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แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันต่ อองค์ กร
ของสถาบันประสาทวิทยา
(Work Motivation and Organization Commitment
Of The Prasat Neurological Institute)

จีรนันท์ ทองจันทร์

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีความมุ่งหมายเพือศึกษาแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของ
สถาบันประสาทวิทยา กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ บุคลากรสถาบันประสาทวิทยา จํานวน 286
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และค่าสถิติสัมประสิ ทธิ6สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสถิติทางสังคมศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสถาบันประสาทวิทยา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31 ปี ขึนไป ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี สถานภาพโสด เป็ นข้าราชการ อายุงานมากกว่า 6 ปี ขึนไป รายได้เฉลียต่อเดือน 15,001 - 20,000
บาท แรงจูงใจโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ6 อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ส่ วนด้านแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมพันธ์และด้านแรงจูงใจใฝ่ อํานาจ อยูใ่ นระดับมาก ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันประสาท
วิทยาโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร
ด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร และด้านความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาขิกขององค์กร อยูใ่ นระดับมาก สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า บุคลากรทีมีเพศ อายุ และสถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและรายด้าน ได้แก่
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาชิกขององค์กร ด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร
และด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร ไม่แตกต่างกัน บุคลากรทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรรายด้าน
ได้แก่ ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความ
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เป็ นสมาชิกขององค์กร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 บุคลากรทีมีตาํ แหน่งงานแตกต่าง
กัน มีความผูกพันต่อองค์กรรายด้าน ได้แก่ ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิยม
ขององค์กร ด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร และด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาชิกขององค์กรแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที
0.01 บุคลากรทีมีอายุงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรรายด้าน ได้แก่ ด้านความเชือมันอย่างแรงกล้า
ทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์
ขององค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาชิกขององค์กรแตกต่างกัน ที
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 บุคลากรทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรรายด้าน
ได้แก่ ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความ
เป็ นสมาชิกขององค์กร แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ6 และด้านแรงจูงใจใฝ่ อํานาจ กับความผูกพันต่อองค์กร มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
ส่ วนด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา และเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
คําสํ าคัญ: แรงจูงใจในการทํางาน, ความผูกพันต่อองค์กร
Abstract
The research aims to study the incentive to work and commitment to the organization of
the Institute of Neurology. The sample used in this study is that the personnel Neurological Institute 286
person by questionnaire was used to collect data. The statistics used to analye the data were frequency,
percentage, average ad standard deviation. T test One-way analysis of variance and the statistical
correlation Pearson. The results showed that personnel Neurological Institute. Most are women aged 31
years and above, the level of education, single, official, more than six years of age and average income per
month 15,001 - 20,000 baht overall motivation and motivation aspects. In most part of the motivation and
the motivation of power relation at a high level. The Engagement to personnel Neurological Institute as a
whole and in terms of their confidence so strongly to accept the goal and values of the organization, its
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willingness to devote considerable effort the benefit the organization and its passion. Fervently to
preserve the members of the organization at a high level. For hypothesis testing found that people with
gender, age and status differences with ties to the organization as a whole and individually. Including its
desire to maintain the membership of the organization, its willingness to devote considerable effort to
benefit the organization and its strong confidence to accept the goals and values of the organization not
different.
