับบุคลากรพยาบาลอยางเทาเทียมกัน
44) ฝายการพยาบาลนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชในการพัฒนา
ปรับปรุงบุคลากรพยาบาล

Cl13

Cl14

Cl15

Cl16
Cl17
Cl18

Cl19

Cl20

Cl21

Cl22

Cl23

Cl24

Cl25
Cl26
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45) ฝายการพยาบาลมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณา
จากปริมาณงานและคุณภาพงาน ซึง่ มีขอมูลประกอบทีช่ ัดเจน
46)ฝายการพยาบาลไดจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานแตละตําแหนง
เปนทีย่ อมรับ สําหรับนํามาใชในการพิจารณาการใหรางวัล และการเลื่อนขั้น
47) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานมีการประกาศเกียรติคุณผูที่มีผลงาน
ดีเดนประจําป
48) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดมีการเผยแพรผลงานการปฏิบัติงานที่
ดีของบุคลากรพยาบาลใหมกี ารรับทราบอยางทัว่ ถึง
49) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานมีการมอบหมายความรับผิดชอบใหกับ
บุคลากรพยาบาลอยางเหมาะสมตามวิชาชีพ
50) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานใหอาํ นาจในการตัดสินใจแกบุคลากร
พยาบาลเหมาะสมกับภาระงาน
51) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดเปดโอกาสใหบคุ ลากรพยาบาลได
ปฏิบัติงานตามความสนใจและความถนัด
52) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดใหผูปฏิบัติงานรวมรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน
53) ฝายการพยาบาลไดปลูกฝงใหบุคลากรพยาบาลตระหนักถึงหนาที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
54) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดเงินอุดหนุนใหบุคลากรพยาบาลทํา
การทดลองริเริม่ สรางสรรคสิ่งใหม โดยมีแนวคิดอยูบนพืน้ ฐานของวิชาการ
55) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดสรรเวลาใหบุคลากรพยาบาลไดมี
การทดลองหรือสรางสรรคสิ่งใหม โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ประโยชนของ
องคการ
56) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดใหแรงเสริม/แรงจูงใจ แกบุคลากร
พยาบาลในการทดลองหรือริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม
57) ในการทดลองหรือริเริ่มสิ่งใหมนนั้ แมวาจะไมประสบความสําเร็จ
บุคลากรพยาบาลจะไมถกู ตําหนิ ถูกลงโทษหรือไดรับผลกระทบตอตําแหนง
58) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดสถานทีห่ รือสถานการณจาํ ลอง
เพื่อใหบุคลากรพยาบาลไดมีการทดลองริเริม่ สรางสรรคสิ่งใหม

5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย
Cl27

Cl28

Cl29

Cl30

Cl31

Cl32

Cl33

Cl34

Cl35

Cl36

Cl37

Cl38

Cl39

Cl40
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59) ผูบังคับบัญชาไดใหความเคารพและนับถือในความเปนบุคคลของ
บุคลากรพยาบาล

