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ของบุคลากร 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านงานและกลุ่มงาน มี 6 ปัจจัย ได้แก่ งานที่ท้าทาย
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โอกาสในการพัฒนา การสื่อสารในองค์การ ความมั่นคงในการทางาน สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน และ
ความก้าวหน้าในงาน องค์ประกอบด้านปัจจัยสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ มี 6 ปัจจัย ได้แก่
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ การได้รับการยอมรับนับถือ สัมพันธภาพกับหัวหน้างานใน
ระดับถัดไป ภาพลักษณ์องค์การ สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน และสภาพการทางาน องค์ประกอบ
ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน และ สวัสดิการ ซึง่
องค์ประกอบด้านงานและกลุ่มงาน ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การมีอิทธิพลต่อความอยู่
ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การ
อย่างเต็มที่ และความผูกพัน ทั้งนี้องค์ประกอบด้านสวัสดิการและผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมี
สุข แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางาน
ให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และความผูกพัน
การกาหนดนโยบายในการบริห ารจัดการและการพัฒ นาบุคลากรส าหรับวิช าชีพแพทย์ กลุ่ ม
ข้าราชการ วิชาชีพพยาบาล วิชาชีพทันตแพทย์ และวิชาชีพเภสัชกร ควรมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ มากกว่าปัจจัยพื้นฐาน ส่วนการกาหนดนโยบายสาหรับบุคลากร
วิช าชีพแพทย์ กลุ่ มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ควรมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหั ว หน้างานและ
องค์การเป็น อันดับ แรก รองลงมา คือ ปัจจัยด้านงานและกลุ่ มงาน ส่วนปัจจัยด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการควรมีการกาหนดนโยบายหรือมีการบริหารจัดการบุ คลากรรับรู้ถึงการได้รับผลตอบแทนจาก
การทางานอย่างยุติธรรม เท่าเทียมและเหมาะสมเพื่อให้ป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
บุคลากรหรือเกิดความไม่พึงพอใจ
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One of the consequences of the bureaucratic reform in 2002 was the emergence
of many different types of employment under the management of the Ministry of Public
Health. As a result of limiting number of civil servants and increasing other types of
employment in the hospital thus it brings up the personnel problems regarding
compensation and benefit. The purpose of this research is to study the factors related
to engagement among public health professionals with different employment status by
analyzing the data from Engagement for Patient Safety Project collected on 2016 were
used in this study. The samples were 1,353 doctors, 487 dentists, 1,242 pharmacists and
19,735 nurses, total 22,817 respondents from 101 hospitals are under the Ministry of
Public Health were used as the samples for this study. Factor Analysis and KMO and
Bartlett’s test including Multiple Regression Analysis were used for data analysis.
The results from factor analysis found that the civil servants in health care were
driven by two group of factors: the first factor was renamed as work group and
organization which composed of challenge work, development opportunity, Internal
Communication, Job Security, Relationship with Colleague, Career Growth, Clear
Accountability/Empowerment, Respects from others, Relationship with Supervisor and
Corporate Image) and the second factor was renamed as the basic factors which
composed of Benefit, Compensation, Work Environment and Work-life Balance. These
two factors found significantly related to well-being, belonging, doing the best, and
employee engagement of the civil servant doctors, dentists, pharmacists and nurses.

ง
The results indicate that the employment status has some significant in employee
engagement, there are three groups of factors as predictors for the government officers
engagement: the first factor was the factor named as work and group of work which
composed of Challenge Work, Development Opportunity, Internal Communication, Job
Security, Relationship with Colleague and Career Growth, the second factor named as
supporting from supervisor and organization which composed of Clear
Accountability/Empowerment, Respects from others, Relationship with Supervisor,
Corporate Image, Work Environment and Work-life Balance and the third factor named
as Benefit and Compensation. These three factors found significantly related to wellbeing of the non-civil servants in healthcare business. The work and group of work, and
supporting from supervisor and organization factors found significantly related to
belonging, doing the best, and employee engagement of the non-civil servant doctors.
The suggestion of this study was that policy formulation for human resource
management and development of civil servant in healthcare business should focus
on the work group and organization factor rather than the basic factors. For the noncivil servants doctors are engaged by first the supporting from supervisor and organization
factor and then the work and work group factor. The policy of Compensation and benefits
factors should ensure that employees receive the fair compensation and benefit. Equal
and appropriate in term of payment is very important to prevent the impact on the wellbeing of personnel or dissatisfaction.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการองค์การในภาคเอกชน ตลอดจนการบริหารระดับประเทศต่าง
มุ่งเน้นไปสู่ความสาเร็จขององค์การ โดยได้ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการบุคลากร ซึ่งเป็นกาลัง
สาคัญในการขับเคลื่อนองค์การ เพื่อปฏิบัติงานให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์และบริการ
อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริ การ อันจะนาไปสู่ความสาเร็จ และการบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร รวมถึ ง เกิ ด การรวมกลุ่ ม ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ( ASEAN
Economic Community: AEC) อันมีประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย ลาว
กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในเศรษฐกิจระดับโลก อาเซียนได้จัดทาข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติของบริการวิชาชีพต่างๆ
(Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนอย่างเสรี (Free Flow of Skilled Labor) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริ การ
วิชาชีพของอาเซียนในการประกอบวิชาชีพ โดยอาชีพที่มีการจัดทาข้อตกลง MRA มี 8 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี สถาปัตยกรรม วิศวกรรม นักสารวจ และสาขาบริการท่องเที่ยว
ซึง่ 3 ใน 8 วิชาชีพดังกล่าว (แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล) เป็นวิชาชีพในกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ
(กรมอาเซียน, 2556)
บุคลากรสาธารณสุข (Health Care Employee) เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญในระบบการ
ให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวของการด าเนิ น งาน
ด้านสุขภาพ เนื่องจากเป็นผู้ส่งมอบบริการเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีให้หมู่ประชาชน ดังนั้น กาลังคนด้าน
สุ ขภาพจึ งเป็ น อีกหนึ่ งทรั พยากรส าคัญที่ควรได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งระบบ
สุ ขภาพจ าเป็ น จะต้องมีกาลั งคนหรือบุคลากรที่เพียงพอ มีการกระจายอย่างเท่าเทียม มีสั ดส่ ว น
กาลั งคนต่อประชากรที่เหมาะสม มีกาลั งคนที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2552)

2
รวมถึ ง ในปั จ จุ บั น ยั ง เกิ ด ภาวะสมองไหล เป็ น ภาวะที่ แ พทย์ ล าออกจากโรงพยาบาลรั ฐ
ที่ให้บริการแก่สาธารณชน เพื่อไปทางานในระบบเอกชนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลพวงจากการเติบโตของ
ธุรกิจการแพทย์ และการขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยใน
ปี พ.ศ. 2556 มีโรงพยาบาลเอกชนถึง 353 แห่งทั่วประเทศ และ 107 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทาให้มีการดูดซับบุคลากรจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนและชนบทสู่เมือง ทาให้การกระจายแพทย์ขาด
สมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขยังระบุอีกว่า มีแพทย์ลาออกจากโรงพยาบาล
ภาครัฐปีละประมาณ 500 คน ซึ่งถือเป็นจานวนที่มากในระยะเวลาหนึ่ง ปี (Public News Online,
2559)
ส่วนของวิชาชีพพยาบาลมีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและภาระงานที่มากเกินไป รวมถึงปัญหา
การลาออกมากขึ้น โดยเฉพาะพยาบาลที่มีอายุงานมาก โดยในปี พ.ศ. 2559 พบว่า พยาบาลกลุ่ม
ช านาญการ อายุ 50 ปี ขึ้ น ไป มี ก ารยื่ น ความจ านงขอลาออกมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี ค วามเห็ นว่า
ไม่มีความก้าวหน้ าในวิช าชีพ เพราะเนื่องจากไม่สามารถเลื่ อนตาแหน่งขึ้นกลุ่มช านาญการพิ เ ศษ
โดยพบว่าบุ คลากรกลุ่ มนี้ มี การลาออกประมาณร้ อยละ 92 ซึ่งจะส่ งผลอย่ างมากต่ อ งานบริ ก าร
สาธารณสุข เนื่องจากจะทาให้ขาดแคลนพยาบาลระดับบริหารและบริการในแต่ละระดับ (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2559)
นอกจากนี้สถานการณ์ด้านบุคลากรสาธารณสุขยังประสบปัญหาอื่นๆ เช่น การขาดแคลน
อัตรากาลั งคน การกระจายกาลั งคนที่ไม่ เป็นธรรม เกิดความไม่ส มดุล ของการกระจายก าลั ง คน
ความไม่เหมาะสมของสิ่งแวดล้อมในการทางาน การขาดกลไกการผลักดันเชิงนโยบาย การพัฒนา
ระบบกาลังคนที่ผ่านมาขาดความต่อเนื่อง และการขาดการเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนกาลังคนและ
การผลิ ต บุ ค ลากรให้ ต รงตามความต้ อ งการ เป็ น ต้ น (ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2552)
จากสถานการณ์ด้านบุคลากรสาธารณสุขดังกล่าว เมื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข จะเห็นได้ว่าการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุข มิใช่เกิด
จากอัตรากาลังที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในระบบสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมีอีกประเด็นที่สาคัญคือ
การลาออกของบุ ค ลากร ดั ง นั้ น การสร้ า งความผู ก พั น ของบุ ค ลากรต่ อ องค์ ก าร (Employee
Engagement) จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดอัตราการออกจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน และการสร้าง
ให้ บุ คลากรมีความผู กพัน ยึ ดมั่น คงอยู่ในระบบสาธารณสุ ข รวมถึงการพัฒ นาขีดความสามารถ
เพื่อรองรับจานวนผู้รับบริการที่มากขึ้นในทุกพื้นที่
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ทั้งนี้ การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐในปัจจุบันส่วนหนึ่งมีผลพวงจากการ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 คือ เกิดรูปแบบของบุคลากรที่แตกต่างหลากหลายจานวนมากภายใต้
การบริหารของกระทรวงสาธารณสุข อันเป็นผลมาจากการจากัดจานวนข้าราชการและเพิ่มรูปแบบ
การจ้างที่แตกต่างกันตามบริบทของโรงพยาบาลและการบริหารจัดการ (สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แห่งประเทศไทย, 2554) ซึ่งผลจากรูปแบบการจ้างที่แตกต่างนี้นามาซึ่งสิทธิ
และผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อาจนาไปสู่ความอยู่ดีมีสุ ขและความผู ก พัน ต่อ
องค์การของบุคลากรได้
การสร้ า งความผู ก พั น ในการท างาน หากองค์ ก ารสามารถสร้ า งบรรยากาศการท างาน
ที่ส่งเสริมความอยู่ดี มีสุขและความผูกพันของบุคลากรได้ก็จะสามารถดึงดูด (Attract) คนเก่งและดี
ให้เข้ามาทางานในองค์การได้ รักษา (Retain) บุคลากรที่เก่งและดีให้อยู่กับองค์การต่อไป รวมถึง
สามารถสร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจ (Motivate) บุคลากรให้มีแรงจูงใจ อุทิศตนเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นเป้าหมายที่สาคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (จิรประภา
อัครบวร และคณะ, 2557)
ความผูกพันของบุคลากรมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนองค์การ ซึ่งหากบุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์การและงานที่ทาในระดับสูง จะช่วยส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกกับองค์การ เช่น
ลดอัตราการขาดงาน เพื่ออัตราการคงอยู่ในองค์การ (Retention rate) ช่วยสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดอัตราความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลู กค้า รวมถึงการเพิ่มผล
ประกอบการขององค์การและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น นาไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่ นคง
และยั่งยืน (Stairs and Galpin, 2010)
กุ ญ แจส าคั ญ ในการสร้ า งความผู ก พั น ของบุ ค ลากรนั้ น ควรเริ่ ม ต้ น จากการจั ด ล าดั บ
ความสาคัญในเงื่อนไข หรือสภาวะที่ควรให้ความสาคัญ ซึ่งปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนความผูกพัน คือการ
ระบุและการเข้าใจถึงความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มอย่า งแท้จริง เพื่อช่วยสนับสนุนให้บุคลากร
เกิดพฤติกรรมเชิงบวก (Positive Behavior) ในการแบ่งกลุ่มบุคลากรจะช่วยให้องค์การสามารถระบุ
ถึงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น
(Burke, 2014) อย่างไรก็ตามการสร้างเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพัน มิได้เพียงมุ่งถึงการขับเคลื่อน
ให้บุคลากรทาให้งานกับองค์การมากขึ้น แต่จะรวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Chartered Institute of Personnel and Development, 2012)
ความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขแต่ละวิชาชีพ ที่มีสถานภาพการจ้าง
ต่างกัน อาจมีปัจจัยที่ช่ว ยส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเกิดความผูกพันต่อโรงพยาบาลและระบบ
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สาธารณสุ ข ที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น การศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย และการก าหนดนโยบายในการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุข การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ รวมถึงการมุ่งมั่น
ทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มความสามารถของบุคลากรนั้น จึงต้องพิจารณาถึงความต้องการและ
ความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อปัจจัยสนับสนุนจากองค์การที่แตกต่างกัน
เนื่องด้วยในการศึกษาวิจัยในเรื่องความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขต่อองค์การ ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความผูกพันให้กับุคลากรสาธารณสุขตามบริบทของ
โรงพยาบาล หากแต่งานวิจัยขนาดใหญ่ที่มุ่งศึกษาเพื่อหาองค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มต่างๆ และเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
วิชาชีพและสถานภาพการจ้างนั้นยังไม่มี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันของ
บุคลากรวิชาชีพสาธารณสุขกลุ่มต่างๆ ที่มีสถานภาพการจ้างงานแตกต่างกัน ” ความผูกพันระหว่าง
วิชาชีพ ของบุคลากรสาธารณสุข 4 กลุ่มวิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ซึ่งเป็น
กลุ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความสาคัญต่อระบบสาธารณสุขอย่างยิ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากร
สาธารณสุข
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาธารณสุข

1.3 คาถามวิจัย
องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาธารณสุข 4 กลุ่ม
วิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ นักทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารงานบุคคลในการเสริมสร้างความ
อยู่ ดีมีสุ ข ความพึงพอใจในการทางาน และความผู กพันของบุคลากรสาธารณสุขต่อ
โรงพยาบาล
1.4.2 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงพยาบาลในการกาหนดนโยบายการบริห ารจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อลดอัตราการลาออก เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และส่งเสริม
ให้เกิดความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขต่อโรงพยาบาล
1.4.3 เพื่อเป็ น ประโยชน์ ต่อกระทรวงสาธารณสุ ขในการวางแผน และการกาหนดนโยบาย
การสาธารณสุขที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรอยู่ดีมีสุขและผูกพันกับโรงพยาบาล
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1.5 ขอบเขตในการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้ อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการวิจัยเชิงสารวจภายใต้โครงการ
Engagement for Patient Safety จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการเก็บข้อมูลในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2558 ผ่านการ
สารวจ 141 โรงพยาบาล
1.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการสารวจความผูกพันของบุคลากรในโรงพยาบาลผ่านโครงการ Engagement for
Patient Safety พ.ศ. 2558 จากการส ารวจ 141 โรงพยาบาล ซึ่งมีจานวน บุคลากรสาธารณสุข
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตอบแบบสอบถามดังนี้ แพทย์ 1,353 คน ทันตแพทย์ 487 คน เภสัชกร
1,242 คน พยาบาล 19,735 คน รวม 22,817 คน มาจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
101 โรงพยาบาล

1.6 ข้อจากัดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งมีข้อจากัดในด้านของตัวแปร และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทาการศึกษา รวมถึงจานวนของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละวิชาชีพมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน

1.7 นิยามศัพท์
บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และ
ผู้ ให้ บ ริ การสาธารณสุ ข ในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และฟื้นฟู
สมรรถภาพ ในการศึ ก ษานี้ ป ระกอบด้ ว ย แพทย์ ทั น ตแพทย์ เภสั ช กร พยาบาล ที่ ท างานใน
โรงพยาบาล 101 แห่งที่สารวจ
ความผูกพัน ของบุค ลากรต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึ ก ความคิด ทัศนคติเชิงบวกที่
บุคลากรในองค์การมีต่องานที่ทาและองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความพึงพอใจ ความกระตือรือร้น
และทุ่มเทในการทางาน รวมถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง มีความยึดมั่น ปรารถนาที่จะคงอยู่กับองค์การ
และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคานึงถึงการสร้างให้เกิดผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานที่ดีทั้ง
ในระดับบุคคล กลุ่มงาน ตลอดจนความสาเร็จขององค์การ