Personnel with different levels of education. The engagement profile in terms of their
confidence so strongly to accept the goals and values of the organization, its willingness to devote
considerable effort to benefit the organization and its desire to maintain. The members of the organization
the difference was statistically significant at the 0.01 level. People with different jobs. The engagement
aspect, the sentiment strongly to accept the goals and values of the organization, its willingness to devote
considerable effort to benefit the organization and its desire to maintain. The members of the organization
at different levels of statistical significance at 0.01. Personnel between different working times. The
engagement profile in terms of their confidence so strongly to accept the goals and value of the
organization, its willingness to devote considerable effort to benefit the organization and its desire to
maintain. The members of the organization at different levels of statistical significance at 0.01. Personnel
the average income per month varies with ties to the enterprise areas. Confidence strongly to accept the
goals and values of the organization, its willingness to devote considerable effort to benefit the organization
and its desire to maintain the membership of the organization is different. At the level of statistical significance
at 0.01
Keywords: Work Motivation, Organization Commitment
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บทนํา
ในปั จจุบนั องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับความเปลียนแปลงและความผันผวนอย่างรวดเร็ ว อัน
เนืองมาจากสาเหตุทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีทีได้รุดหน้าอย่างรวดเร็ ว
ภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์ อีกทังต้องเผชิ ญกับการแข่งขันทางธุ รกิจเพือสร้างความได้เปรี ยบ ซึ งสิ งเหล่านี
ส่ งผลให้องค์กรต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชน ต้องปรับตัวให้ทนั กับสภาวการณ์เหล่านี เพือให้องค์กรดํารงอยู่
และเติบโตภายใต้สถานการณ์ทีกดดัน ซึ งองค์กรจําเป็ นต้องมีการบริ หารการเปลียนแปลงในองค์กร เพือให้
สอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อม และการเปลียนแปลงในองค์กรย่อมนําไปสู่ การเปลียนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ในองค์กร
(ฉัตรยา กฤตยาพงศ์พนั ธุ์, 2553) แรงจูงใจจึงถือเป็ นพฤติกรรมทีสําคัญในการทํางาน เพราะเป็ นตัวกําหนด
ทิศทางและเป็ นแรงผลักดันทีส่ งผลให้บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีทิศทาง มีความสอดคล้องกับแผนงานใน
การดําเนิ นงานขององค์กร ซึ งแรงจูงใจนีไม่ได้ขึนกับพฤติกรรมส่ วนบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่ขึนกับ
พฤติกรรมสนับสนุนจากองค์กร ในอันทีจะเปลียนแปลงทัศนคติ ความเชือ ค่านิยม และพฤติกรรมต่างๆ ของ
บุคคล เพือให้มีความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิภารกิจขององค์กรให้เป็ นไปตามเป้ าประสงค์ขององค์กรอีกด้วย
โรงพยาบาลมีจุดมุ่งหมายทีสําคัญ คือ การให้บริ การสุ ขภาพทีมีคุณภาพ โดยการให้บริ การด้าน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาพยาบาลแบบองค์รวม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและ
สภาพแวดล้อม ซึ งการทํางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นนั ต้องอาศัยความร่ วมมือจากบุคลากรของแต่ละ
ฝ่ ายในโรงพยาบาล ดังนันโรงพยาบาลทังหลายไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อภาคเอกชน จึงพยายามหาทางทีจะ
ปรับปรุ งการบริ หารงานด้านต่างๆ ให้ดีขึน ซึ งในการปรับปรุ งการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ในทางการ
จัดการนันเรามีปัจจัยนําเข้า 4 M’s ได้แก่ คน (Man) การจัดการ (Management) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์
(Material) ซึ งปั จจัยทีสําคัญคือ คน เพราะเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานทุกอย่างขององค์กร ดังนันการ
บริ หารงานบุคคลจึงเป็ นภารกิจทียิงใหญ่และยุง่ ยากของผูบ้ ริ หาร ทีต้องใช้ความรู ้ความเข้าใจถึงหลักการ
จัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้การดูแลของตน ซึ งการวางแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็ นส่ วนสําคัญ
ของการวางแผนทางธุ รกิจ โดยจะต้องดูแลให้มีจาํ นวนบุคลากรทีเพียงพอกับการบริ หารงาน และจัดบุคลากร