Cl41

60) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดปลูกฝงใหบุคลากรพยาบาลมีความ
จงรักภักดี ความซื่อสัตยตอฝายการพยาบาล/หนวยงาน
61) ฝายการพยาบาลใหบุคลากรพยาบาลไดเขามามีสว นรวมในการ
ดําเนินงานและกิจกรรมของฝายการพยาบาล
62) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานใหบุคลากรพยาบาลทราบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน ขาวสาร ความเคลื่อนไหว ตาง ๆ ของฝายการพยาบาล/หนวยงาน
63)ฝายการหรือหนวยงานชวยเหลือเกื้อกูลใหบุคลากรพยาบาลมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี
64) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดสนับสนุนการจัด วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช ในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรพยาบาลอยางเพียงพอ
เหมาะสม
65) ฝายการพยาบาลหนวยงานไดสนับสนุนใหมีการจัดการจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านแกบุคลากรพยาบาล
66) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงาน มีการจัดสรรงบประมาณดานการ
ปฏิบัติงานหรือสวัสดิการอยางเพียงพอแกบุคลากรพยาบาล
67) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดสนับสนุนใหมี ตํารา เอกสาร เก็บ
รวบรวมคนควาความรู สําหรับบุคลากรพยาบาลใชเสริมความรูในการ
ปฏิบัติงาน
68) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดมีสอื่ เทคโนโลยีทชี่ วยในการสืบคน
ขอมูล
69) ผูบังคับบัญชาของฝายการพยาบาลหรือหนวยงานมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูใตบังคับบัญชา
70) ผูบังคับบัญชาของฝายการพยาบาลหรือหนวยงานใหความเขาใจ และ
ยอมรับฟงเหตุผลของ
ผูใตบังคับบัญชา
71) ผูบังคับบัญชาของฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดกระทําตนเปนที่
ไววางใจในการใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือแกผูใตบังคับบัญชา

Cl42

Cl43

Cl44

Cl45

Cl46

Cl47

Cl48

Cl49

Cl50

Cl51

Cl52

Cl53
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72) ผูบังคับบัญชาของฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดใหความไววางใจ
แกผูใตบังคับบัญชา
73) ผูบังคับบัญชาของฝายการพยาบาลหรือหนวยงานใหอิสระแกบุคลากร
พยาบาลในการปฏิบัติงานแทนการควบคุมอยางใกลชดิ
74) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงาน สนับสนุนใหบุคลากรพยาบาลมีการ
ทํางานเปนทีม
75) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงาน สงเสริมใหบุคลากรพยาบาลเห็น
ความสําคัญและประโยชนในการเอื้อเฟอ แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางานเปนทีม
76) ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากร
พยาบาลมีความรัก ความสามัคคี เต็มใจเสียสละใหแกทีมงาน
77) ฝายการพยาบาลไดสงเสริมใหบุคลากรพยาบาลในทีมความไววางใจซึ่ง
กันและกัน
78)ฝายการพยาบาลหรือหนวยงานไดประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะ
ของทีมงาน
79) สิ่งสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นกับขาพเจามักจะมีสวนเกี่ยวของกับงานทีท่ ําอยูใน
ปจจุบัน
80) สําหรับขาพเจา งานเปนเพียงสวนเล็ก ๆ ในชีวิตขาพเจา
81) ขาพเจารูส ึกมีความผูกพันกับงานที่ทาํ อยูเปนอยางมาก
82) งานของขาพเจาเปนชีวิต อาหาร และการหายใจ
83) ความสนใจสวนมากของขาพเจามักมีศูนยกลางอยูก ับงานที่ทาํ อยู
ในปจจุบัน
84) ขาพเจารูส ึกถูกมัดติดกับงานทีท่ ํา ซึง่ ยากที่จะแยกตัวออกจากงานได
85) โดยปกติขาพเจารูสึกวา ขาพเจาถูกผูกยึดติดอยูกบั งานทีท่ ํา
86) เปาหมายในชีวิตของขาพเจาสวนใหญเกี่ยวของกับงาน
87) ขาพเจาคํานึงถึงวา งานเปนแกนแทของชีวิต
88) ขาพเจาจะหมกมุนอยูกบั งานเกือบตลอดเวลา
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาว ศศินันท หลานามวงค เกิดวันที่ 23 เมษายน 2507 สําเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล และผดุงครรภ) จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อปการศึกษา 2530 หลังสําเร็จการศึกษา ไดเขารับราชการตําแหนงพยาบาลประจําการ งานการ
พยาบาลผาตัด โรงพยาบาลศิริราช หลังจากนั้นเขาศึกษาตอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา
2543 ปจจุบัน ดํารงตําแหนงพยาบาล ประจําการ หองผาตัดหัวใจ และทรวงอก งานการพยาบาลผาตัด
โรงพยาบาลศิรริ าช