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพสาธารณสุข
กลุ่มต่างๆ ที่มีสถานภาพการจ้างงานแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงรวบรวมข้อมูล หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
รวมถึงผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งมีการศึกษาและอธิบายถึงความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละแนวคิดและทฤษฎี โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้
แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขไทย
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรด้านสาธารณสุข
2.3 แนวคิด ทฤษฎี และความหมายความผูกพันของบุคลากร
2.4 องค์ประกอบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
2.5 ความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขต่อองค์การ
2.6 เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร
2.7 การศึกษาและวิจัยความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขไทย
พระราชบั ญญัติสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นจุดเปลี่ ยนส าคัญของระบบสุ ขภาพไทย
ในการขั บ เคลื่ อ นระบบสุ ข ภาพของประเทศไปสู่ เ ป้ า หมาย โดยขยายระบบสุ ข ภาพออกไปจาก
การแพทย์และสาธารณสุข และเปิดพื้นที่ให้กับการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในสังคม เพื่อสุขภาพของคน
ทั้งมวล (ส านั กนโยบายและยุ ทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข, 2554: 319) โดยพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 124 ตอนที่ 16 ก ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550)
ได้ให้ความหมายของระบบสุขภาพและบริการสาธารณสุขไว้ ดังนี้ “ระบบสุขภาพ” หมายถึง ระบบ
ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง มวลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ ส่ ว น “บริ ก ารสาธารณสุ ข ” หมายถึ ง บริ ก ารต่ า งๆ
อันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจ
วินิจฉัยและบาบัดสภาพวะความเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
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ในอดี ต เมื่ อ กล่ า วถึ ง กลไกในการก ากั บ ดูแ ลด้ านสาธารณสุ ข มั ก จะมี ก ารนึ ก ถึ ง กลไกภาย
ใต้กระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดอื่นๆ สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ องค์การ
พัฒนาเอกชนด้านสุขภาพ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงทาให้เกิด
กลไกใหม่ๆ ที่เข้ามาทางานด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข, 2554: 323)
จากรายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551 – 2553 ได้กล่าวถึงกลไกอภิบาลระบบสุขภาพ
แห่งชาติที่มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นกลไกหลักของระบบสุขภาพแห่งชาติ และมีหน่วยงานในสังกัด
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันก็มีกระทรวงอื่นที่มีบทบาทหน้า ที่ดาเนินงานเกี่ยวข้ องกับ
สุขภาพในมิติต่างๆ ที่มีการทางานที่เชื่อมโยงกัน เช่น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลไกอิสระอื่นๆ ที่อยู่ในกากับและนอกกากับของ
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
1) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีหน้าที่ในการบริหารกองทุน
เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมดาเนินงานสร้างเสริมสุ ขภาพในมิติต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง
2) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีหน้าที่บริหารเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อจัดให้มีการบริการสาธารณสุขที่จาเป็นสาหรับประชาชน
3) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีหน้าที่บริหารเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนการสร้าง
และจัดการความรู้ด้านระบบสุขภาพ
4) สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องค์ ก ารมหาชน) (สรพ.) มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลและสถาน
บริการสาธารณสุขอื่นๆ
5) สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีหน้าที่พัฒนาข้อเสนอแนะ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแก่รัฐบาลและแก่ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเน้นกระบวนการ
พั ฒ น า น โ ย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น สุ ข ภ า พ แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม จ า ก ทุ ก ฝ่ า ย
ในสังคม
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ทั้งนี้ ยังมีกลไกอื่นๆ อีกเป็นจานวนมากทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การสาธารณประโยชน์ ที่มี
ส่วนในการขับเคลื่อนการดาเนิน งานด้านสุขภาพ ซึ่งในระดับพื้นที่มีองค์การปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
ทั่ว ประเทศมากกว่า 7,000 แห่ ง มีอานาจและหน้าที่ดาเนินงานด้านสาธารณสุ ขอย่างกว้างขวาง
จึงเห็นได้ว่ากลไกต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานด้านสาธารณสุข จะต้องมีระบบการทางาน
ที่ ส อดประสานกั น เชื่ อ มโยงการท างาน เพื่ อ สร้ า งเสริ ม พลั ง ในการผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินงานสู่เป้าหมายด้านสาธารณสุขที่ดี
ระบบบริการสุขภาพ (Health care system) เป็นระบบใหญ่ที่ประกอบไปด้วย ระบบบริการ
สาธารณสุข (Health service system) ที่มีแพทย์และบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ เป็นบุคลากรหลักในการ
ให้ บ ริ การ และระบบดูแลสุขภาพอื่นๆ เช่น การแพทย์ทางเลื อกต่างๆ (Alternative medicines)
รวมถึ ง ระบบที่ ป ระชาชนดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว (Self-care and family care)
ด้วย การมองที่ระบบสุขภาพโดยรวม แทนที่จะให้ความสาคัญกับระบบบริการสาธารณสุขเพียงอย่า ง
เดียว เนื่องจากระบบย่อยๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและเสริมซึ่งกันและกัน จึงมีส่วนสาคัญ
ต่อการกาหนดบทบาทของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในอนาคตด้วย (อารี วัลยะเสวี และคณะ,
2542: 2)
ระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศไทย มี การพัฒนาเรื่อยมาในด้านการเพิ่ ม
ศักยภาพของการให้บริ การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสุขภาพและสาธารณสุ ข
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข การขยายสถานบริการด้านสุขภาพ เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ทางการแพทย์ และงบประมาณหรือแหล่งการเงินด้านสุขภาพ โดยองค์ประกอบของการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพและสาธารณสุข แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 1) ปัจจัยนาเข้าของระบบบริการสุขภาพ
2) การจัดบริการสุขภาพ และ 3) สมรรถนะของระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นผลผลิตของระบบบริการ
สุขภาพและสาธารณสุข โดยปัจจัยนาเข้าประกอบด้วย กลไกบริหารจัดการ ทรัพยากรสุขภาพ และ
การเงิ น การคลั ง สุ ข ภาพ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การจั ด บริ ก ารและสมรรถนะของระบบด้ า นสุ ข ภาพและ
สาธารณสุ ข ทั้ ง นี้ สมรรถนะของระบบด้ า นสุ ข ภาพและ สาธารณสุ ข จะหมายความถึ ง
การเข้าถึงบริการ ความครอบคลุม คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมของการบริการสุขภาพ
(สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554: 233) ดังแผนภาพที่ 2.1
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ปัจจัยนาเข้า

การจัดบริการ

การบริหารจัดการ
- นโยบายสุขภาพ
- โครงสร้างองค์การ
- ระบบและกลไกสนับสนุน
- การมีส่วนร่วม

ทรัพยากรสุขภาพ
- กาลังคน
- สถานบริการ
- เวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์
- องค์ความรู้

การเงินการคลัง
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน
- ภาคครัวเรือน

การจัดบริการสุขภาพ
- ระดับของบริการสุขภาพ
- ประเภทของบริการ

สมรรถนะ
ระบบ

สมรรถนะระบบบริการ
สุขภาพ
- การเข้าถึงบริการ
- ความครอบคลุมบริการ
- ประสิทธิภาพระบบ
บริการ
- คุณภาพการบริการ
- ความเป็นธรรมของ
บริการ

แผนภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนาเข้า การจัดบริการ และสมรรถนะระบบบริการสุขภาพ
และสาธารณสุข (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554: 233)
จากแผนภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนาเข้า การจัดบริการ และ
สมรรถนะระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุข มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ปัจจัย
นาเข้า และการจัดบริการจึงเป็นกลไกสาคัญ ที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และสมรรถนะที่พึงประสงค์ของระบบด้านสุขภาพและสาธารณสุข
กาลังคน หรือ ทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในปัจจัยนาเข้าของระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็น
กลไกที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะเอื้อประโยชน์ให้องค์การสามารถดาเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ ทั้งนี้
การให้ความสาคัญในการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข เมื่อมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีความพร้อมเข้ามาเชื่อมโยงภารกิจต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน ย่อมจะส่งผลให้เกิดการดาเนินงาน
และสมรรถนะของระบบ รวมถึงหากมีการสร้า งขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน จะส่งผลให้เกิด
ความทุ่มเท เสียสละ และจงรักภักดีต่อองค์การ
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรด้านสาธารณสุข
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 124 ตอนที่ 16 ก
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550) ได้ให้ความหมายของระบบสุขภาพและบริการสาธารณสุขไว้ว่า “บุคลากร
ด้านสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับรองรับ
จานวนบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขต่อประชากรเป็นตัวชี้วั ดสาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความพร้ อ มของประเทศในการดู แ ลสุ ข ภาพของประชากรโดยรวมแล้ ว ประเทศส่ ว นใหญ่
ในภูมิภาคอาเซียนค่อนข้างขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีเพียงสิงคโปร์ บรูไน
และมาเลเซีย ที่มีบุคลากรเพียงพอต่อประชากร ในขณะที่กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาวและเมียนมาร์
มีบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขในระดับที่ต่ากว่าระดับต่าสุดที่กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก
คือ ต่ากว่า 22.8 รายต่อประชากร 10,000 คน ในขณะที่ประเทศไทยมี บุคลากรทางแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข จ านวนสู ง กว่ า ขั้ น ต่ าสุ ด เพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น (สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558: 28) ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 จานวนบุคลากรวิชาชีพสุขภาพต่อประชากร 10,000 คน ในกลุ่มประเทศอาเซียน
จานวนบุคลากรวิชาชีพสุขภาพต่อ ประชากร 10,000 คน
ประเทศ
แพทย์
ทันตแพทย์
พยาบาล
เภสัชกร
รวม
สิงคโปร์
19.5
4.1
57.6
4.1
85.3
บรูไน
14.4
4.2
80.5
4.0
103.1
มาเลเซีย
12.0
3.6
32.8
4.3
52.7
ไทย
3.9
2.6
20.8
1.3
28.6
ฟิลิปปินส์
8.9
8.9
เวียดนาม
11.9
12.4
3.1
27.4
อินโดนีเซีย
2.0
1.0
13.8
1.0
17.8
สหภาพพม่า
6.1
0.7
10.0
16.8
ลาว
1.8
0.4
8.8
1.2
12.2
กัมพูชา
1.7
0.2
7.9
0.4
10.2
แหล่งที่มา: Word Health Organization (2015)
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อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรทางสาธารณสุ ขมีการเคลื่ อนย้ายระหว่างประเทศได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ บางประเทศมีนโยบายผลิตบุคลากรเพื่อส่งออก เช่น ฟิลิปปินส์ ในขณะที่
บางประเทศ เช่ น สิ ง คโปร์ แ ละบรู ไ น มี น โยบายดึ ง ดู ด บุ ค ลากรทางการแพทย์ จ ากประเทศอื่ น
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558: 29) ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาถึง
การกระจายตัวของบุคลากรสาธารณสุขในภูมิภาคและภายในประเทศ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบ
สาธารณสุขของประเทศไทย
ข้อมูลจานวนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากรของประเทศไทย จากรายงานข้อมูลทรัพยากร
สาธารณสุขของไทย ปี พ.ศ. 2557 พบว่า การกระจายบุคลากรทางการแพทย์ 4 ประเภท ได้แก่
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ มีการกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่มี
การกระจายตัวอยู่ในเขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพ 8 (ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ นครพนม บึงกาฬ เลย
สกลนคร หนองคาย หนองบั ว ล าภู และอุดรธานี) น้อยที่สุ ด ทั้ง 4 ประเภท (ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558: 6-8) ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากรปี พ.ศ. 2557
สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร
เขตพื้นที่
เครือข่ายสุขภาพ
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
รวม
รวมทั้งประเทศ
21,215
9,876
5,462
433
36,986
กรุงเทพมหานคร
722
5,957
2,740
203
9,622
เขต 1
2,275
7,787
5,147
380
15,589
เขต 2
2,590
10,855
6,416
497
20,358
เขต 3
3,329
11,117
6,725
582
21,753
เขต 4
1,634
8,917
3,707
443
14,701
เขต 5
2,353
9,342
5,903
468
18,066
เขต 6
2,044
10,465
5,651
450
18,610
เขต 7
2,476
10,538
6,938
490
20,442
เขต 8
4,153
14,641
7,980
627
27,401
เขต 9
3,906
14,054
8,163
653
26,776
เขต 10
3,895
15,267
7,750
594
27,506
เขต 11
2,627
9,612
5,556
464
18,259
เขต 12
2,613
9,020
5,863
373
17,869
แหล่งที่มา: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2558)
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จากตารางที่ 2.2 แสดงสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุ ขต่อจานวนประชากรในแต่ล ะเขตพื้น ที่
เมื่อพิจารณาจะพบว่าเขตพื้น ที่เครือข่ายสุขภาพ 8 มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรสู งกว่า เขตพื้นที่
กรุ ง เทพมหานครคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 575.21 นั่ น คื อ ในเขตพื้ น ที่ เ ครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ 8 แพทย์ 1 คน
มีสัดส่วนประชากรสูงกว่ าในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 5 เท่าตัว จะเห็นได้ว่าบุคลากรมีการกระจาย
ตัวอย่างไม่สมดุล โดยเฉพาะมีการกระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่เมือง คือกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
มากกว่าในเขตชนบท ซึ่งแสดงถึงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ไม่เอื้อต่อประสิทธิภาพในการทางาน
หรือความสัมพันธ์ระว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ทาให้สถานการณ์ของบุคลากรสาธารณสุ ขเป็น
ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยก าลั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทแวดล้ อ ม เช่ น
1) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนต่างชาติเข้ามารับบริการสาธารณสุข
ในประเทศไทย เป็นผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การไหลของบุคลากรสุขภาพจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน 2) ด้านนโยบายสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริม
สุขภาพ และการส่งเสริมด้านแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งจะเห็นว่า
งานสุ ข ภาพนั้ น กว้ า งขึ้ น และมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ หลายภาคส่ ว น ดั ง นั้ น บทบาทของบุ ค ลากร
ด้านสุ ขภาพอาจจะเปลี่ ย นไปโดยเน้นการทางานร่ว มกับเครือ ข่ายอื่นและภาคประชาชนมากขึ้ น
3) ด้านการใช้บริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลจากหลายปัจจัย ได้ แก่ นโยบาย
หลักประกันสุขภาพ ส่งผลให้อัตราการใช้บริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ
โรคเรื้อรัง อุบัติการณ์ของโรคเกิดใหม่ ตลอดทั้งนโยบายการเช้าถึงยาต้านเชื้อไวรัส ต่างส่งผลต่อ
ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและความต้องการกาลังคนด้านสุขภาพเพิ่มขึ้ นและมีทักษะที่ค่อนข้างเฉพาะ
เป็นต้น (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2552)
2.2.1 สภาพปัญหาด้านบุคลากรสาธารณสุข
ที่ผ่านมาการผลิตบุคลากรสุขภาพมีมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้จานวนของบุคลากรสุขภาพเพิ่มขึ้น
และมี ก ารกระจายไปยั ง สถานบริ ก ารระดั บ ต่ า งๆ ทั้ ง ในและนอกกระทรวงสาธารณสุ ข
แต่อย่างไรก็ดีประเด็นเรื่องกาลังคนด้านสุขภาพ ยังคงประสบปัญหาบางประการ โดยเฉพาะการขาด
แคลนบุคลากร เมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ควรจะเป็น ปัญหาการกระจายบุคลากรไปยังพื้นที่ต่ างๆ
ที่ทั่ว ถึง รวมทั้งปั ญหาคุณภาพของบุคลากร ซึ่งอาจจะสั มพันธ์กับภาระงานของบุคลากร (ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
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แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการวางแผนและพัฒนากาลังคนด้านสาธารณสุข และได้
ด าเนิ น การแก้ ปั ญ หามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ
ได้ส่งผลต่อการดารงอยู่ของปัญหาด้านกาลังคนบางประการ และในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาใหม่ๆ
ตามขึ้นมา โดยในรายงานแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2259
ได้สรุปสภาพปัญหาในเรื่องกาลังคนด้านสุขภาพ ดังนี้
1) การขาดแคลนกาลังคน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ส่งผลต่อความต้องการกาลังคนที่เพิ่มขึ้น เช่น
นโยบายประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า นโยบายการรั บ ยาต้ า นไวรั ส เอดส์ ข องผู้ ป่ ว ยเอดส์
ทุกคน การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ และนโยบายส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข
แก่ชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทาให้เกิดความต้องการกาลังคน ซึ่งมีจานวนจากัด ส่งผลให้
เกิดปัญหาความขาดแคลนมากยิ่งขึ้น
2) การกระจายกาลังคนที่ไม่เป็นธรรม เกิดความไม่สมดุลของการกระจายกาลังคน จะเห็นได้
จากความหนาแน่ น ของแพทย์ ทั น ตแพทย์ เภสั ช กร และพยาบาล ปฏิ บั ติ ง านใน
กรุงเทพมหานคร สูงกว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขาดแคลนแพทย์ในชนบทยังเป็น
ปัญหาที่สาคัญ ถึงแม้จะมีเจ้าหนักงานสาธารณสุขชุมชนและพยาบาลเป็นผู้ให้บริการในระดับ
ปฐมภูมิในชนบท แต่อย่างไรก็ตามมีความจาเป็นที่จะต้องมีแพทย์และบุคลากรระดับวิชาชีพ
อื่นในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงบุคลากรระดับวิชาชีพ ดัง
ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 แสดงอัตราการกระจายตัวของบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ.2557
จานวนบุคลากรสาธารณสุข (คน)
ภาค
ทันต
พยาบาล พยาบาล
แพทย์
เภสัชกร
รวม
แพทย์
วิชาชีพ
เทคนิค
กรุงเทพมหานคร 7,885
955
2,076
28,088
3,618
42,622
ภาคกลาง
4,740
1,320
2,092
27,105
902
36,159
(ไม่รวม กทม.)
ภาคเหนือ
8,191
1,685
3,293
35,559
1,489
50,217
ภาคตะวันออก
6,248
1,630
2,826
37,017
1,871
49,592
เฉียงเหนือ
ภาคใต้
3,501
987
1,605
22,316
868
29,277
รวมทั้งประเทศ
30,565
6,577
11,892 150,085
8,748 207,867
แหล่งที่มา: ชาญณรงค์ วงค์วิชัย (2559)
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หมายเหตุ: บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางการแพทย์
ทั้งด้านการรักษาและการให้บริการทางด้านอื่นๆ เช่น เภสัชกร
จากตารางที่ 2.3 แสดงให้เห็นว่าการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย์หรือกาลั งคน
ด้านสาธารณสุขนั้น มีความหนาแน่นในภาคกลาง (กรุงเทพมหานครและจังหวัดภาคกลางที่ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) มีจานวนถึง 78,781 คน (วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และ
พยาบาลเทคนิค) ทั้งนี้ อัตรากาลั งของบุคลากรสาธารณสุขรวมทั้งประเทศคือ 207, 867 คน หรือ
เทีย บอัตราการกระจุ กตัว ในกรุ งเทพมหานครและภาคกลาง 37.90 % จากบุคลากรทั้งประเทศ
(สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558)
3) ความไม่ เ หมาะสมของสิ่ ง แวดล้ อ มในการท างาน และระบบการสนั บ สนุ น แม้ มี ก ารใช้
มาตรการต่างๆ เพื่อจูงใจบุคลากรในการทางาน ได้แก่ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการสร้ า งแรงจู ง ใจต่ า งๆ โดยได้ น ามาตรการจู ง ใจที่ ไ ม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ได้ แ ก่ โอกาส
ในการศึกษา ฝึกอบรม มาตรการด้านสังคม เป็นต้น และแรงจูงใจในด้านการเงิน เช่น การ
เพิ่ ม ค่ า ตอบแทนต่ า งๆ ให้ กั บ กลุ่ ม วิ ช าชี พ โดยเฉพาะแพทย์ ทั น ตแพทย์ เภสั ช กร และ
พยาบาลวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ายังมีการโยกย้ายออกจากชนบทในกลุ่มแพทย์ และ
ทันตแพทย์ ซึ่งเกิดจากความไม่พึงพอใจในระบบการบริหารจัดการ ความต้องการการศึกษา
ต่อ ภาระงานที่มากเกิน ไป และรายได้ซึ่งต่ากว่าภาคเอกชนมาก นอกจากนั้น การสร้าง
แรงจูงใจด้านการเงินนั้นจาเป็นจะต้องไม่ให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมในกลุ่มวิชาชีพต่างๆ
เช่น บุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
4) การขาดกลไกการผลักดันเชิงนโยบาย การพัฒนาระบบกาลังคนที่ผ่านมาขาดความต่อเนื่อง
เนื่องจากกาลังคนด้านสุขภาพมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอื่น ๆ รั ฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา องค์การวิช าชีพ องค์การปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และภาคประชาชน เป็นต้น
5) การขาดการเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนกาลั งคนและการผลิ ต การขาดความเชื่อ มโยง
ระหว่างสถาบันการผลิตและระบบสาธารณสุขนั้น ส่งผลต่อการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของระบบสุ ข ภาพ ทั้ ง ด้ า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง ผลต่ อ ปั ญ หาการ
ขาดแคลนในบางวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ในขณะที่บางวิชาชีพ เช่น ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร มีแนวโน้มอัตรากาลังที่ได้รับการจัดสรรในภาครัฐ