ให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน ตลอดจนรักษาให้มีสมาชิกในโรงพยาบาลได้ทุ่มเทจิตใจให้กบั โรงพยาบาลด้วย
ความเต็มใจ เพือให้โรงพยาบาลประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีตังไว้ ซึ งวิธีการทีผูบ้ ริ หารจะทําให้เกิด
ความร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานทีดีทีสุ ด คือ การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผรู ้ ่ วมงานในการปฏิบตั ิงานของ
โรงพยาบาล (ยุวอัจฉ์ ศรี นวลนัตร์ , 2550 อ้างถึงใน สาธิยา เปรื องเจริ ญ, 2552)
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สถาบันประสาทวิทยา เป็ นหน่วยงานภาครัฐเพียงแห่งเดียวทีรับผิดชอบงานวิชาการด้านระบบ
ประสาทของประเทศ โดยมีความสามารถในการผลิตและถ่ายทอดผลงานวิชาการ รวมทังการให้บริ การเพือ
แก้ปัญหาสุ ขภาพสําคัญระดับประเทศด้านโรคระบบประสาทอย่างเป็ นระบบ ในส่ วนของบุคลากร มีการ
แบ่งหน้าทีตามภาระงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น ปั จจัยสําคัญทีจูงใจให้บุคลากรผูกพันในการบรรลุพนั ธกิจ ประกอบด้วย
ปั จจัยหลัก ได้แก่ ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพ เช่น การสรรหาว่าจ้างทีเป็ นธรรม การพัฒนา
บุคลากรเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ความก้าวหน้า
ในการทํางานและอาชีพ แรงจูงใจ การให้รางวัล เป็ นต้น ส่ วนปั จจัยสนับสนุน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร (คิด
แบบนักวิชาการ ทํางานแบบมืออาชีพ ยึดคนไข้เป็ นศูนย์กลาง ให้ความสําคัญกับระบบอาวุโส) และค่านิยม
องค์กร โดยจําแนกรายละเอียดตามกลุ่มของบุคลากร แต่เนื องจากสถาบันประสาทวิทยาเป็ นองค์กรภาครัฐ
จึงไม่มีการจัดตังต่อรองในลักษณะของสหภาพแรงงาน แต่มีกลุ่มงานหรื อชมรมในลักษณะอืน เช่น องค์กร
แพทย์ องค์กรพยาบาล องค์กรนักวิชาการ ชมรมลูกจ้าง เพือผดุงไว้ซึงมาตรฐานจริ ยธรรมแห่งวิชาขีพ และ
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมให้การปฏิบตั ิงานในองค์กรเป็ นไปด้วยความราบรื น (สถาบันประสาทวิทยา,
2553)
จากทีกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจทีจะศึกษาถึงแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพัน
ต่อองค์กรของสถาบันประสาทวิทยา เพือให้ผบู ้ ริ หารนําไปใช้เป็ นสารสนเทศสําคัญในการตัดสิ นใจ เพือจะ
ใช้กาํ หนดนโยบายให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันกันมากขึน และเป็ นข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
แก้ไขการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสถาบันประสาทวิทยาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทีมีต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถาบันประสาท
วิทยา
2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรสถาบันประสาท
วิทยา
ประโยชน์ ทคีP าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ ทีมีต่อความผูกพันองค์กรของสถาบันประสาทวิทยา
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2. ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางาน
กับความผูกพันต่อองค์กร
สถาบันประสาทวิทยา
3. ข้อมูลทีได้จากการวิจยั จะนําไปใช้เป็ นสารสนเทศสําคัญสําหรับผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจ
เพือจะใช้กาํ หนดนโยบายให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันกันมากขึน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือหา
การวิจยั เรื อง แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของสถาบันประสาทวิทยา เป็ น
การวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กร เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
แรงจูงใจ วิเคราะห์เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ6 แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ และแรงจูงใจใฝ่
อํานาจ
ความผูกพันต่อองค์กร วิเคราะห์เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ความเชือมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับ
เป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร
และความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาชิกขององค์กร
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ บุคลากรสถาบันประสาทวิทยา จากบุคลากร 2 ประเภท
จําแนกตามตําแหน่งงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และ พนักงานสาธารณสุ ขและ
ลูกจ้างชัวคราว จํานวน 1,000 คน (ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนมิถุนายน 2558)
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 ถึง สิ งหาคม 2558
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของสถาบันประสาทวิทยา
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และอธิ บายได้ดงั นี
ตอนทีP 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา ได้ แก่
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1. ข้อมูลลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหน่งงาน อายุงาน และ
รายได้เฉลียต่อเดือน ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรสถาบันประสาทวิทยา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
อายุ 31 ปี ขึ นไป ระดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี รองลงมาคื อ ระดับ ตํากว่า ปริ ญญาตรี มี ส ถานภาพโสด
รองลงมาคือ สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน บุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ รองลงมาคือ พนักงานสาธารณสุ ข มีอายุ
งานมากกว่า 6 ปี ขึนไป รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท รองลงมาคือ ตํากว่า 15,000 บาท
2. แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ6 แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ แรงจูงใจใฝ่ อํานาจ
จากการศึ ก ษาแรงจู งใจในการทํา งานของบุ ค ลากรสถาบันประสาทวิทยา พบว่า แรงจูง ใจ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน ได้แก่
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ6
บุคลากรมีระดับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที สุ ด เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า บุ ค ลากรมี ร ะดับ แรงจู ง ใจอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด คื อ ท่ า นปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ท่ า น
ปฏิ บตั ิงานเต็มความสามารถจนกว่าจะบรรลุ ผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีหน่ วยงานตังไว้ ท่านปฏิ บตั ิงานได้
สําเร็ จด้วยความตังใจจริ งและเสร็ จทันตามกําหนดเวลา ส่ วนบุคลากรมีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก คือ
ท่านตังเป้ าหมายในการทํางานไว้สูงและพยายามทําให้ได้ตามที กําหนดไว้ และท่านปฏิ บตั ิ งานด้วยความ
เสี ยสละและทุ่มเท
แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์
บุคลากรมีระดับแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
บุคลากรมีระดับแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก คือ ท่านมีการแลกเปลียนความคิดเห็นกับเพือนร่ วมงานเสมอ ท่าน
มีการแก้ปัญหาให้ความช่วยเหลื อกับเพือนร่ วมงาน ท่านไม่มีความขัดแย้งกับเพือนร่ วมงาน และท่านอาศัย
เพือนร่ วมงานคอยช่วยเหลือเมือมีปัญหา
แรงจูงใจใฝ่ อํานาจ
บุคลากรมีระดับแรงจูงใจใฝ่ อํานาจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
บุคลากรมีระดับแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก คือ ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพือนร่ วมงาน ท่านได้รับการ
ยอมรับจากหัวหน้า ท่านต้องการตัดสิ นใจการทํางานด้วยตนเอง ส่ วนบุคลากรมีระดับแรงจูงใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คือ ท่านต้องการเป็ นผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
3. ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยม
ขององค์กร ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนา
อย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาชิกขององค์กร
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จากการศึกษา พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของสถาบันประสาทวิทยาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร บุคลากรมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บุคลากรมีระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก คือ เมือมีบุคคลกล่าวถึงองค์กรท่านในทางลบจะรี บชีแจงกล่าวแก้ไขทันที ท่าน
ยินดี กบั งานที ได้รับ มอบหมายเพื อให้ไ ด้ทาํ งานกับองค์กรนี ต่อไป ค่านิ ยมขององค์ก รเป็ นค่านิ ย มที ท่า น
ศรัทธาและยอมรับได้ และท่านรู ้สึกมันใจในอนาคตการทํางานขององค์กรนี
ด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร บุคลากรมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บุคลากรมีระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก คือ ท่านภูมิใจอย่างมากทีจะบอกผูอ้ ืนว่าท่านทํางานทีองค์กรนี ท่านเต็มใจทีจะ
ทุ่ม เทความพยายามมากกว่า ปกติ เพื อให้องค์ก รนี ประสบความสํา เร็ จ ท่ านเต็มใจที จะเสี ย สละความสุ ข
ส่ วนตัวเพือความสําเร็ จขององค์กร และองค์กรนีเป็ นแรงบันดาลใจให้ท่านทุ่มเททํางานอย่างเต็มที
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาขิกขององค์กร บุคลากรมีระดับ