15
จากสภาพปัญหาในภาพรวมที่กล่ า วแสดงถึงการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขในหลาย
ประเด็น ทั้งการขาดแคลนอัตรากาลังคน การกระจายกาลังคนที่ไม่เป็นธรรม เกิดความไม่ส มดุล
ของการกระจายกาลังคน ความไม่เหมาะสมของสิ่งแวดล้อมในการทางาน การขาดกลไกการผลักดัน
เชิงนโยบาย การพัฒนาระบบกาลังคนที่ผ่านมาขาดความต่อเนื่อ ง และการขาดการเชื่อมโยงระหว่าง
การวางแผนกาลังคนและการผลิต ทั้งนี้การมีการพิจารณาการบริหารกาลังคน หากมีสนับสนุนให้เกิด
การสร้างแรงจูงใจในการทางานและ การส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขมีความผูกพัน จะช่วยเพิ่มการ
คงอยู่ในวิชาชีพได้มากขึ้น ลดอัตราการลาออก ซึ่งส่งผลต่ ออัตราการขาดแคลนที่น้อยลง หรือหากมี
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ การสร้างความ
ผูกพันจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรสาธารณสุข
2.2.2 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ด้านบุคลากรสาธารณสุข
ในปัจจุบันนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ระบบงานในระบบสาธารณสุขหลายส่วน เช่น การเพิ่มหรือเปลี่ยนตาแหน่งของบุคลากร ซึ่งมีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องชื่อเรียกตาแหน่งหรือสถานภาพการ
จ้างงาน การปรับเปลี่ยนโยบายในการบริหารค่าตอบแทน เป็นต้น
จากการปรั บ บทบาทภารกิ จ และโครงสร้ า งกระทรวงสาธารณสุ ข ตาม พระราชบั ญ ญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงาน
ทรั พยากรมนุ ษย์ คือ ได้ดาเนิ น การพัฒ นารูปแบบเงื่ อนไขการทางานและการจ้างงานให้ มี ค วาม
หลากหลาย อาทิเช่น ในปีงบประมาณ 2543 ได้ดาเนินการบรรจุนักเรียนทุนใหม่เป็นพนักงานของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรี มีการทาสัญญาการจ้างงานตามการบริหารงาน
บุคคลแนวใหม่ รวมทั้งกรณีโรงพยาบาลของรัฐที่ได้มีการจัดตั้งเป็นองค์กรมหาชน ซึ่งข้าราชการส่วน
หนึ่งได้ลาออกจากการเป็นข้าราชการและดารงตาแหน่งเป็น พนักงานของรัฐ และมีการทาสัญญาการ
จ้ างงานเช่น กัน (สมาพัน ธ์แพทย์ โ รงพยาบาลศู นย์/โรงพยาบาลทั่ว ไป แห่ งประเทศไทย, 2554)
โดยสถานภาพการจ้างงานของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีความหมาย ดังนี้
“ข้าราชการ” หมายถึง บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงิ น เดื อ น เช่ น ข้ า ราชการพลเรื อ น ข้ า ราชการการเมือ ง ข้ า ราชการครู ข้ า ราชการทหาร
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)
“พนักงานราชการ” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทน
จากงบประมาณของส่วนราชการเพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น
(สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2555)
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“ลูกจ้างประจา” หมายถึง ลูกจ้าที่ส่วนราชการจ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจารับอัตรา
ค่าจ้ างเป็ น รายเดือนและเบิ กจ่ า ยจากงบประมาณหมวดเงินเดื อนและค่าจ้างประจ า (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2557)
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายถึง ลูกจ้างที่จ้างจากเงินในงบประมาณ และนอกงบประมาณ โดย
มีระยะเวลาการจ้างสูงสุดไม่เกิน 1 ปี ใน 2 ลักษณะ คือ งานของตาแหน่งทางข้าราชการ และงานของ
ตาแหน่งลูกจ้างประจา (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2557)
“พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างและได้รับเงินค่าจ้างจาก
เงิ น รายได้ ข องหน่ ว ยบริ ก าร ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556)
การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะดังกล่าวนี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาและเกิด
ความแตกต่างเหลื่ อมล้ ากั น ทาให้ เกิดความได้เปรียบและเสี ยเปรีย บกันระหว่างข้าราชการและ
บุคลากรที่ไม่ใช่ข้าราชการ ซึ่งอาจส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้ ดังเช่นการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
(กาญจน์ เกตุแก้ว และ ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, 2558) พบว่า บุคลากรที่มปี ระเภทการบรรจุงานต่างกัน
จะส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความผูกพันของ
บุคลากรสาธารณสุขโดยการเปรียบเทียบความผูกพันของข้าราชการกับลูกจ้างที่มีต่อโรงพยาบาลผัก
ไห่ (นงลักษณ์ พุทธคุณ และศศิธร แม้นทอง, 2556) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกับ
ลูกจ้าง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ รวมถึงในการศึกษาของความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ถนอมพรรณ เพิ่มพูน, ปภาวดี มนตรีวัต
และ อิทธิเดช จันโททัย, 2555) เมื่อทาการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การระหว่างข้าราชการกับ
ลูกจ้างประจา พบว่า บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทั้งนี้ บุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข มีความแตกต่างกัน โดยสามารถเปรียบเทียบในประเด็นดังนี้ การเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับ ลักษณะงาน ประเภทการจ้าง คาตอบแทน สิทธิประโยชน การเลื่อนเงินเดือน วันเวลาทางาน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และการสิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้ า ง (กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556) ดังตารางที่ 2.4

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง
ภารกิจสนับสนุน
(Technical งานช่วย
อานวยการ)
+ มีการใช้อานาจตาม
กฎหมายกาหนด

ประเภทการจ้าง ตลอดชีวิต (อายุ
เกษียณ)
ค่าตอบแทน
บัญชีเงินเดือน 1 บัญชี
บัญชีเงินประจา
ตาแหน่ง (บริหาร
เชี่ยวชาญเฉพาะ
วิชาชีพเฉพาะ)

ลักษณะงาน

เช่นเดียวกับข้าราชการ
+ งานที่ใช้ทักษะและไม่
ใช้ทักษะ
+ งานที่มีระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
+ งานลักษณะเชี่ยวชาญ
ระดับสูงทั้งระดับประเทศ
และสากล
ตามสัญญาจ้าง (สัญญา
ทางปกครอง)
บัญชีเงินเดือน 6 บัญชี
(อัตราค่าตอบแทนสูงกว่า
ข้าราชการ) เงินประจา
ตาแหน่งในกลุ่มวิชาชีพ
เฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ
เงินเพิ่มตามมาตรา 33
เงินค่าประสบการณ์
ตลอดชีวิต (อายุ
เกษียณ)
ใช้บัญชีตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
โดยอิงเม็ดเงินจากบัญชี
ข้าราชการพลเรือน

ไม่มีกาหนดระยะเวลา
ใช้บัญชีเงินเดือนพล
เรือนโดยอนุโลม 121

อัตราค่าจ้างขั้นต่าของ
ตาแหน่งข้าราชการ
อัตราค่าจ้างขั้นต่าของ
ลูกจ้างประจา

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข
ภารกิจหลัก

ปีต่อปี

งานที่ใช้ทักษะและไม่ใช่ งานตามแผนโครงการ
ทักษะ เป็นงานที่ไม่ต้อง งานเช่นเดียวกับ
ใช้ข้าราชการ
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา

ตารางที่ 2.4 บุคลากรข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ใช่ข้าราชการ
ประเด็น
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
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การเลื่อน
เงินเดือน

สิทธิประโยชน์

ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการ
ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่
การลา (ยกเว้นลา
ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติ
งานวิจัยและสาติดตามคู่
สมรส)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน
ปีละ 2 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
เลื่อนขั้น 0.5 ขั้น 1 ขั้น 1 ขั้น หรือ 3-5 %
1.5 ขั้น อีก 3-5 %
ผลงานดีเด่นได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ

ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่า
รักษาพยาบาล
การศึกษาบุตร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการ ค่าเช่าบ้าน
ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่
การลา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
บาเหน็จบานาญ
เหมือนข้าราชการ

ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่า
รักษาพยาบาล
การศึกษาบุตร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการ
ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่
การลา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
บาเหน็จ

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข
เหมือนข้าราชการ
ยกเว้น บาเหน็จบานาญ

ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่า
รักษาพยาบาลกรณี
ได้รับอันตรายหรือการ
เจ็บป่วยจากการ
ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง เบี้ย
ประชุม ค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการ
ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่
การลา (ยกเว้นการลา
คลอดบุตร)
การประกันสังคม
ไม่มี
เหมือนข้าราชการ

ตารางที่ 2.4 บุคลากรข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
ไม่ใช่ข้าราชการ
ประเด็น
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
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การสิ้นสุด
การจ้าง

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

วันและเวลา
ทางาน

ตาย พ้นจากราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ
ลาออก ถูกสั่งให้ออก
ปลดออกหรือไล่ออก

ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าชการพ.ศ.
2535 และแกไขเพิ่มเติม
ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติราชการ
ประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือน
ประเมินเพื่อเลื่อน
ตาแหน่ง
ไม่มี

เหมือน
ข้าราชการ

เหมือนข้าราชการ

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข
เหมือนข้าราชการ

ตาย พ้นจากราชการตาม
อยู่ในดุลพินิจ
เหมือนข้าราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ของส่วนราชการ
ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
ลาออก ถูกสั่งให้ออก ถูกสั่ง
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติราชการ
ประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง

พนักงานราชการทั่วไป
ประเมินประจาปีเพื่อเลื่อน
ขั้นอัตราค่าตอบแทน
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานราชการพิเศษ
ประเมินผลสาเร็จของงาน
ครบกาหนดตามสัญญา
จ้าง ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม ตาย ไม่
ผ่านการประเมิน ถูกให้
ออกเพราะผิดวินัยร้ายแรง

เหมือนข้าราชการ

เป็นไปตามสัญญจ้าง

ตารางที่ 2.4 บุคลากรข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
ไม่ใช่ข้าราชการ
ประเด็น
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
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จากตารางที่ 2.4 ข้ อ มู ล การเปรี ย บเที ย บประเด็ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งของบุ ค ลากรที่ เ ป็ น
ข้าราชการ พนั กงานราชการ ลู กจ้างประจา ลู กจ้างชั่ว คราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จะเห็ น ได้ว่าประเด็ น ต่ างๆนั้ น มี ความเกี่ยวข้ อ งกั บ ความเป็น อยู่ข องบุ คลากรและการปฏิ บั ติ ง าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านค่าตอบแทน การเลื่อนเงินเดือน สิทธิประโยชน์ และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
นอกจากประเด็ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั นภายใต้
งบประมาณที่จากัด หน่วยบริการด้านสาธารณสุขหลายแห่งจาเป็นต้องเพิ่มผลิตภาพการทางานของ
บุ คลากร และสร้ างแรงจู งใจในการทางาน ประกอบกับ ค่าตอบแทนของภาครัฐ ซึ่ง แตกต่างจาก
ภาคเอกชนเป็นอย่างมากเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายของกาลังคนด้านสาธารณสุข
ถึงแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพยายามในการปรับค่าตอบแทนของกาลังคน ในหลายรูปแบบ
เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าว เช่น การปรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การออก
ระเบี ย บการจ่ ายค่าตอบแทนในพื้นที่ทุรกันดาร และเงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ
รวมทั้งการแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2551-2552 กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ าย
ค่าตอบแทนในส่วนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายใหม่ โดยมีการปรับเพิ่มอัตราการจ่ายในทุกๆ พื้นที่ และยังเพิ่ม
หลักเกณฑ์การจ่ายแตกต่างกันตามระดับโรงพยาบาล และระยะเวลาการปฏิบัติงานของกาลังคน
ในพื้นที่นั้นด้วย จึงเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงสาธารณสุ ข ได้เสนอแนวความคิดในการทบทวน
หลักการและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกาลังคนด้านสาธารณสุขใหม่และขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เพื่อธารงรักษากาลังคนไว้ในระบบราชการ และ
การส่งเสริมให้เกิดผลิตภาพสูงสุดที่จะให้บริการแก่ประชาชน โดยมีหลักการเบื้องต้น ในการกาหนด
ค่าตอบแทนแนวใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข (คณะทางานจัดทาคู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2554) แสดงดังแผนภาพที่ 2.2
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3. P4P
2. พื้นที่พิเศษและวิชาชีพ
ขาดแคลนและจาเป็น

1. เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง

ส่วนที่ 3

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ
ขวัญและกาลังใจ

ส่วนที่ 2

เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้มีกาลังคนใน
พื้นที่พิเศษและอยู่ในระบบราชการ