ความผูกพันต่องค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บุคลากรมีระดับความผูกพันต่อ
องค์กรอยูใ่ นระดับมาก คือ องค์กรทีท่านทํางานอยูเ่ ป็ นสถานทีทํางานทีดีทีสุ ดสําหรับท่าน ท่านมีความสุ ขใน
การทํา งานที องค์ก รนี ท่า นจะไม่ ล าออกจากองค์ก รแม้ว่า องค์กรอื นให้ค่ า ตอบแทนมากกว่า ก็ ตาม ท่ า น
ต้องการทีจะทํางานจนเกษียณ ส่ วนบุคลากรมีระดับความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ท่านจะ
ไม่เข้าร่ วมโครงการ หากองค์กรมีโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด
4. ข้อเสนอแนะอืนๆ
จากการศึ ก ษา พบว่ า บุ ค ลากรให้ ข ้อ เสนอแนะว่ า การทํา งานขององค์ ก รไม่ เ ป็ นระบบ
ผูร้ ่ วมงานมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่มีสวัสดิการ เงินเดือนน้อยไม่พอสําหรับค่าครองชี พ และองค์กรควร
จัดกิจกรรมเพือเพิมความผูกพันให้องค์กร โดยผูบ้ ริ หารควรมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานเพือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
สมมติ ฐานข้อที 1 บุ คลากรที มี ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ตําแหน่ง อายุงาน และรายได้ทีแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ดงั นี
สมมติฐานข้อที 1.1 บุคลากรทีมีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและรายด้าน
ได้แก่ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที จะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาชิ กขององค์กร ด้านความเต็มใจทีจะ
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ทุ่ มเทความพยายามอย่างมากเพื อประโยชน์ ขององค์กร และด้า นความเชื อมันอย่า งแรงกล้าที จะยอมรั บ
เป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร ไม่แตกต่างกัน ซึ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
สมมติฐานข้อที 1.2 บุคลากรทีมีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและรายด้าน
ได้แก่ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที จะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาชิ กขององค์กร ด้านความเต็มใจทีจะ
ทุ่ มเทความพยายามอย่างมากเพื อประโยชน์ ขององค์กร และด้า นความเชื อมันอย่า งแรงกล้าที จะยอมรั บ
เป้ าหมายและค่านิยมขององค์กรไม่แตกต่างกัน ซึ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
สมมติฐานข้อที 1.3 บุคลากรทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ ส่ วนด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ น
สมาชิกขององค์กร ไม่แตกต่างกัน ซึ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
สมมติฐานข้อที 1.4 บุคลากรทีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร และด้านความ
ปรารถนาอย่า งแรงกล้า ที จะดํา รงไว้ซึ งความเป็ นสมาชิ ก ขององค์ก ร ไม่ แตกต่ า งกัน ซึ งไม่ เป็ นไปตาม
สมมติฐานทีตังไว้ ส่ วนด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร แตกต่างกัน
ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
สมมติ ฐานข้อที 1.5 บุ คลากรที มี ตาํ แหน่ งงานแตกต่างกัน มี ความผูกพันต่อองค์กรรายด้าน
ได้แก่ ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร ด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความ
เป็ นสมาชิกขององค์กร แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
สมมติฐานข้อที 1.6 บุคลากรที มีอายุงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรรายด้าน ได้แก่
ด้านความเชือมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรง
กล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาชิ กขององค์กร แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที 0.01 ซึ งเป็ นไป
ตามสมมติ ฐานที ตังไว้ ส่ วนด้านความเต็มใจที จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร ไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที 1.7 บุคลากรทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรราย
ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร ด้านความเต็มใจทีจะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึง
ความเป็ นสมาชิกขององค์กร แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
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สมมติ ฐานข้อที 2 แรงจูง ใจมี ความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันต่อองค์กรของบุ คลากรสถาบัน
ประสาทวิทยา
จากการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ โดย มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปาน
กลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมเพิมมากขึน จะทํา