ส่วนที่ 1

จ่ายตามประสบการณ์การทางาน
และความเชี่ยวชาญของกาลังคน

แผนภาพที่ 2.2 หลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมสาหรับกาลังคนด้านสาธารณสุข (คณะทางาน
จัดทาคู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
จากแผนภาพที่ 2.2 แสดงถึง หลั กการจ่า ยค่ าตอบแทนที่เ หมาะสมส าหรับ กาลั งคนด้ า น
สาธารณสุข ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง (Basic Salary) ซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนพื้นฐาน ที่การจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตามคุณวุฒิ ประสบการณ์และระดับความเชี่ยวชาญซึ่ง
มีอัตราตามบัญชีเงินเดือน เงินประจาตาแหน่งที่ ก.พ. กาหนด
ส่วนที่ 2 ค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (Hardship Allowance) และ
วิชาชีพขาดแคลน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจ และธารงกาลังคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
หรือทุรกันดาร รวมถึงค่าตอบแทนเพื่อดึงดูดกาลังคนสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนให้ปฏิบัติงานในระบบ
บริการสาธารณสุขภาครัฐ
ส่วนที่ 3 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance : P4P) เป็นการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่ผันแปรตามผลการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงาน เพื่อเพิ่ม
ผลิ ต ภาพการท างาน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพ รวมทั้ ง การสร้ า งความเป็ น ธรรมของการจ่ า ย
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นรูปธรรม

22
ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นการจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for
Performance) กระทรวงสาธารณสุขได้เคยดาเนินการโครงการ “ทดลองจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน หรือ Pay-for-Performance (P4P)” โดยดาเนินการนาร่องที่โรงพยาบาลพาน จังหวัด
เชียงรายและโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา
จากการประเมินผลการทางานพบว่าสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง
ใช้ศักยภาพของตนเองได้มากขึ้น มีผลิตภาพการทางานสูงขึ้น จึงได้ดาเนินการขยายพื้นที่เพิ่ มเติม
ในปีงบประมาณ 2551 สามารถจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัด
สระบุรีโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาล
พนมสารคามและโรงพยาบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น
แต่ทั้งนี้ หลังจากที่มีการใช้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์
ดังกล่าวกาหนดให้ใช้เงินบารุงของโรงพยาบาลมาเป็นค่าตอบแทนในส่วนนี้ให้กับบุคลากร แต่สถานะ
ทางการเงิน ของโรงพยาบาลหลายแห่ งมีปัญหาขาดสภาพคล่ อง ทาให้ไม่มีเงินบารุงเพียงพอที่ จะ
สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากร จึงมี ปัญหาเรื่องการค้างจ่ายเกิดขึ้น ซึ่งผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุ ขทราบปั ญหาดังกล่าว จึงได้มีการหาแนวทางช่ว ยเหลือ เช่น ปี พ.ศ. 2558 กระทรวง
สาธารณสุขมีการขอจัดสรรงบ 3 พันล้านบาท สาหรับให้จ่ายเป็นค่าตอบแทน แต่เมื่อเฉลี่ยให้ กับ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนก็ยังไม่เพียงพอ (ไทยรัฐฉบับพิมพ์, 2559)
การค้ า งจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามผลปฏิ บั ติ ง าน (P4P) มี ส าเหตุ ห ลั ก 4 ประการ (ผู้ จั ด การ
ออนไลน์, 2559) คือ
1. การระงับการจ่ายช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เนื่องจากยังไม่
มีการประเมินหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 8 และ ฉบับที่ 9 ตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม
ซึ่งการอนุมัติใช้เวลาจนถึงช่วงปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และกระทรวงสาธารณสุข
ได้ทาการแจ้งให้จ่ายได้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ทาให้มีการค้างจ่ายสะสมในโรงพยาบาล
มากกว่า 12 เดือน
2. สถานะการเงิน ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลทั่ว ไปขนาดเล็ ก และจังหวัดที่มี
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มีรายได้หลักมาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(บัตรทอง) ซึ่งขึ้นอยู่กับจานวนประชากรและจานวนเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการนาเงินเดือนไป
ผูกรวมอยู่ด้วย และวิธีการจ่ายของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ยังคงเป็นปัญหา
3. การทยอยจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน (P4P) เนื่องจากหากมีการจ่ายทั้ง 12 เดือน นั้น
จะต้องใช้งบประมาณสู ง ซึ่งมีตั้งแต่ 15-50 ล้ านบาทตามขนาดของโรงพยาบาล ดังนั้น
บางแห่ ง จึ ง มี ก ารแบ่ ง จ่ า ยครั้ ง ละ 2-3 เดื อ นทุ ก เดื อ น บางแห่ ง มี ก ารจ่ า ยทุ ก 3 เดื อ น
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ตามสภาพคล่องของโรงพยาบาล โดยมองว่าสามารถค้างหนี้เจ้าหน้าที่ได้ แต่ไม่สามารถค้าง
หนี้บริษัทยา ครุภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจากอาจจะเกิดการฟ้องร้องได้
4. ผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ยึดหลัก โรงพยาบาลต้องไม่ขาดสภาพคล่องเพื่อ
ไม่ให้ เป็ น ปั ญหากั บ ผู้ ป่ วย อีกทั้งมิได้รับผิ ดชอบการเงินเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่
ร่ ว มกับ ส านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัด ดูแลในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งร่ว มกับผู้ ตรวจ
ราชการกระทรวง ดูแลในภาพรวมระดับเขต มีการชะลอหนี้ และยกหนี้ให้กันในหมู่พี่น้อง
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
จากรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านบุคลากรสาธารณสุข จะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยน
แนวทางการบริหารจัดการทางด้านค่าตอบแทน และการบริหารจัดการที่มีความแตกต่างกันระหว่าง
บุคลากรที่เป็นข้าราชการ และบุคลากรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้าราชการ อาจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความ
อยากที่จะทุ่มเทแรงกาย ใจในการทางานอย่างเต็มที่ ตลอดจนความผูกพันของบุคลากรซึ่งเป็นกาลัง
สาคัญในการขับเคลื่อนระบบการบริการสาธารณสุข
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2.3 แนวคิด ทฤษฎี และความหมายความผูกพันของบุคลากร
2.3.1 แนวคิดความผูกพันของบุคลากร
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต่างมุ่งหวัง เพื่อก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ แต่อาจไม่สามารถจะระบุได้แน่ชัดว่าแนวทางในการบริหารจัดการใดเป็นวิธีที่ดีและ
เหมาะสมที่สุด ที่จะสามารถก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม หรือก่อให้เกิดพฤติกรรมการทางาน
ที่เป็นเลิศ ซึ่งองค์ประกอบที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมและผลลั พธ์ของการทางานที่ดีนั้น จะต้องมี การ
พิจ ารณาถึงปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการทางานของบุคลากร เช่น ความสามารถ ความฉลาด
บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ ความรู้ สึ ก และความฉลาดทางอารมณ์ จะน ามาซึ่ ง ผลลั พ ธ์ คื อ แรงจู ง ใจ
(Motivation) ความยึ ด มั่ น (Commitment) และความผู ก พั น (Engagement) (Armstrong and
Taylor, 2014: 167)
ในระยะเวลากว่ า 10 ปี ที่ ผ่ า นมา ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร (Employee Engagement)
เป็นแนวคิดที่มีความสาคัญต่อการบริหารองค์การ ซึ่งองค์การในปัจจุบันต่างมุ่งใช้ความผูกพันของ
บุคลากรเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยแนวคิดเรื่อง ความผูกพันของบุคลากร องค์การต่างๆ
ได้ให้ความสาคัญยิ่งขึ้นเมื่อพบว่า ความผูกพันของบุคลากรมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึง
ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรในองค์การ (Bedarkar and Pandita, 2014: 106)
เมื่อกล่าวถึงความผูกพันของบุคลากรโดยทั่วไปอาจะแสดงถึง การมีส่วนร่วม (Involvement)
ความยึดมั่น (Commitment) ความชอบ (Passion) ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ความหมกมุ่น
(Absorption) ความพยายามที่มุ่งมั่น (Focused effort) และ พลังความสามารถ (Energy) (Bakker
and Leiter, 2010: 13) ซึ่ ง The Merriam-Webmaster Dictionary ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความ
ผูกพัน (Engagement) ไว้ว่า หมายถึงความมีส่วนร่วมทางอารมณ์ หรือความยึดมั่น และเป็นส่วนหนึ่ง
อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องความผูกพันนั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันไปทั้งในแนวคิดทางวิ ชาการและ
แนวคิดของการนามาปฏิบัติ
แนวคิ ด ความผู ก พั น ในเชิง วิช าการ นั ก วิ ช าการบางท่ านเชื่อ ว่า Goffman (1959, 1961)
เป็นคนแรกที่ได้นาคาว่า การเป็นส่วนหนึ่ง (Embracement) มาใช้เพื่ออธิบายถึง พฤติกรรมการ
ทางานของบุคลากรที่อุทิศตนและกาลังเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยตามแนวคิดของ
Goffman การเป็นส่วนหนึ่งในบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับหรือการแสดงออกถึง ความ
กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการทางานอย่างเต็มใจ สังเกตได้จากความสนใจและความพยายามใน
การท างาน (Goffman, 1961 cited in Kular, Gatenby, Rees, Soane and Truss, 2008) จาก
แนวคิดของ Goffman นาไปสู่การศึกษาวิจัยของ Kahn (1990: 692) นักจิตวิทยา อธิบายว่า มนุษย์
จะมีระดับการแสดงออกทางด้านพฤติกรรม ความคิด และสภาะวะทางอารมณ์ในการปฏิบัติงานที่
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แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อการทางานและประสบการณ์ของบุคคลนั้น เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ทางานในหน้าที่ของบุคลากรที่มีความผูกพันกั บบุคลากรที่ไม่ผูกพันกับองค์การ พบว่าบุคลากรที่มี
ความผูกพันกับองค์การจะปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความสมัครใจ มีแรงจูงใจในการทางานด้วยตนเอง
และในทางกลับกัน บุคลากรที่ไม่มีความผูกพันกับองค์การจะปกป้องตนเองจากการทางาน รวมถึงการ
ลาออกจากงาน โดยพลัง (ทางกายภาพ, การรับรู้, อารมณ์และจิตใจ) ที่ขับเคลื่อนบุคคลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อมการทางานของแต่ละบุคคล
Kahn (1992: 322) ได้แบ่ งแนวคิดของความผู ก พัน เป็น 2 ด้าน คือ ด้านจิตใจ และด้า น
พฤติกรรม ซึ่งทางด้านจิตใจสามารถสังเกตได้จากการที่บุคคลนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะทางานอย่างเต็มที่
ส่วนในด้านพฤติกรรม เมื่อบุคคลมีความผูกพันก็จะแสดงออกซึ่งพฤติกกรมเชิงบวก ก่อให้เกิดผลลัพธ์
ในทางที่ดี ทั้งผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล (เช่น การพัฒนาและการเติบโต) และระดับองค์การ (เช่น
คุ ณ ภาพของผลการปฏิ บั ติ ง าน) ต่ อ มา Rothhard (2001: 656) ได้ น าแนวคิ ด ของ Kahn มา
ทาการศึกษาและให้มุมมองที่แตกต่างไปว่าความผูกพันสามารถแบ่งเป็นมิติที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจได้สอง
มิติ คือ ความสนใจเอาใจใส่ (Attention) เป็นการนาความรู้และเวลามาใช้เพื่อทางานในบทบาทหน้าที่
ที่ได้รั บ มอบหมาย และความหมกมุ่น ทุ่ มเท (Absorption) มีใจที่จดจ่อกั บงานที่ ทา หลั งจากนั้ น
Macey และ Schneider (2008) กล่าวว่า ความผูกพันของบุคลากร เป็นสภาวะอันพึงประสงค์ อัน
ได้แก่ การมีส่วนร่วม มีความยึดมั่นผูกพัน มีใจรัก มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นพยายามและ
มีพลังเพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์การ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรมซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Kahn นอกจากนี้ Macey และ Schneider (2008) ได้ทาการศึกษาการให้คาจากัด
ความเรื่องความผูกพันของบุคลากร ซึ่งพบว่าได้มีการอธิบายความหมายที่แตกต่างกันไป แต่โดยส่วน
ใหญ่ ก ล่ า วถึ ง ความยึ ด มั่ น กั บ องค์ ก าร (Organization Commitment) การมี ส่ ว นร่ ว มในงาน
(Job Involvement) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship
Behavior) (Schohat and Vigoda-Gadot, 2010: 99)
แนวคิ ด เรื่ อ งความผู ก พั น ในทางการบริ ห ารองค์ ก าร อาจะมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ค าว่ า
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) แรงจูงใจ (Motivation) และความยึดมั่น (Commitment)
แต่โดยทั่วไปมักใช้คาว่า “ความผูกพัน (Engagement)” มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจในระดับบุคลและระดับองค์การ ทั้งในด้านผลกาไร
ด้านผลิตภาพ การตลาด การสร้างความพึงพอใจให้ กับลูกค้า และการรั กษาบุคลากรให้ คงอยู่ กับ
องค์การ (Reilly and Brown, 2008) ซึ่งองค์การที่ปรึกษาได้นาแนวคิดเรื่องความผูกพันของบุคลากร
เข้ า มาใช้ ใ นกั น อย่ า งแพร่ ห ลาย อาทิ เ ช่ น ช่ ว งปลายศตวรรษที่ 1990 แกลลั พ (The Gallup
Organization) องค์การวิจัยและที่ปรึกษาในด้านความรู้เกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากร
กลุ่มลูกค้า และประชากรทั่วโลก แกลลัพได้ริเริ่มการศึกษาเรื่อง "ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ"
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แนวคิ ด ของ The Gallup Organization มองว่ า ในการปฏิ บั ติ ง านบุ ค ลากรจะต้ อ งมี ก าร
ตัดสินใจและการแก้ปั ญหาอยู่เสมอ ซึ่งจะมีผลต่อความส าเร็จขององค์การ โดยการตัดสินใจและ
การกระท าส่ ว นใหญ่ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากแรงจู ง ใจภายในของแต่ ล ะบุ ค คล จึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษา
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างการรั บรู้ ของบุคลากรในด้านประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ บุคลากรที่ผูกพันกับองค์การ (Engaged) คือ บุคลากรที่ทางานด้วยความ
เต็ ม ใจ ท างานด้ ว ยใจรั ก และความรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง กั บ องค์ ก าร และจะช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด
นวัตกรรม และนาพาองค์การให้ก้าวหน้า ในทางกลับกัน บุคลากรที่ไม่ผูกพันกับองค์การ (Actively
disengaged) คือ บุคลากรที่ไม่มีความสุขในการทางาน อีกทั้งยังแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจในการ
ท างาน ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ ท าลายความส าเร็ จ ของเพื่ อ นร่ ว มงานและองค์ ก าร (Reilly R. , 2014)
นอกจากนี้ บุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์การจะคงอยู่กับองค์การนั้นๆ มีความเสียสละเพื่อประโยชน์
ขององค์การ สร้างผลผลิตและบริการ รวมถึงการช่วยเหลือ สนับสนุนองค์การให้ประสบความสาเร็จ
โดยความผูกพันของบุคลากร จะส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีของลูกค้า และประโยชน์ขององค์การ
(Burke, 2014)
การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรไม่ใช่เพียงการสารวจความพึงพอใจแต่จะต้องสามารถ
สร้ า งสภาพแวดล้ อ มการท างานให้ เ กิ ด การท างานด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น และเต็ ม ใจ
เพื่อก่อให้ เกิดความสามารถในการแข่ง ขัน องค์การจะต้องใช้กลยุทธ์ในการดึงดู ด การให้ รางวัล
การรักษาและการจูงใจบุคลากรให้คงอยู่กับองค์การและปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท (Aon Hewitt,
2015) หากบุ คลากรมีความผู ก พัน จะมีก ารแสดงออกใน 3 มิติ คือ 1) ด้านการรับรู้ (Cognitive)
มีความเชื่อมั่น ให้ การสนั บ สนุ น เป้าหมายและคุณค่าขององค์การ 2) ด้านความรู้สึ ก (Affective)
รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่ง มีความภาคภูมิใจและยึดมั่นกับ องค์การ 3) ด้านพฤติกรรม (Behavioral)
ต้องการที่จะเติบโต และคงอยู่กับองค์การ (Tower Perrin-IRS, 2016)
ความผูกพันของบุคลากร จากแนวคิดทางวิชาการและทางการบริหารองค์การ สามารถสรุปได้
เป็น 3 มิติ คือ 1) มิติด้านความพึงพอใจของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 2) มิติด้านความยึดมั่นกับองค์การ ทั้งความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความปรารถนาที่จะคง
อยู่ กั บ องค์ ก าร 3) มิ ติ ด้ า นพฤติ ก รรมการท างาน โดยมี ก ารปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เท
อาจนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ช่วยสนับสนุนและก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่ความสาเร็จขององค์การ
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2.3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของบุคลากร
ทฤษฎีที่สามารถนามาใช้ในการอธิบาย เรื่องความผูกพันของบุคลากรได้มีผู้ที่ทาการศึกษา
และน าเสนอแนวคิ ด ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร โดยมี พื้ น ฐานจากทฤษฎี ต่ า งๆ เช่ น ทฤษฎี
การแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) ทฤษฎีการลงทุน (Side-bet Theory) ทฤษฎี
การตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-Determination Theory) และทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory)
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.3.2.1 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory)
Saks (2006) กล่าวว่า เหตุผลทางทฤษฎีที่สามารถอธิบายความผูกพันของบุคลากรได้อย่าง
ชัดเจน คือ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่งทฤษฎีดังกล่าว อธิบายถึงภาระผูกพันที่ถูกสร้างขึ้น
ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นเมื่อ
มี ค วามไว้ ว างใจ ความซื่ อ สั ต ย์ จงรั ก ภั ก ดี และความยึ ด มั่ น ร่ ว มกั น ตามกฎของการแลกเปลี่ ย น
มักจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่างตอบแทนหรือ การได้รับ ผลตอบแทนจากการกระทาของฝ่ายหนึ่ง
เพื่อตอบสนองอีกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ Robinson, Perryman และ Hayday (2004: 9) ที่กล่าวว่า
ความผูกพันเป็นความสัมพันธ์สองทาง (Two-way relationship) ระหว่างองค์การ (Employer) และ
บุคลากร (Employee) บุคลากรจะมีพฤติกรรมที่ตอบแทนสิ่งที่ได้รับจากองค์การตามระดับความ
ผู กพั น ของแต่ล ะบุ คคล คือการที่บุคลากรแสดงออกถึงการมีความยึดมั่นและเข้ามามีส่ วนร่วมใน
การทางานด้วยความเต็มใจ ทั้งการแสดงออกในด้านความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม โดยการ
แสดงออกของบุ คลากรแต่ล ะบุ คคล จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลในการประเมิน
คุณค่าของสิ่งที่ได้รับจากองค์การ เช่น ค่าตอบแทน การดาเนินงาน รวมถึงผลตอบแทนอื่นๆ (Saks,
2006: 603)
ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนทางสังคม จะเกิดขึ้นเมื่อองค์การ หรือนายจ้างได้ดูแลบุคลากร
ซึ่งจะเป็นตัวกลางก่อให้เกิดพฤติกรรมการทางานที่มีประสิทธิภาพและทัศนคติเชิงบวกของบุคลากร
(Cropanzano and Mitchell, 2005: 882) โดย Blau (1964: 93) ได้กล่าวไว้ว่า การแลกเปลี่ยนทาง
สั งคม อาจน าไปสู่ ความรู้ สึ กการมีพันธะผู กพันในหน้าที่ ความจงรักภักดี และความไว้ว างใจ ซึ่ง
ผลตอบแทนจากการแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจไม่มีรูปแบบที่แน่ชัด ทั้งนี้ ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาจส่งผลต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคมได้
เมื่ อ พิ จ ารณาในบริ บ ทของการบริ ห ารองค์ ก ารจากทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย นทางสั ง คม
อาจกล่ า วได้ ว่ า เมื่ อ บุ ค ลากรและองค์ ก าร ต่ า งมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะได้ รั บ การตอบสนองจาก
การกระทา ทั้งสองฝ่ายจึงต้องมีการพึ่ งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่แต่ละ
ฝ่ายมีอยู่ระหว่างบุคลากรและองค์การ กล่าวคือ บุคลากรมีความคาดหวัง ในการบรรลุผลจากการ
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ปฏิบัติงาน จึงได้เข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การ ด้วยเจตนาที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เวลา
ความคิดสร้ างสรรค์ที่มีอยู่ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้ กับองค์การ เพื่อแลกเปลี่ ยนกับผลตอบแทน
ที่จะได้รับจากองค์การ ขณะเดียวกันองค์การก็มีความคาดหวังที่จะแลกเปลี่ยนผลตอบแทนที่มอบให้
บุคลากรกับการได้มาซึ่ง ผลการปฏิบัติงาน หรือพฤติกรรมที่ช่วยให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ตามที่องค์การกาหนดไว้
2.3.2.2 ทฤษฎีการลงทุน (Side-bet Theory)
ทฤษฎีการลงทุน หรื อ Side-bet Theory (Becker, 1960: 32) พัฒ นามาจากแนวคิดเชิง
แลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ โดยอธิบายถึงเหตุผลที่บุคคล
เกิดความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เนื่องจากบุคคลนั้นได้ทาการลงทุน (side-bet) ในสิ่งนั้นไว้ ดังนั้น หาก
บุคคลนั้นตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์หรือไม่มีการผูกพันไว้ จะก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่าการคง
อยู่ หรือการยึดมั่นผูกพันต่อไป ซึ่งระดับความสาคัญของการลงทุนในบางครั้งจะมีความผันแปรไปตาม
กาลเวลา กล่าวคือ คุณค่าของสิ่งที่บุคคลได้ทาการลงทุนไปจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาที่บุคคล
ได้ทุ่มเทให้กับสิ่งนั้น เช่น อายุงานหรือประสบการณ์ทางานในองค์การ บุคคลที่คงอยู่กับองค์การเป็น
ระยะเวลาเท่าใด จะทาให้เกิดการสะสมทรัพยากรที่ได้รับจากการจ้างงานขององค์การมากขึ้น อาจอยู่
ในรู ป ของ เงิน เดือน ตาแหน่ งงาน สวัส ดิการ หรือสิ่ งอื่นใดที่ได้ล งทุนกาลั งกาย กาลั งใจ ความรู้
ความสามารถ ดังนั้น หากบุคคลที่ทางานอยู่ในองค์กรเป็นระยะเวลานาน ย่อมมีการตัดสินใจที่จะ
ลาออกจากองค์การได้ยากกว่าผู้ที่ทางานกับในระยะเวลาสั้น เนื่องจาก บุ คคลนั้นจะมีการพิจารณาว่า
หากตั ด สิ น ใจออกจากองค์ ก ารจะท าให้ สู ญ เสี ย ทรั พ ยากรที่ ไ ด้ ล งทุ น ไป ซึ่ ง อาจจะไม่ คุ้ ม ค่ า กั บ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากองค์กร หรือสถานที่ทางานแห่งใหม่
2.3.2.3 ทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-Determination Theory)
ทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตนเอง (Deci and Ryan, 1985) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงแรงจูงใจทั้ง
ภายในและภายนอกตัวบุคคล โดยแรงจูงใจภายใน คือการที่บุคคลกระทาสิ่งหนึ่งด้วยความสนใจของ
ตนเอง และแรงจูงใจภายนอก คือ การที่บุคคลกระทาสิ่งหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้าภายนอก
ทั้งนี้ แรงจูงใจภายนอกจึงมีบทบาทที่สาคัญในการบริหารองค์การ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุ
ของการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เช่น กฎหรือข้อบังคับจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลปรารถนาที่จะได้รับ
รางวัล หรือการหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ เป็นต้น ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์จะแสดงพฤติกรรมภายนอก
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ภายใต้เ งื่อนไขและสาเหตุจูงใจต่างๆ ทั้ง การได้รับการสนับสนุน ความ
มีอิสระในการตัดสินใจ ความสามารถส่วนบุคคล และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น อันจะนาไปสู่การสร้าง
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เสริ มให้ เกิด แรงจู งใจ การคงอยู่ ในองค์การ และการมีส่ ว นร่ว มทั้งด้านความคิด ความรู้สึ ก และ
พฤติกรรม
ทฤษฎีการตัดสิ น ใจด้ว ยตนเอง เน้นถึง การพัฒ นาบุคลิ กภาพและพฤติกรรมการควบคุม
ตนเองของมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วย แนวโน้มการพัฒนาและความต้องการทางด้านจิตใจ
โดยธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานของแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivation) และการบูรณาการส่วนบุคคล
(Self-integration) การกระตุน้ ให้บุคคลเกิดแรงจูงใจจะต้องมีการตอบสนองความต้องการ 3 ประการ
คื อ ความต้ อ งการเป็ น ผู้ มี ทั ก ษะความสามารถ (Need for Competence) ความต้ อ งการการมี
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Need for Relatedness) และความต้องการอิสระและอานาจในการตัดสินใจ
(Need for Autonomy) โดยบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาและบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ให้เกิดการทางานทางานที่ดี และเหมาะสม
ที่สุด รวมถึงมีการพัฒนาทางสังคม และความอยู่ดีมีสุขของบุคคล (Personal well-being) (Deci
and Ryan, 2000: 68)
อาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตนเอง ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและพฤติกรรมของบุคคลกับสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เป็นพื้นฐานการทานายการ
กาหนดตนเองให้มีความพึงพอใจ การรับรู้ ทัศนคติ และการแสดงพฤติกรรมการทางานให้บรรลุตาม
เป้าหมายของตนเอง หน่วยงาน และองค์การ
ดังนั้น ในการนาทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตนเอง มาประยุกต์ใช้ในองค์การ หากองค์การมุ่งที่จะ
สร้างให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทางานด้วยตนเอง อย่างเต็มความสามารถ จึงควรสนับสนุนให้บุ
คลกรมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า งานที่ ต นเองท านั้ น ท้ า ทายความสามารถของตนเองในระดั บหนึ่ ง
ซึ่ ง ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะรั บ รู้ ว่ า ตนเองเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสามารถ ( Need for
Competence) การสร้างบรรยากาศการทางานให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และ
การให้คาแนะนาจากผู้บังคับบัญชาโดยการให้ผลสะท้อนกลับของการปฏิบัติงาน (Feedback) เพื่อให้
บุคลากรทราบถึงการทางานที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Need for Relatedness)
รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น นั่นคือการมอบหมายงาน โดยอธิบายถึงเป้าหมายของงาน และให้
บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสในการเลือกวิธีในการปฏิบัติด้วยตนเอง (Need for Autonomy)
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2.3.2.4 ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) เป็นทฤษฎีของ Adams, J.S. (1965) โดยมีพื้นฐาน
ความคิดว่า บุคคลย่อมแสวงหาความเสมอภาคทางสังคม โดยพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับ (output)
กับปัจจัยนาเข้า (Input) คือ พฤติกรรม และคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความเสมอ
ภาคมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเทียบตนเองกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ซึ่งบุคคลจะรับรู้ถึงความ
เสมอภาคเมื่ อ เห็ น ว่ า สั ด ส่ ว นผลตอบแทนที่ ต นเองได้ รั บ จากความทุ่ ม เทของตน เท่ า กั บ สั ด ส่ ว น
ผลตอบแทนที่บุคคลอื่นที่ทางานในลักษณะเดียวกันได้รับ ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อความพยายามทุ่มเท
ทางานของบุคคลได้ ดังนั้น เมื่อเกิดความไม่เสมอภาคหรือไม่เท่าเทียมบุคคลจะมีการเปรียบตัวแปร
หรือปัจจัยต่างๆ ซึ่งตัวแปรที่สาคัญในทฤษฎีความเสมอภาค มี 3 ประเภท คือ บุคคลอื่น (Other)
ระบบ (System) และตนเอง (Self) (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548) สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1) บุคคลอื่น (Other) หมายถึง ผู้ที่ทางานในลักษณะเดียวกัน ในองค์การเดียวกัน เช่น
เพื่อนร่วมงาน เพื่อบ้าน และผู้ที่ประกอบวิชาชีพเดียวกัน เป็นต้น
2) ระบบ (System) หมายถึ ง นโยบายด้ า นค่ า จ้ า งและผลตอบแทน กระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ ขององค์การตลอดจนการบริหารจัดการระบบการทางานทั้งหมด
3) ตนเอง (Self) หมายถึง อัตราส่วนการทางานและผลงานซึ่งเป็นเอกลักษณะของแต่
ละบุ ค คล ตั ว แปรประเภทนี้ เ ป็ น ผลมาจากเกณฑ์ บ รรทั ด ฐานบางอย่ า ง เช่ น
ประสบการณ์ทางานในอดีต หรือพันธสัญญาของครอบครัว
2.3.2.5 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Need Theory)
ความตั้งใจของบุคคลที่จะทาบางสิ่งบางอย่างมีเงื่อนไข คือ ความสามารถในการกระทาเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจในความจาเป็นต้องการของบุคคลนั้น ซึ่งความจาเป็นต้องการ (Need) หมายถึง สิ่ง
ที่ขาดแคลนทางร่างกายหรือจิตใจ หาได้รับการตอบสนองจะทาให้ผลที่เกิดขึ้นเป็นความพึงพอใจได้
โดยทฤษฎีด้านความต้องการ หรือแรงจูงใจ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือ ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ
Abraham Maslow (1954) ได้ให้ข้อสมมติฐานว่ามนุษย์ทุกคนมีลาดับขั้นความต้องการ 5 ประการ
(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548) ดังนี้
1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) คือ ความหิว ความกระหาย
ที่พักอาศัย ความต้องการทางเพศ และความต้องการอื่นๆ ทางร่างกาย
2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความมั่นคง และการป้องกันอันตราย
ต่อร่างกายและอารมณ์
3) ความต้ อ งการทางสั ง คม (Social Needs) คื อ ความรั ก ความรู้ สึ ก เป็ น เจ้า ของ การ
ยอมรับ และความมีมิตรภาพ
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4) ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) คือ ปัจจัยต่างๆ ภายในจิตใจ เช่น
การยอมรับนับถือตนเอง ความเป็นอิสระ ความสาเร็จ และปัจจัยต่างๆ ภายนอก เช่น
สถานภาพ ความเป็นที่รู้จักของบุคคลอื่น และการได้รับความเอาใจใส่
5) ความต้องการบรรลุเป้าหมายในชีวิต (Self-actualization Needs) คือ แรงขับเคลื่อนที่
จะเป็นในสิ่งที่ตนสามารถเป็นได้ เช่น การเจริญเติบโต ความสาเร็จในความสามารถ
ของตน และการบรรลุความปรารถนา
ในขณะที่ความต้องการประการหนึ่งเป็นที่พึงพอใจแล้ ว ความต้องการล าดับต่อไปก็จะ
ปรากฏขึ้น ดังแผนภาพที่ 2.3

ความต้องการ
บรรลุเป้าหมายในชีวิต

ความต้องการ
การยอมรับนับถือ
ความต้องการทางสังคม
ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการทางด้านร่างกาย
แผนภาพที่ 2.3 ลาดับขั้นความต้องการของ Maslow
จากแผนภาพที่ 2.3 แสดงการความต้องการที่สูงขึ้นตามลาดับขั้นจากด้านล่างสู่ด้านบน เป็น
การจัดลาดับขั้นโดยทั่วไป แต่มิได้หมายความว่า การตอบสนองความต้องการแต่ละขั้นต้องเป็นไป
อย่างสมบูรณ์ อาจเป็นไปเท่าที่ปัจจัยต่างๆ จะอานวยให้แต่ละบุคคลเกิดความต้องการและความพึง
พอใจ ทั้งนี้ จากทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow อาจนามาจัดเป็นความต้องการระดับสูง
และระดับต่า ได้ว่าความต้องการระดับต่าเป็นความต้องการพื้นฐานเพื่อการดารงชีวิตและสังคม ส่วน
ความต้องการระดับสูง จะเป็นความปรารถนาที่จะพัฒนาไปสู่การบรรลุผลทางจิตใจที่มีความมุ่งมั่น
ต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง และความก้าวหน้าเจริญเติบโตทั้งในหน้าที่การงานและบรรลุอุดมการณ์
แห่งชีวิตของตนเอง การนาทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow ใช้เชื่อมโยงกับการบริหาร
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องค์การ สามารถทาได้โดยนาปัจจัยที่ทาให้ บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน มาสนับสนุนให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การและสร้างเสริมให้เกิด
ความผูกพันกับองค์การ (อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 294) ดังแผนภาพที่ 2.4
ตัวจูงใจที่เหมาะสม

ความต้องการระดับสูง
-

ความต้องการบรรลุเป้าหมายในชีวิต

-

-

ความต้องการการยอมรับนับถือ

-

ความต้องการระดับต่า

ตัวจูงใจที่เหมาะสม
-

ความต้องการทางสังคม

-

-

ความต้องการความปลอดภัย

-

ความต้องการทางด้านร่างกาย

งานที่มีการสร้างสรรค์และท้าทาย
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
งานที่ยืดหยุ่นและเป็นอิสระ
การได้รับการยกย่องนับถือ
ได้รับการสนับสนุนในการทางานที่สูงขึ้น
คาชมและความเชื่อถือจากหัวหน้า

-

การมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร
การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
การเป็นที่พอใจของหัวหน้า
เงื่อนไขในการทางานที่ไว้ใจได้
ความปลอดภัยในการทางาน
การชดเชยและผลประโยชน์
การพักผ่อนและการหยุดพัก
ความสะดวกสบายทางกายภาพ
ชั่วโมงการทางานที่สมเหตุสมผล