ให้ความผูกพันต่อองค์กรเพิมมากขึน เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
แรงจูงใจในการทํางาน ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ6 มี ความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันต่อองค์กร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปาน
กลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางาน ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ6
เพิมมากขึน จะทําให้ความผูกพันต่อองค์กรเพิมมากขึน
แรงจูงใจในการทํางาน ด้านแรงจูงใจใฝ่ อํานาจ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางาน ด้านแรงจูงใจใฝ่ อํานาจเพิมมาก
ขึน จะทําให้ความผูกพันต่อองค์กรเพิมมากขึน
แรงจูงใจในการทํางาน ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ6 มี ความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันต่อองค์กร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปาน
กลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางาน ด้านแรงจูงใจใฝ่ อํานาจ
เพิมมากขึน จะทําให้ความผูกพันต่อองค์กรเพิมมากขึน
อภิปรายผล
จากการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา
มีประเด็นทีนํามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี
1. ผลการวิ จ ัยระดับ แรงจู ง ใจในการทํา งานของบุ ค ลากรสถาบัน ประสาทวิ ท ยา พบว่ า
แรงจูงใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ6 ด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมพันธ์ และด้านแรงจูงใจใฝ่ อํานาจ ซึ งสามารถพิจารณาเป็ นรายด้านได้ดงั นี
ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ6 อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านปฏิบตั ิงาน
ด้วยความรับผิดชอบ ท่านปฏิบตั ิงานเต็มความสามารถจนกว่าจะบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีหน่วยงานตัง
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ไว้ และท่านปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็ จด้วยความตังใจจริ งและเสร็ จทันตามกําหนดเวลา อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ส่ วน
ท่านตังเป้ าหมายในการทํางานไว้สูงและพยายามทําให้ได้ตามที กําหนดไว้ และท่านปฏิ บตั ิ งานด้วยความ
เสี ยสละและทุ่มเท อยูใ่ นระดับมาก
ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านมีการแลกเปลียน
ความคิดเห็นกับเพือนร่ วมงานเสมอ ท่านมีการแก้ปัญหาให้ความช่วยเหลือกับเพือนร่ วมงาน ท่านไม่มีความ
ขัดแย้งกับเพือนร่ วมงาน และท่านอาศัยเพือนร่ วมงานคอยช่วยเหลือเมือมีปัญหา อยูใ่ นระดับมาก
ด้านแรงจูงใจใฝ่ อํานาจอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านได้รับการยอมรับ
นับถือจากเพือนร่ วมงาน ท่านได้รับการยอมรับจากหัวหน้า ท่านต้องการตัดสิ นใจการทํางานด้วยตนเอง อยู่
ในระดับมาก ส่ วนท่านต้องการเป็ นผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิงานกลุ่ม อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการวิจยั ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ซึ งสามารถพิจารณาเป็ นรายด้านได้ดงั นี
ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร บุคลากรมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เมือมีบุคคลกล่าวถึงองค์กรท่านในทาง
ลบจะรี บชี แจงกล่ า วแก้ไ ขทันที ท่ านยินดี กบั งานที ได้รับ มอบหมายเพื อให้ไ ด้ทาํ งานกับ องค์กรนี ต่อไป
ค่านิ ยมขององค์กรเป็ นค่านิ ยมทีท่านศรัทธาและยอมรับได้ และท่านรู ้ สึกมันใจในอนาคตการทํางานของ
องค์กรนี อยูใ่ นระดับมาก
ด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร บุคลากรมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ท่านภูมิใจอย่างมากทีจะบอกผูอ้ ืนว่า
ท่านทํางานทีองค์กรนี ท่านเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามมากกว่าปกติเพือให้องค์กรนี ประสบความสําเร็ จ
ท่านเต็มใจทีจะเสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวเพือความสําเร็ จขององค์กร และองค์กรนีเป็ นแรงบันดาลใจให้ท่าน
ทุ่มเททํางานอย่างเต็มที อยูใ่ นระดับมาก
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาขิกขององค์กร บุคลากรมีระดับ
ความผูกพันต่องค์กรอยู่ในระดับมาก เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า องค์กรที ท่านทํางานอยู่เป็ นสถานที
ทํางานที ดี ที สุ ดสํา หรั บ ท่าน ท่านมี ความสุ ขในการทํางานที องค์กรนี ท่ านจะไม่ลาออกจากองค์กรแม้ว่า
องค์กรอืนให้ค่าตอบแทนมากกว่าก็ตาม และท่านต้องการทีจะทํางานจนเกษียณ อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนท่าน
จะไม่เข้าร่ วมโครงการหากองค์กรมีโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลการวิจยั บุคลากรทีมี เพศ อายุ และสถานภาพแตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กร
ไม่ แตกต่ า งกัน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นลิ นธร สื อเศรษฐสิ ทธิ6 (2552) พบว่า เจ้าหน้าที สํานักงาน
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พลังงานภูมิภาคที 1 (ปทุมธานี ) ทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสทีแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกัน
ในประเด็น ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าที จะยอมรั บเป้ าหมายและค่านิ ยมของ
องค์กร ด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร และด้านความปรารถนา
อย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาชิ กขององค์กร แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่าบุคลากรทีมีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดว่าค่าตอบแทนที ได้รับไม่เหมาะสมกับวุฒิการศึ กษา หรื อ
ตําแหน่ งที ปฏิ บตั ิ งานอยู่เป็ นตํา แหน่ ง ประเภทพนักงานหรื อลู ก จ้างชัวคราวที ไม่ได้บรรจุ เป็ นข้าราชการ
บุคลากรเหล่านีจึงเสาะแสวงหาสถานทีทํางานใหม่ๆ ทีมันคงและมีอตั ราเงินเดือนทีสู งขึนกว่าทีเดิมทีเคยทํา
อยู่ ซึ งสอดคล้องกับ แนวความคิดของ สเตียร์ ส และ พอร์ ตเตอร์ (Steers and Porter) พบว่า พนักงานที มี
ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสู งจะมีการขาดงานและการลาออกจากงานในระดับตํา มีความโน้มเอียงทีจะ
มีส่วนร่ วมกับองค์กร และพนักงานที มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับตําจะนํามาซึ งผลการปฏิ บตั ิ งนใน
ระดับตํา และมีความโน้มเอียงทีจะถอยห่างจากองค์กร มีการขาดงาน และการลาออกจากงานสู ง
ในประเด็นตําแหน่ งงาน บุคลากรที มีตาํ แหน่ งงานแตกต่างกัน มี ความผูกพันต่อองค์กรโดย
ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าที จะยอมรั บเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร
แตกต่างกัน ส่ วนด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร และด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที จะดํา รงไว้ซึงความเป็ นสมาชิ กขององค์กร ไม่แตกต่ างกัน โดยข้าราชการและ
ลู ก จ้า งประจํา มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รสู ง กว่า พนัก งานราชการ พนัก งาน
สาธารณสุ ข และลูกจ้างชัวคราว เนื องจากข้าราชการและลูกจ้างประจําน่าจะมีความรู ้สึกจงรักภักดี ซื อสัตย์
ต่อองค์กร และมีความรู ้สึกผูกพันต่อหน้าทีการงาน โดยพยายามจะรักษาสมาชิ กไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหน
ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ แมรี อี เชลดอน (Mary E. Sheldon, 1971 อ้างถึงใน เปรมหทัย พึงบุญ ณ อยุธยา
, 2551) มีความเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็ นทัศนคติของผูป้ ฏิบตั ิงาน ระหว่างบุคคลกับองค์กร โดยเป็ น
สิ งทีเกิดจากการทีบุคคลพิจารณาจากการลงทุนของเขาในองค์กรซึ งเป็ นไปในรู ปของสิ งทีเขาได้ลงทุนไว้ใน
การเข้าปฏิบตั ิงานกับองค์กร ได้แก่ อายุ กําลังแรงงาน ตลอดจนระยะเวลาทีปฏิบตั ิงานในองค์กรนัน ซี งสิ งที
เขาสู ญเสี ยไปกับการลงทุนของเขาในองค์กรซึ งเป็ นไปในรู ปของสิ งทีเขาได้ลงทุนไว้ในการเข้าปฏิ บตั ิงาน
กับองค์กร ได้แก่ อายุ กําลังแรงงาน ตลอดจนระยะเวลาทีปฏิบตั ิงานในองค์กรนัน ซึ งสิ งทีเขาสู ญเสี ยไปกับ
การลงทุนนันจะส่ งผลตอบแทนกลับคืนมา โดยอาจจะส่ งผลเป็ นไปในรู ปของระดับความอาวุโสในหน้าที
การงาน ระดับตําแหน่งงาน การได้รับการยอมรับ ทังนี ผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กรจะตังใจ
ปฏิบตั ิงานเพือให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ริวรรณ ทิพย์ปรักมาศ (2549)
1988
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พบว่า พนักงานในโรงแรมหัวหิ นแกรนด์ แอนด์ พลาซ่ า ทีมี ตาํ แหน่ งงานที แตกต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกัน รวมทังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาสกร เนตรทิพย์วลั ย์ (2548) พบว่า ข้าราชการตํารวจ
สังกัดโรงพยาบาลตํารวจทีมีระดับชันยศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
ในประเด็นอายุงาน พบว่า บุคลากรทีมีอายุงานแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรโดย
ภาพรวมแตกต่างกัน โดยบุคลากรทีมีอายุงานในช่วง 3-6 ปี และมากกว่า 6 ปี มีความคิดเห็นเกี ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กรสู งกว่าบุคลากรทีมีอายุงาน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี และ 1-3 ปี เนื องจากอาจเป็ นเพราะว่า