แผนภาพที่ 2.4 การจูงใจให้บรรลุความต้องการของบุคคลของ Maslow
แหล่งที่มา: อุดม ทุมโฆสิต (2544: 296)
2.3.2.6 ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory)
ทฤษฎีนี้ได้ทาการจัดลาดับของความต้องการจากทฤษฎีความต้องการของ Maslow เป็น 3
ระดั บ คื อ ความต้ อ งการให้ อ ยู่ ร อด (Existence needs) ความต้ อ งการความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น
(Relatedness needs) ความต้องการเจริญเติบโต (Growth needs) โดยสามารถอธิบายได้ (อุดม
ทุมโฆสิต, 2544: 296-289) ดังนี้
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1) ความต้องการให้ อยู่ร อด (Existence needs) เป็นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ ความ
ต้ อ งการทางกายภาพ รวมทั้ ง ความต้ อ งการความปลอดภั ย และมั่ น คง เพื่ อ ให้ ก าร
ด ารงชี วิ ต อยู่ ร อด ดั ง นั้ น หากเปรี ย บเที ย บกั บ ทฤษฎี ค วามต้ อ งการของ Maslow
ความต้องการอยู่รอดจึงเป็นความต้องการในระดับเดียวกับความต้องการทางร่างกาย
และความต้องการด้านความปลอดภัยนั่นเอง
2) ความต้องการความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Relatedness needs) เป็นความต้องการที่จะมี
ความสั มพัน ธ์กับ บุ คคลต่างๆ ในสั งคม เทียบได้กับความต้อ งการทางสั ง คม (Social
needs) นั่นเอง
3) ความต้องการเจริ ญเติบโต (Growth needs) เป็นความต้องการด้านการพัฒ นาไปสู่
การเติบโตทั้งในด้านหน้าที่การงานและทางด้านจิตใจ ความต้องการระดับนี้สามารถ
เทียบได้กับความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem needs) และความต้องการบรรลุ
เป้าหมายในชีวิต (Self-actualization needs)
จากทฤษฎีความต้องการของ Alderfer สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ ดังแผนภาพที่ 2.5

ความต้องการให้อยู่รอด
(Existence needs)
ความพอใจ

ภาวะคับข้องใจ-ถดถอย

ความต้องการความสัมพันธ์กับผู้อื่น
(Relatedness needs)
ความพอใจ

ระดับต่า

ระดับกลาง

ภาวะคับข้องใจ-ถดถอย

ความต้องการเจริญเติบโต
(Growth needs)

ระดับสูง

แผนภาพที่ 2.5 ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory)
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หมายเหตุ: 1) ลูกศรหัวลง  หมายถึง ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองและจะทาให้ เกิด
ความต้องการระดับสูงกว่า
2) ลูกศรหัวขึ้น  หมายถึง ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองและจะทาให้เกิด
ความคับข้องใจ-หดหู่และจะถดถอยกลับไปอยู่ในความต้องการระดับต่า
แหล่งที่มา: อุดม ทุมโฆสิต (2544: 297)
จากแผนภาพที่ 2.5 แสดงทฤษฎี ERG ของ Alderfer กล่าวว่า ความต้องการทั้ง 3 ระดับ
สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลได้พร้อมๆ กันไป ทั้งนี้ทฤษฎี ERG ยึดหลักความคับ
ข้องใจ-ถดถอย เป็นตัวอธิบายความสัมพันธ์ในแต่ละระดับ โดยอธิบายว่าความต้องการในระดับต่ากว่า
เมื่อได้รั บ การตอบสนองแล้ ว จะเกิดความต้องการในระดับสู งขึ้นไปอีก แต่ห ากความต้องการใน
ระดับสูงกว่าไม่ได้รับการตอบสนองจะทาให้เกิดความคับข้องใจ โดยความคับข้องใจนี้จะทาให้บุคคลมี
ความมุมานะมากขึ้นในตอนต้น แต่หากบุคคลมีความแน่ใจว่าไม่สามารถบรรลุความต้องการได้อย่าง
แน่นอน ความคับข้องใจนั้นจะแปรเป็นความหดหู่ ถดถอยและจะลดระดับความต้องการลงไปอยู่
ในระดับเดิมที่เคยได้รับมาก่อน
2.3.2.7 ทฤษฎีความต้องการของ McClelland (McClelland’s Theory of Need)
Devid C. McClelland (1961: 100-110) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ความต้ อ งการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การทางานโดยแบ่งความต้องการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) ความต้องการความสาเร็จ (Need for achievement: N Act) คือความต้องการที่จะ
กระทาสิ่งต่างๆ ด้วยความสามารถที่มีอยู่อย่างดีที่สุด เพื่อให้ประสบความสาเร็จจะ
มุ่งใช้ความสามารถของตนเองในการทางานเพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
2) ความต้องการความเป็นส่ ว นหนึ่ง (Need for affiliation: N Aff) เป็นความต้องการ
มิ ต รภาพและการมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ อื่ น บุ ค คลที่ มี ค วามต้ อ งการลั ก ษณะนี้ จ ะ
พยายามสานสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับผู้อื่นมากกว่าการแข่ งขัน และต้องการความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน
3) ความต้องการอานาจ (Need for power: N Power) เป็นความต้องการควบคุมหรือ
มีอิทธิพลเหนื อผู้ อื่น ผู้ ที่ต้องการการมีอานาจเหนื อผู้ อื่นๆ จะเป็นบุคคลที่ช อบการ
แข่งขัน ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับ จะคานึงถึงศักดิ์ศรีและอิทธิพลมากกว่าการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
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ทฤษฎี ค วามต้ อ งการของ Devid C. McClelland ได้ เ น้ น ว่ า ผู้ ที่ จ ะท างานได้ อ ย่ า ง
ประสบผลสาเร็จต้องมีความต้องการที่จะประสบความสาเร็จ หรือสัมฤทธิ์ผล (N Ach) เป็นสาคัญ
หากบุคคลมีความต้องการที่จะประสบความสาเร็จสูงจะทาให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จลุล่วงและ
ช่ว ยให้ การดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานและองค์การมีประสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้ ความต้องการของบุคคล
สามารถสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้
2.3.2.8 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory)
ทฤษฎีสองปัจจัย ได้ถูกเสนอโดยนักจิตวิทยาชื่อ Frederick Herzberg ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่า
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่องานเป็นสิ่งธรรมดา และทัศนคติของบุคคลสามารกาหนดความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวต่องานได้ Herzberg ได้ทาการสารวจโดยเริ่มจากคาถามที่ว่า “คนเราต้องการอะไร
จากงานของตน” สามารถสรุปได้เป็น 2 ปัจจัย (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548: 42) ดังนี้
1) ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของงาน
ที่ทาอยู่ นั่นคือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้า กับเพื่อนร่วมงาน และกับลูกน้อง
เทคนิ ค ในการบั ง คั บ บั ญ ชา นโยบายองค์ ก าร และวิ ธี ก ารบริ ห ารความมั่ น คงในงาน
สภาพการท างาน เงิ น เดื อ น และเรื่ อ งส่ ว นตั ว ที่ ถู ก กระทบโดยสภาพของงาน ปั จ จัย
สุ ข อนามั ย นี้ ถ้ า หากบกพร่ อ งไปจะท าให้ อ งค์ ก ารมี ปั ญ หาเกิ ด ความไม่ พึ ง พอใจของ
บุคลากร
2) ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เกี่ยวกับเนื้อหาของงงานที่ดี และมีผลต่อความพอใจ
เกี่ย วกับ งานที่ทา คือ ความส าเร็จ การยอมรับ ความรับผิ ดชอบ ความก้าวหน้าและ
คุณลักษณะของงานนั้นๆ ปัจจัยจูงใจจะช่วยทาให้บุคลากรอุทิศตนให้ กับองค์การ อันจะ
นามาซึ่งประสิทธิภาพในการทางาน
ตามแนวคิดของ Herzberg ปัจจัยที่นาไปสู่ความพึงพอใจจะแยกออกจากปัจจัยที่นามาซึ่ง
ความไม่พึงพอใจในการทางานอย่างชัดเจน ดังแผนภาพที่ 2.6
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ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors)

ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors)

ซึ่งมีผลกระทบต่อความไม่พึงพอใจในงาน
- ลักษณะของการบังคับบัญชา
- ค่าจ้าง
- นโยบายองค์การ
- สภาพการทางาน
- ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ
- ความมั่นคงในงาน

ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงาน
- โอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง
- โอกาสในเจริญเติบโตส่วนบุคคล
- การยกย่อง
- ความรับผิดชอบ
- ความสาเร็จ

สูง

ความไม่พึงพอใจ 0 ความพึงพอใจ

สูง

แผนภาพที่ 2.6 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory)
แหล่งที่มา: รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548: 43)
จากแผนภาพที่ 2.6 แสดงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะนาไปสู่ความพึงพอใจและความไม่พึง พอใจ
ในการทางาน ทั้งนี้ ในการบริหารองค์การ ผู้บริหารจาเป็นจาต้องคานึงปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความไม่
พึงพอใจในงานหากบุคลากรมีการรับรู้ว่าองค์การมีการบริหารจัดการที่ ไม่เหมาะสม เช่น ลักษณะของ
การบังคับบัญชา ค่าจ้าง นโยบายองค์การ สภาพการทางาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ความมั่นคง
ในงาน เป็นต้น หากมีการบริหารปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงสร้าง
เสริมให้เกิดความพึงพอใจของบุคลากรมากขึ้นด้วยปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ต่อไป
จากทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow (Hierarchy of Need Theory) ทฤษฎี ERG
ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory) ทฤษฎีความต้องการของ McClelland (McClelland’s
Theory of Need) และ ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory) หาก
นามาพิจารณาจะพบว่า ความต้องการเหล่านี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จึงสามารถนามาเปรียบเทียบ
โดยแบ่งความต้องการเป็น 2 ระดับใหญ่ๆ คือ ความต้องการระดับต่า และความต้องการระดับสูง
(อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 304) ดังแผนภาพที่ 2.7
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Maslow

ความ
ต้องการ
ระดับสูง

ความต้องการบรรลุ
เป้าหมายในชีวิต
ความต้องการ
การยอมรับนับถือ

ความต้องการ
ทางสังคม

ความ
ต้องการ
ระดับต่า

ความต้องการ
ความปลอดภัย
ความต้องการ
ทางด้านร่างกาย

Alderfer

McClelland

Herzberg

ความสาเร็จ
การเติบโต

ปัจจัยจูงใจ
อานาจ

ความสัมพันธ์

การอยู่รอด

ความสัมพันธ์

ปัจจัย
อนามัย

แผนภาพที่ 2.7 เปรียบเทียบทฤษฎีของ Maslow, Alderfer, McClelland และ Herzberg
แหล่งที่มา: อุดม ทุมโฆสิต (2544: 305)
2.3.3 ความหมายความผูกพันของบุคลากร
การศึกษาเรื่องความผูกพันที่ผ่านมามีการใช้คาที่หลากหลาย แตกต่างกันไป เช่น คาว่า ความ
ผู ก พั น ในการท างาน (Work engagement หรื อ Job engagement) ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร
(Employee engagement) หรื อ ความยึ ด มั่ น ต่ อ องค์ ก าร ( Organizational commitment)
แต่คานิยามความหมายของคาเหล่านี้มีความใกล้เคียงกันมาก อาจมีความแตกต่างกัน ในอดีตนิยมใช้
ค าว่ า Organizational commitment แต่ ใ นปั จ จุ บั น นิ ย มใช้ ค าว่ า Employee engagement
(Albrecht, 2010)
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร เป็ น แนวคิ ด ที่ มี ก ารศึ ก ษาและพั ฒ นาจ านวนมาก โ ดยการให้
ความหมายหรือคาจากัดความมีความแตกต่างกันออกไป (Macey and Schneider, 2008: 3) อาทิ
เช่น ความผูกพันของบุคลากร เป็นคาที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตวิทยาและทางอารมณ์
ได้แก่ ความมุ่งมั่น การมีส่วนร่วม การดึงดูด ความหมายที่เกี่ย วกับการสร้างผลการปฏิบัติงาน ได้แก่
การปฏิบัติตามบาบาทหน้าที่ ความพยายามในการทางาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีข อง
องค์การ (Macey and Schneider, 2008: 5) หรือ ความหมายที่เกี่ยวกับทัศนคติ มีการให้ความหมาย
จากมุมมองที่แตกต่างกันสามารถอธิบายได้ ดังนี้
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การให้ความหมายความผูกพันของบุคลากรในทางวิชาการ ได้มีการให้ความหมายที่แตกต่างกัน
ออกไปตามแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทั้งนี้ นักวิชาการบางกลุ่มคาดว่าการให้ความหมายของความ
ผูกพันของบุคลากรเป็นครั้งแรกโดย Kahn (1990) ซึ่งอธิบายว่า ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง
ความพยายามของสมาชิ ก ที่มี ต่ องานและองค์ การ จะแสดงออกทางพฤติ ก รรม การนึกคิด และ
ความรู้สึกระหว่างปฏิบัติงาน โดยบุคลากรที่มีความผูกพันจะมีความเอาใส่ใจในการทางาน และในทาง
กลับกันบุคลากรที่ไม่มีความผูกพัน จะแสดงออกถึงความเพิกเฉย ไม่ใส่ใจในการทางาน ซึ่งความหมาย
ดั ง กล่ า วนั้ น มี ค วามหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การมี ส่ ว นร่ว มในบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง (Fleck and
Inceoglu, 2010: 31; Meyer, Gagne and Parfyonova, 2010: 63; Schaufeli and Bakker,2010:
10) Macey และ Schneider (2008: 6) ได้แบ่งความผูกพันออกเป็น 3 มิติ โดยเสนอว่า ลักษณะ
ความผูกพัน (Trait engagement) เป็นมุมมองของบุคคลที่มีต่อการทางาน มีผลต่อความรู้สึกผูกพัน
(State engagement) ที่ เ ป็ น แรงขั บ และน าไปสู่ พ ฤติ ก รรมที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความผู ก พั น ของบุ ค คล
(Behavioral Engagement) ที่มีความพยายามในการทางานนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่ ไ ด้รับ
จากการแบ่ งมิติของความผู กพัน ดังกล่าว Newman และ Harrison (2008) ได้ให้ ความเห็ นที่ต่าง
ออกไปว่า หากทาการแบ่งความผูกพันเป็นมิติต่างๆ อาจทาให้เกิดโครงสร้างที่ซ้าซ้อนกัน ความผูกพัน
ของบุคลากรจะต้องประกอบด้วยพฤติกรรมของบุคลากรทั้ง 3 ด้านพร้อมกัน ได้แก่ การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี และการมีส่วนร่วมในองค์การ
ความผูกพันของบุ คลากรในความหมายเชิงวิชาการ มักให้ความสาคัญกับสภาวะทางจิตใจ
โดยอธิบายว่าบุคลากรที่มีความผูกพัน จะมีความพยายาม มีแรงจูงใจภายในของแต่ละบุคคลคน และ
มีส่วนร่วมในการทางานอย่างเต็มที่ (Hackman and Oldman, 1980; Langer, 1989; Lawyer and
Hall, 1970; all cited in Kahn, 1990; Deci, 1985; Csikszentmihalyi, 1975) นั ก วิ ช าการบาง
กลุ่มได้ให้ความหมายว่าเป็นความพยายามของบุคลากรที่มีต่อการทางาน (Frank, Finnegan and
Taylor, 2004) หรือความรู้สึกและความคิดที่มีต่อองค์การ (Baumruk, 2004; Richman, 2006; and
Shaw, 2005) ความมุ่งมั่นของแต่ละบุคคลที่แสดงออกได้อย่างชัดเจน เช่น การริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ปรับตัว ความพยายามในการทางานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การ (Macey, Young, Schneider
and Barbera, 2009: 7) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าความผูกพันของบุคลากรจะเกี่ยวข้องกับความผูกพันของ
บุ คลากรที่มีต่องานที่ทาและความผู กพันกับองค์ การ (Saks, 2006; Balain and Sparrow, 2009)
โดยบุคคลที่มีความผู กพัน กับงาน จะมีความรู้สึกเชิงบวกกับงานที่ทา มีความกระตือรือร้น ทุ่มเท
ยึ ด มั่ น และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง กั บ งานที่ ท า (Truss, Soane, Edward, Wisdom, Croll and Burnett,
2006) ในมุมของความผูกพันต่อองค์การ เป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงจิตวิทยาระหว่างบุคลากรกับ
องค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรใช้ในการตัดสินใจว่าจะคงอยู่กับองค์การหรือไม่ (Allen and Mayer,
1990)
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ความหมายความผูกพันของบุคลากรในการบริหารองค์การ ได้ให้ความหมายความผูกพันที่
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่นามาใช้พัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดยความผูกพันของบุคลากรได้มีการนา
ในใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารอย่ า งแพร่ ห ลาย ในบางครั้ ง อาจมี ก ารใช้ ค าว่ า ความผู ก พั น
ในงาน (Work Engagement) สลับกับคาว่า ความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement)
ซึ่งความหมายของความผู กพัน ในงานมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า คือ ความผู กพันในงานเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับงานที่ทา ในขณะที่ความผูกพันของบุคลากร จะหมายความรวมถึง
ความสัมพันธ์กับองค์การด้วย (Schaufeli and Bakker, 2010: 10) ซึ่งความผูกพันจะมีความหมาย
ที่แตกต่างจากความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) โดยความพึงพอใจในการทางานเป็นส่วนหนึ่ง
ของความผูกพัน ที่สามารถสะท้อนถึงความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่ได้รับจากองค์การ แต่ความผูกพันของ
บุคลากรจะรวมถึงความรัก และมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทพลังกายและเวลา เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นผลสาเร็จ
(Harter, Schmidt and Hayes, 2002; Macey and Schneider, 2008)
Alfes และคณะ (2010:5) มองว่าความผูกพันประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ 1) ความผูกพัน
ทางสติปั ญญา (Intellectual engagement) คือ การที่บุคคลได้ใช้ความคิ ดในการทางานเพื่ อ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 2) ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective engagement) คือ ความรู้สึกเชิง
บวกเกี่ยวกับการทางานที่ดี 3) ความผูกพันทางสังคม (Social engagement) คือการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นในที่ทางานเพื่อปรึกษาหารือการปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น
นอกจากความหมายในเชิงวิชาการและความหมายในการบริหารองค์การแล้ว การบริหารและ
พัฒนาประเทศของไทยได้มีการนาความผู กพันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การประเมินคุ ณภาพ
องค์การ เช่น รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริ ก ารสุ ข ภาพ (Hospital Accreditation: HA) ระบบประเมิ น คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ ( State
Enterprise Performance Appraisal: SEPA) และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
( Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โ ด ย แ ต่ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม
หมายความผูกพันของบุคลากรไว้ในทิศทางเดียวกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ ความผูกพันของบุคลากร
หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นทั้งด้านอารมณ์และสติปัญญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
องค์การ ซึ่งระบบประเมิน คุณภาพรัฐ วิส าหกิจและการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาสู่ ความเป็ น เลิ ศ
ได้เพิ่มเติมว่า องค์การมีระดับความผูกพันสูง มักมีสภาพแวดล้อมที่มีผลการดาเนินงานดี บุคลากร
ได้รับแรงจูงใจในการทางานอย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและความสาเร็จของ
องค์การ (จิรประภา อัครบวร และคณะ 2557)
(จิรประภา อัครบวร, รัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์, จารุวรรณ ยอดระฆัง และ ขวัญ นวลสกุล, 2557)
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ดังนั้น จากความหมายข้างต้น อาจสามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง
ความรู้สึก ความคิด ทัศนคติเชิงบวกที่บุคลากรในองค์การมีต่องานที่ทาและองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดง
ถึงความพึงพอใจ ความกระตือรือร้นและทุ่มเทในการทางาน รวมถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง มีความยึด
มั่น ปรารถนาที่จะคงอยู่กับองค์การ และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยคานึงถึงการสร้างให้
เกิดผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานที่ดีทั้งในระดับบุคคล กลุ่มงาน ตลอดจนความสาเร็จขององค์การ

2.4 องค์ประกอบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
2.4.1 องค์ประกอบความผูกพันของบุคลากร
องค์ประกอบความผูกพันของบุคลากร ได้มีนักวิชาการและองค์การที่ปรึกษาที่ทาการศึกษา
เรื่องความผูกพันของบุคลากร ได้เสนอองค์ประกอบความผูกพันของบุคลากรไว้อย่างใกล้เคียงกัน
โดยอาจสรุปได้ เป็น 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านความพึงพอใจหรือความอยู่ดีมีสุ ขของ
บุคลากร องค์ประกอบด้านความรู้สึก ยึดมั่น เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และองค์ประกอบด้านความ
ทุ่ ม เทในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งดี ที่ สุ ด (Kahn, 1990; Robinson, Perryman and Hayday, 2004;
Macey and Schneider, 2 0 0 8 ; Schiemann, 2 0 0 9 ; Armstrong and Taylor, 2 0 1 4 ; AON
Hewitt, 2015; Towers Perrin-ISR, 2016) ดังแสดงในตารางที่ 2.4

ความผูกพันทุ่มเททางคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Trait engagement) เป็นความ
ผูกพันทุ่มเทที่เกิดจากคุณลั กษณะของ
บุคลากรที่มีความรู้สึ กทางบวกต่ อชี วิ ต
และต่องาน เช่น บุคลากรรู้สึกสานึกใน
บทบาทหน้าที่ของตน
ความพึงพอใจต่องานและต่อองค์การ

Macey and
Schneider, 2008

Schiemann, 2009

Kahn, 1990

ด้านความพึงพอใจ
ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร
การรับรู้ (Cognitive) คือ ความเชื่อของ
บุ ค ลากรที่ มี ต่ อ หั ว หน้ า งาน เพื่ อ น
ร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน
และองค์การ

ผู้ทาการศึกษา

ตารางที่ 2.5 องค์ประกอบความผูกพันของบุคลากร
องค์ประกอบความผูกพันของบุคลากร
ความรู้สึกยึดมั่น
ความทุ่มเท
เป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ
ในการปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด
อารมณ์ (Emotional) คือ ความรู้สึก พฤติกรรม (Behavior) คือ การที่บุคลากรมี
ของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ หั ว หน้ า งาน ความอุตสาหะ และพยายามเพื่อองค์การ ซึ่ง
เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการ เป็นการกระทาที่มีผลมาจากทัศนคติ กล่าว
ทางานและองค์การ
ได้ว่าเป็นพฤติกรรมของบุคลากรที่เกิดความ
ผูกพันทุ่มเทต่อองค์การ
ความผูกพันทุ่มเททางสภาวะอารมณ์ ความผูกพันทุ่มเททางพฤติกรรม (Behavior
(State engagement) เป็ น คว า ม engagement) เป็ น ความผู ก พั น ทุ่ ม เทต่ อ
ผู ก พั น ทุ่ ม เท ที่ เ กิ ด จา ก อ า ร ม ณ์ องค์การโดยที่บุคลากรจะแสดงออกมาทาง
ความรู้สึก เช่น รู้สึกมีส่วนร่วม รู้ สึก พฤติ ก รรม เช่ น การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
ถึงการมีพันธะสัญญาต่อองค์การ
องค์ ก าร การปฏิ บั ติ ง านนอกเหนื อ จากที่
ได้รับมอบหมาย
ความยึดมั่นต่อภารกิจ หรือเป้าหมาย ความพยายามในการทางาน อุทิศตน ทุ่มเท
ขององค์การ และมีความภาคภูมิใจที่ พลั ง แรงกาย ความคิ ด และเวลา ในการ
ได้เป็นสมาชิกขององค์การ
ปฏิ บั ติ ง านนอกเหนื อ จากงานในต าแหน่ ง
หน้าที่เพื่อนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ
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-

ด้านความพึงพอใจ
ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร
แรงจูงใจในการทางาน (Motivation)
มี ค วามรู้ สึ ก เชิ ง บวกกั บ การท างาน
รู้สึกว่างานที่ทานั้นมีความสาคัญ

AON Hewitt, 2015 การพู ด ถึ ง องค์ ก ารในทั้ ง ที่ ดี (Say)
ทั้งในเรื่องของเพื่อนร่วมงาน ศักยภาพ
ของบุคลากร และลูกค้า
Towers Perrin-ISR, มิ ติ ด้ า น ค ว า ม คิ ด ( Cognitive)
2016
การตระหนักถึงเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ

Institute for
employment
studies, 2004

Armstrong and
Taylor, 2014

ผู้ทาการศึกษา

ตารางที่ 2.5 องค์ประกอบความผูกพันของบุคลากร (ต่อ)

องค์ประกอบความผูกพันของบุคลากร
ความรู้สึกยึดมั่น
ความทุ่มเท
เป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ
ในการปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด
ความยึดมั่น (Commitment) และ การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational
มีส่วนร่วมองค์การ
Citizenship) โดยมีการทางานนอกเหนือจากงาน
หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความยึดมั่น (Commitment) ของ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร
บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ (Organizational citizenship behavior) ได้ แ ก่
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ ความมีน้าใจช่วยเหลือ และจงรั กภักดีกับองค์การ
องค์การให้ประสบความสาเร็จ
มีความคิดริเริ่ม และพัฒนาตนเอง
การคงอยู่ กั บ องค์ ก าร (Stay) คื อ การท างานอย่ า งเต็ ม ความสามารถ (Strive) มี
ความรู้สึกที่จะทางาน และต้องการ แรงจู ง ใจในการท างาน และพยายามบรรลุ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
เป้าหมายในงานของตน สู่ความสาเร็จขององค์การ
มิ ติ ด้ า นความรู้ สึ ก ( Affective) มิติด้านพฤติกรรม (Behavioral) คือ มีความมุ่งมั่น
ที่ รู้ สึ ก เป็ น ถึ ง ความเป็ น เจ้ า ของ ทุ่มเทในการทางาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่ง
(Belonging) เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง และ อาจเป็นการทางานที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่
ภาคภูมิใจในองค์การ
ได้รับมอบหมาย
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จากตารางที่ 2.5 แสดงถึงองค์ประกอบความผูกพันของบุคลากร ตามแนวคิดของนักวิชาการ
และองค์การที่ปรึกษา โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้
องค์ประกอบด้านความพึงพอใจและความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร เป็นการรับรู้ของบุคลากร
ที่มีต่อหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทางานและองค์การ (Kahn, 1990) เป็นความ
ผู ก พั น ทุ่ ม เทที่ เ กิ ด จากคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค ลากร ที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ งานและต่ อ องค์ ก าร
(Schiemann, 2009) โดยจะมีความรู้สึ กเชิงบวกกับการทางาน (Macey and Schneider, 2008;
Armstrong and Taylor, 2014) เช่ น บุ ค ลากรรู้ สึ ก ส านึ ก ในบทบาทหน้ า ที่ ข องตน (Macey and
Schneider, 2008) รู้สึกว่างานที่ทานั้นมีความสาคัญ (Armstrong and Taylor, 2014) ตระหนักถึง
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ (Towers Perrin-ISR, 2016) อาจสังเกตได้จากการพูดถึงองค์การ
ในทั้งที่ดี ทั้งในเรื่องของเพื่อนร่วมงาน ศักยภาพของบุคลากร และลูกค้า (AON Hewitt, 2015)
ความรู้สึกยึดมั่นเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ เป็นความผูกพันทุ่มเททางสภาวะอารมณ์ ความรู้สึก
(Kahn, 1990; Macey and Schneider, 2008; Towers Perrin-ISR, 2016) ของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทางานและองค์การ (Kahn, 1990) เช่น การมีส่วน
ร่ ว ม (Macey and Schneider, 2008) เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ขององค์ ก าร (AON Hewitt, 2015; Towers
Perrin-ISR, 2016) มีความยึ ดมั่น (Commitment) (Robinson, Perryman and Hayday, 2004;
Schiemann, 2009; Macey and Schneider, 2008) ต่ อ ภารกิ จ หรื อ เป้ า หมายขององค์ ก าร
(Schiemann, 2009) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขององค์การให้ประสบความสาเร็จ (Robinson,
Perryma and Hayday, 2004) รวมถึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกขององค์การ (Schiemann,
2009; Towers Perrin-ISR, 2016)
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด เป็นความผูกพันทุ่ มเทต่อองค์การโดยที่บุคลากรจะ
แสดงออกมาทางพฤติกรรม (Kahn, 1990; Macey and Schneider, 2008) การเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (Robinson, Perryman and Hayday, 2004; Macey and Schneider, 2008; Armstrong
and Taylor, 2014) มี ค วามมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เทในการท างาน (Kahn, 1990; Macey and Schneider,
2008; Towers Perrin-ISR, 2016) ความพยายามในการทางาน อุทิศตน ทุ่มเทพลังแรงกาย ความคิด
และเวลา (Schiemann, 2009) ในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานในตาแหน่งหน้าที่ (Schiemann,
2009; Armstrong and Taylor, 2014; Towers Perrin-ISR, 2016) ความมีน้าใจช่ว ยเหลื อ และ
จงรั กภักดีกับ องค์การ มีความคิดริเริ่ม และพัฒ นาตนเอง (Robinson, Perryman and Hayday,
2004) พยายามบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน (AON Hewitt, 2015) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุ ด
(Towers Perrin-ISR, 2016) และนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ (Schiemann, 2009; AON Hewitt,
2015)
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ดังนั้น องค์ประกอบความผูกพันของบุคลากร จากที่กล่าวไว้ข้างต้น อาจสรุปได้ว่า บุคลากรที่
มีความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจที่มีต่องานและองค์การ ซึ่งมาจากการรับรู้
ของบุคลากรที่มีต่อบุคคล สภาพแวดล้อมในการทางานและองค์การ 2) ความรู้สึกยึดมั่นเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ รวมถึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกขององค์การ ปฏิบัติงานสนับสนุนการดาเนินงาน
ขององค์การให้ ป ระสบความส าเร็ จตามภารกิจหรือเป้าหมายขององค์การ 3) ความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด โดยแสดงออกมาทางพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่มุ่งมั่นทุ่มเท
อย่ า งเต็ ม ความสามารถ ในการปฏิ บั ติ ง านนอกเหนื อ จากงานในต าแหน่ ง หน้ า ที่ พยายามบรรลุ
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 2.8

ความพึงพอใจ
หรือความอยู่ดีมีสุข

ความรู้สึกยึดมั่น
เป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ

ความ
ผูกพัน

แผนภาพที่ 2.8 องค์ประกอบความผูกพันของบุคลากร

ความทุ่มเท
ในการปฏิบัติงาน
อย่างดีที่สุด
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2.4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
การสร้างให้เกิดความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ มีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเรื่องที่
นักวิชาการและนักปฏิบัติได้ให้ความสนใจและทาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยการเสนอปัจจัย
ที่นาไปสู่ความผูกพันของบุคลากร มักเป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยของแต่ล ะบุคคล ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกัน ไปตามบริ บ ท และสภาพแวดล้ อมที่ศึกษา อีกทั้งยังมีผู้ ที่ได้ส นใจศึกษาถึงสาเหตุและ
ผลลั พธ์ของความผู กพัน เช่น Steers (1977: 47) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อความผู กพันต่อ
องค์การ (Antecedents) และผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดจากความผูกพันต่อองค์การ โดยได้แบ่ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) คุณลั กษณะส่ ว นบุ ค คล (Personal Characteristics) เป็นตัว แปรที่ร ะบุลั ก ษณะส่ ว น
บุคคล เช่น อายุ โอกาสในการประสบความสาเร็จ การศึกษา ความสนใจ ความมุ่งมั่นใน
บทบาทของตน
2) คุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึง ลักษณะของงานที่แต่ละ
บุคคลได้รับมอบหมาย เช่น ความท้าทายในงาน การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น
ในการทางาน การให้ผลสะท้อนกลับของงาน (Feedback)
3) ประสบการณ์ในการทางาน (Work Experiences) คือ ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
บุ ค คลที่ รั บ รู้ จ ากการท างานในองค์ ก ารนั้ น ๆ เช่ น ทั ศ นคติ ข องกลุ่ ม ที่ มี ต่ อ องค์ ก าร
ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจขององค์การ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองหรือ
ผลตอบแทนจากองค์การ ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ และความรู้สึกว่า
องค์การสามารถเป็นที่พึ่งได้
Saks (2006) ได้อธิบายว่าความผูกพันของบุคลากร (Employee engagement)ประกอบด้วย
ความผูกพันในงาน (Job engagement) และความผูกพันในองค์การ (Organization engagement)
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันของบุคลากร ประกอบด้วย คุณลักษณะงาน (Job characteristics) การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived organizational support) การรับรู้การสนับสนุนจาก
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ( Perceived supervisor support) ร า ง วั ล แ ล ะ ก า รย อ ม รั บ ( Reward and
recognition) ความยุ ติ ธ รรมด้ า นกระบวนการ (Procedural justice) และความยุ ติ ธ รรมด้ า น
ผลตอบแทน (Distributive justice) ผลลัพธ์จากความผูกพันของบุคลากรอาจนาไปสู่ความพึงพอใจ
ในงาน ความยึดมั่นต่อองค์การ ความตั้งใจที่จะลาออก และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ดังแผนภาพที่ 2.9
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Antecedents
Job characteristics
Perceived organizational
support
Perceived supervisor support
Reward and recognition
Procedural justice
Distributive justice

Antecedents
Employee
Engagement
Job engagement
Organizational
engagement

Job satisfaction
Organizational
commitment
Intention to quit
Organizational citizenship
behavior