บุ คลากรที มี อายุงาน ในช่ วง 3-6 ปี และมากกว่า 6 ปี ถื อว่าเป็ นผูท้ ี ทํางานมานาน มี ประสบการณ์ ในการ
ทํางานมากกว่า รวมทังมีความชํานาญในการปฏิ บตั ิงาน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพรัตน์ ชู มาลัยวงศ์
(2545) พบว่า บุคคลทีมีความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กรจะมีความเกี ยวพันหรื อผูกพันอย่างมากต่องาน ลักษณะ
งานจึงเป็ นสิ งทีทําให้บุคคลสนับสนุ นกิจกรรมทีมุ่งไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายขององค์กร เพราะเห็นว่างานคือ
หนทางทีตนเองสามารถจะทําประโยชน์ให้กบั องค์กรให้บรรลุ เป้ าหมายได้อย่างสําเร็ จ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ภาสกร เนตรทิพย์วลั ย์ (2548) พบว่า ข้าราชการตํารวจทีสังกัดโรงพยาบาลตํารวจทีมีอายุงาน
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
ในประเด็นรายได้เฉลียต่อเดือน พบว่า บุคลากรทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความเชื อมันอย่างแรงกล้าทีจะยอมรับเป้ าหมาย
และค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร และด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาชิกขององค์กร แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่า
บุคลากรทีมีรายได้เฉลียต่อเดือน ตํากว่า 15,000 บาท มีผลให้การทุ่มเทความพยายามทีจะทํางานให้องค์กรมี
น้อยลง
และส่ งผลทําให้พนักงานขาดความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะดํารงไว้ซึงความเป็ นสมาชิกของ
องค์กร เนืองจากรายได้ของบุคลากรมีความแตกต่างกัน ซึ งอาจเกิดจากการกําหนดตามลักษณะของงานหรื อ
ค่าของงานในแต่ละตําแหน่งงาน ซึ งสอดล้องกับงานวิจยั ของ สิ ริมาศ ยอดยิมศิริ (2552) ได้ศึกษาเรื อง
วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันของพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่า
พนักงานทีมีอตั ราเงินเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.01

1989

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของสถาบันประสาทวิทยา
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี
1. ผลการวิจยั ข้อมู ล ปั จจัย พืนฐานส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ
ตําแหน่ งงาน อายุงาน และรายได้เฉลี ยต่อเดื อน จากการศึกษา พบว่า บุคลากรสถาบันประสาทวิทยา ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31 ปี ขึนไป ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพโสด เป็ นข้าราชการ อายุงาน
มากกว่า 6 ปี ขึนไป รายได้เฉลียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ซึ งปั จจัยพืนฐานส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลเชิ งลึกที
สํ า คัญ ที สถาบัน ประสาทวิ ท ยาควรทราบ และนํา ข้อ มู ล ที ได้จ ากการวิ จ ัย ไปใช้เ ป็ นประโยชน์ ใ นด้า น
สารสนเทศสําคัญสําหรับผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจเพือจะใช้กาํ หนดนโยบายให้บุคลากรในองค์กรมีความ
ผูกพันกันมากขึน
2. จากผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีวุฒิการศึกษาสู งกว่า อาจมีทางเลือกการปฏิ บตั ิงานหรื อ
อาชีพการทํางานทีเป็ นอยูส่ ู งกว่าบุคลากรทีมีวุฒิการศึกษาตํา และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชี พการทํางานและ
การพัฒนาไปเป็ นผูบ้ ริ หารได้มากกว่า ผูบ้ ริ หารควรให้โอกาสความก้าวหน้ากับบุคลากรในทุกตําแหน่งงาน
เพือให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยอาจนําประสบการณ์ การทํางาน อายุงาน และผลงานประจําปี เข้าพิจารณา
ประกอบกัน เพือให้โอกาสพนักงานควรได้รับการพิจารณาความก้าวหน้าในอาชี พการงาน และสร้างความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลไปถึงความผูกพันกับองค์กรได้ในอนาคต
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัXงต่ อไป
1. ในการวิจยั ครังต่อไปควรให้มีการศึกษาถึ งปั จจัยอืนๆ ทีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์กร เช่ น ความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงาน และบรรยากาศในองค์กร เป็ นต้น เพือจะได้นาํ ปั จจัย
เหล่านันไปปรับปรุ งให้สอดคล้องกับการทํางาน อันจะส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
2. ในการวิจยั ครังนี ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสถาบันประสาทวิทยาเท่านัน ซี งในการ
วิจยั ครังต่อไป
ควรจะทําการศึกษาบุคลากรไปยังระดับกรมหรื อกระทรวง
เพือนําผลการวิจยั ทีได้มา
เปรี ยบเทียบว่าสอดคล้องหรื อแตกต่างกันอย่างไร และเพือเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาองค์กร
ต่อไป
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