แผนภาพที่ 2.9 A model of the antecedents and consequences of employee
engagement (Saks, 2006: 604)
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร เช่น ภาวะผู้นา
การสื่อสาร สภาพแวดล้อมในการทางาน การฝึกอบรมและพัฒนา การสนับสนุนจากองค์การ และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ภาวะผู้ น าของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ผู้ บ ริ ห าร ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารสามารถรั ก ษา
บุคลากรที่มีคุณภาพไว้เท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความผูกพันและปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ โดย Michelman (2008) กล่ าวว่า องค์ประกอบหลั ก 4 ประการ ในการบริ ห าร
บุคลากรให้ประสบความสาเร็จ คือ
1) การคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน การมอบหมายงานให้ตรงตามความสามารถ
2) การก าหนดความคาดหวั ง โดยการระบุ ถึ ง เป้ า หมายในการท างาน รวมถึ ง ผลลั พธ์ที่
สามารถบ่งชี้ถึงความสาเร็จในงานนั้นๆ
3) การจูงใจ โดยการมุ่งเน้นการค้นหาจุดอ่อนของบุคลากรเพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนา
ศักยภาพตามความต้องการแต่ละบุคคล และให้ผลตอบแทนรางวัลที่เหมาะสม
4) การพัฒนาบุคลากร โดยการมอบหมายงานที่ท้าทายและมีคุณค่า รวมถึงการสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากร
เมื่อบุคลากรรู้สึกถึงการทางานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้บังคับบัญชา จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความผูกพันที่สูงขึ้น (Macey and Schneider, 2008) นอกจากนี้ Lockwood (2007: 5) ได้อธิบาย
ถึง ลักษณะหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาที่ สนับสนุนให้เกิดความผูกพันของบุคลากร 1) การมุ่งเน้น
ความหลากหลายในการท างาน 2) ความรั บ ผิ ด ชอบในผลลั พ ธ์ ข องงานทั้ ง ความส าเร็ จ และ
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ความล้มเหลว 3) ความซื่อสัตย์และคุณธรรม 4) การให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 5) ความ
เคารพและใส่ใจบุคลากรแต่ละบุคคล 6) การกาหนดความคาดหวังที่สมเหตุสมผล 7) การชื่นชมใน
ความสาเร็จ และ 8) การปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาของตน
การสื่อสาร เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสร้างความผูกพันของบุคลากร (Lockwood, 2007)
และมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และควรมีการสื่อสารและ
มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการทางานอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากการสื่อสารจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูล รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
(Baumruk, Gorman and Gorman, 2006)
การเรียนรู้และพัฒนา จะช่วยให้บุคลากรได้ทราบถึงแนวทางความก้าวหน้ารวมถึง การพัฒนา
ในสายอาชีพของตนเอง (Armstrong and Taylor, 2014: 196) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
ในการสร้างเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพันและการเพิ่มศักยภาพในการทางาน โดยการเรียนรู้และ
พัฒนานั้น ไม่เพียงแต่เป็นการทางานในตาแหน่งที่สูงขึ้นตามสายบังคับบัญชา แต่รวมถึง การทางานใน
บทบาทหรือหน้าที่อื่นๆ เพื่อการขยายขีดความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของบุคลากรให้มี
ความหลายหลายมากยิ่งขึ้น (Caldwell, 2011)
การรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การ กล่าวถึงการที่บุคลากรรับรู้จากองค์การถึงการส่งเสริม
และการดูแลให้บุคลากรมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social
Exchange Theory) โดยบุ คลากรจะยึดมั่นผู กพันต่อองค์การ และมีความความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อให้บรรลุผลขององค์การ หากได้รับผลตอบแทนหรือการสนับสนุนตามที่มุ่งหวัง ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่า ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ จะช่วยให้บุคลากร มีความมุ่งมั่นพยายามปฏิบัติง านที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดีที่สุด (Eisenberger, Huntington, Hutchison and Sowa, 1986: 500)
สภาพแวดล้อมในการทางาน และงานที่ทา มีความสาคัญต่อความผูกพันของบุคลากร (Macey
และคณะ, 2009; Fleck and Inceoglu, 2010) เนื่องจาก บริบทในการทางานนั้นสามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการทางานทั้งทางบวกและทางลบ (Kahn, 1990: 695)
การสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี มิได้เป็นเพียงการตอบสนองเพื่อการทางานเท่านั้น แต่ยังช่วย
สนับสนุนให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ช่วยให้บุคลากรมีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยสร้าง
ให้เกิดความสมดุลระหว่างการดาเนินชีวิตและการทางาน รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนและความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรได้อีกด้วย (Macey และคณะ, 2009: 11)
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การสร้างเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพันในทางปฏิบัติ สถาบันที่ปรึกษาต่างๆ เช่น AON
Hewitt, The Gallup Organization, The Institute for Employment Studies (IES), Burke และ
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้นาเสนอปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพัน
ของบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวคิดของ AON Hewitt (2015) ความผูกพันของบุคลากรมีปัจจัยที่ขับเคลื่อนมี 2 ส่วน คือ
ปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ ด้านพื้นฐาน (The Basics) ด้านการทางาน (The work) ด้านการดาเนินงานของ
องค์การ (Company Practice) และ ปัจจัยที่สร้างความแตกต่าง ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์องค์ การ
(Brand) ด้ า นภาวะผู้ น า (Leadership) ด้ า นผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance) ในแต่ ล ะปั จ จั ย
มีรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่
1) ด้านพื้นฐาน (The Basics) ประกอบด้วย สวัสดิการ ความมั่นคงในงาน ความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมในการทางาน สมดุลชีวิตและการทางาน
2) ด้ า นการท างาน (The work) ประกอบด้ ว ย ความร่ ว มมื อ กั น การให้ อ านาจในการ
ตัดสินใจ การมอบหมายหน้าที่
3) ด้ า นการด าเนิ น งานขององค์ ก าร (Company Practice) ประกอบด้ ว ย การสื่ อ สาร
การมุ่งเน้นลูกค้า ความหลายหลายและการรวมกลุ่ม ความเพียงพอของสาธารณูปโภคใน
องค์การ การบริหารบุคลากร
ปัจจัยที่สร้างความแตกต่าง ได้แก่
1) ด้ า นภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก าร (Brand) ประกอบด้ ว ย ความมี ชื่ อ เสี ย ง อั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
การสร้างคุณค่าของบุคลากรในองค์การ ความรับผิดชอบต่อสังคม
2) ด้านภาวะผู้นา (Leadership) ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา ผู้นาขององค์การ
3) ด้านผลการปฏิบั ติงาน (Performance) ประกอบด้ว ย โอกาสก้าวหน้าในสายอาชี พ
การเรียนรู้และพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารบุคลากร การให้รางวัล
และการยกย่องชมเชย
จากแนวคิดของ AON Hewitt ปัจจัยดังกล่าวช่วยเสริมสร้างให้เกิดความผูกพันของบุคลากร
ซึ่งพิจารณาได้จาก การพูดถึงองค์การในทั้งที่ ดี (Say) การคงอยู่กับองค์การ (Stay) และการทางาน
อย่างเต็มความสามารถ (Strive)
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความผู ก พั น ตามแนวคิ ด ของ The Gallup Organization (2006)
องค์การวิจัยและที่ปรึกษาในด้านความรู้เกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากร กลุ่มลูกค้า และ
ประชากรทั่ว โลก ได้คิดเครื่ องมือส าหรับใช้ประเมินผลการทางานและบริห ารบุคลากรที่เรียกว่า
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Gallup Q12 เป็นการศึกษา 12 ปัจจัยในการสร้างความผูกพันในที่ทางาน ด้วยการจัดลาดั บขั้นของ
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรได้ 4 ระดั บ คื อ ความต้ อ งการพื้ น ฐาน (Basic Needs) การได้ รั บ การ
สนั บ สนุ น (Management Support) การท างานเป็ น ที ม หรื อ สั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คล
(Teamwork) และความก้าวหน้าในงาน (Growth) ในแต่ละขั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ขั้นที่ 1 ความต้องการพื้นฐาน (Basic Needs) ประกอบด้วย ความคาดหวังจากการทางาน
(Expectations) และเครื่องมือและอุปกรณ์ (Materials and equipment)
ขั้นที่ 2 การได้รับการสนับสนุน (Management Support) ประกอบด้วย โอกาสในการแสดง
ความสามารถ (Opportunity to do what I do best) การได้ รั บ การยอมรั บ
( Recognition) ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล ( Cares about me) แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
(Development)
ขั้น ที่ 3 การทางานเป็ น ทีม หรื อสั ม พันธภาพระหว่ างบุ ค คล (Teamwork) ประกอบด้ ว ย
ก า ร ย อ ม รั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ( Opinions count) ภ า ร กิ จ / วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
(Mission/Purpose) เพื่ อ นร่ ว มงานที่ มี คุ ณ ภาพ (Associates committed to
quality) และเพื่อนที่ดีที่สุด (Best friend)
ขั้น ที่ 4 ความก้าวหน้ า ในงาน (Growth) ประกอบด้ว ย ความก้าวหน้ า (Progress) และ
การเรียนรู้และพัฒนา (Learn and grow)
ปั จ จั ย ที่เกี่ย วข้องกับ ความผู กพันตามแนวคิด The Institute for Employment Studies
หรือ IES (Robinson, Perryman and Hayday, 2004: 21) องค์การที่ปรึกษาด้านการพัฒนากลยุทธ์
และงานวิจัย ได้ทาการวิจัยเรื่องความผูกพันของพนักงานในปี ค.ศ. 2003 กับพนักงาน จานวนกว่า
10,000 คน ใน 14 องค์การ ใน NHS (National Health Service) พบว่าปัจจัยสาคัญที่ก่อเกิดความ
ผูกพันของบุคลากรในองค์การ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Involvement in decision-making)
2) โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และผู้บังคับบัญชามีการรับฟังรวมถึงมองเห็นคุณค่าใน
ความคิดเห็นของบุคลากร
3) โอกาสในการพัฒนางานของบุคลากร
4) องค์การคานึงถึงความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของบุคลากร
จากการวิจัยของ IES ยังพบว่า บทบาทสาคัญของความรู้สึกมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของ
บุคลากร เป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความผูกพัน ดังนั้นการมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดการรับรู้ถึง
การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง และรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ค วามผู ก พั น มากยิ่ ง ขึ้ น
โดยองค์ประกอบที่ทาให้บุคลากรรู้สึกมีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ได้แก่ การฝึกอบรมและ
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พัฒนาในสายอาชีพ หัวหน้างาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การสื่อสาร ความยุติธรรมและเท่าเทียม
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สุขภาพและความปลอดภัย การประสานงานร่วมกัน สภาพแวดล้อมการ
ทางานที่เป็นมิตร และความพึงพอใจในงาน ดังแผนภาพที่ 2.10

แผนภาพที่ 2.10 The drivers of employee engagement: a diagnostic tool (Robinson,
Perryman and Hayday, 2004)
แนวคิดความผูกพันของบุคลากรของ Burke (2014) องค์การที่ปรึกษางานด้านทรัพยากร
มนุษย์ ได้อธิบายว่า ความผูกพันของบุคลากรแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างบุคลากรกับ
การทางาน โดยความผูกพันจะมีความหมายมากกว่าความพึงพอใจในงานและการยึดมั่นต่อองค์การ
ซึ่งความผูกพันของบุคลากรจะเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์การประสบความสาเร็จ บุคลากรที่
มีความผูกพันจะแสดงออกโดยการคงอยู่กับองค์การ และทุ่มเท อุทิศตนให้กับองค์การ เพื่อส่งมอบ
สินค้าและบริการให้กับลูกค้า รวมถึงช่วยนาพาให้องค์การประสบความสาเร็จ (Burke, 2014)
โดยจากการศึกษาวิจัย ของ Burke ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ หรือปัจจัยสาคัญที่ก่อให้ เ กิด
ความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) โดยเรียกว่า Employee Engagement Index
(EEI) ประกอบด้ ว ย 6 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ องค์ ก าร (Company) หั ว หน้ า งานหรื อ ผู้ จั ด การ (Manager)
กลุ่ ม งานหรื อ ที ม (Work Group/Team) งานที่ ท า (Job) สายอาชี พ (Career) และ ลู ก ค้ า
(Customers) ดังแผนภาพที่ 2.11
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แผนภาพที่ 2.11 องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement
Index: EEI) (Burke, 2016)
จากแผนภาพที่ 2.11 แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของทั้ง 6 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร ซึ่งประเมินแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด (Burke, 2016) ดังนี้
1) องค์การ (Company) คือ ความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจที่ได้ทางาน
ในองค์การและปรารถนาที่จะช่วยสนับสนุนองค์การอย่างเต็มใจ ปัจจัยด้านองค์การ เช่น
ภาวะผู้ น า การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สินค้าและบริการของ
องค์การ เป็นต้น
2) หัวหน้างานหรือผู้จัดการ (Manager) คือ การมีความสัมพันธ์ในการทางานที่ดีกับหัวหน้า
งานเพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น หัวหน้างานที่มีความยุติธรรม การ
สนับสนุน การให้ผลย้อนกลับ (Feedback) เป็นต้น
3) กลุ่ มงานหรื อทีม (Work Group/Team) เป็นความสั มพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
มีความมุ่งมั่น และร่วมมือกันเพื่อทางานที่มีคุณภาพ เช่น การประสานงาน คุณภาพ
ในการทางาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4) งานที่ทา (Job) บุคลากรมีความสุข และกระตือรือร้นในการทางาน ด้วยความพึงพอใจใน
งาน จากการท างานที่ เ หมาะสมกั บ ความสามารถ และความรู้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จ
ในความสาเร็จของงาน เช่น งานทางานที่ท้าทาย การให้อานาจและความมีอิสระในงาน
ปริมาณงาน ความสมดุลชีวิตและการทางาน เป็นต้น
5) สายอาชี พ (Career/Profession) บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาในสายอาชี พให้
มีความก้าวหน้า เช่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
6) ลูกค้า (Customers) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีความรู้สึกยินดีที่จะทางานให้
สาเร็จ และส่งมอบให้กับลูกค้า เช่น การมุ่งความพึงพอใจของลูกค้า การให้บริการที่ดี
การเข้าถึงและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เป็นต้น
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หากองค์การสามารถสร้างความรู้สึกผูกพันให้เกิดขึ้ นกับบุคลากรด้วยการให้ความสาคัญและ
ผลักดันองค์ประกอบของปัจจัยทั้ง 6 ประการ ย่อมส่งผลให้สามารถรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์การ
มีผ ลการปฏิบั ติง านที่ดี สร้ างความจงรั กภั กดี จากลู ก ค้า มีผ ลกาไรสู งสุ ด ในระยะยาว และบรรลุ
เป้าหมายสู่ความสาเร็จขององค์การ ดังแผนภาพที่ 2.12

แผนภาพที่ 2.12 รู ป แบบของความผู ก พั น ของบุ ค ลากรของ Burke (Employee Engagement
Model) (Burke, 2016)
สมาคมการจั ด การงานบุ ค คลแห่ ง ประเทศไทย (2549) ได้ จั ด ท าโครงการส ารวจเรื่ อ ง
ความผู กพัน ของพนั ก งานต่ อองค์ ก าร (Employee Engagement Survey) เพื่อเป็นการศึก ษาถึ ง
สถานะขององค์การในประเทศไทย ในการสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ในการสารวจ
ครั้งนี้มีจานวน 249 องค์การที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งทางสมาคมฯ ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่
เป็นองค์ประกอบในการเสริมสร้างความผูกพัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นา (สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านองค์การ ประกอบด้วย การจัดให้มีช่องทางเพื่อสื่อสารกับพนักงาน การถ่ายทอด
นโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกหน่วยงาน นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานมีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ การเปิดโอกาสและการ
รับฟังความคิดเห็น การมีระบบมาตรฐานการทางาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ปลอดภัยให้กับพนักงาน มีกฎระเบียบข้อบังคับที่เคร่งครัด และบทลงโทษที่ชัดเจนกรณีที่
พนั กงานทาผิ ด และมีการส่ งเสริมให้ พนักงานได้เรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ ใน
องค์การ
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2) ด้านงาน ประกอบด้วย การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมอบหมายงานให้
เหมาะสมกั บ ความรู้ ค วามสามารถ การจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ส นั บ สนุ น
การทางานอย่างเพียงพอ และพนักงานมีรูปแบบการทางานที่สอดคล้องกับองค์การ
3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การวางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ที่ เ หมาะสม การจั ด ท าขี ด ความสามารถ (Competency) ขององค์ ก ารและ
พนั กงาน การเชื่อมโยงผลการประเมิ นการปฏิบั ติ ง านของพนั กงาน (Performance
Appraisal) ไปสู่การฝึกอบรม การพัฒนาและการจ่ายค่าตอบแทน การทาให้พนักงาน
รู้ สึ ก มี ค วามมั่ น คงในการท างาน มี เ ส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในอาชี พ (Career Path)
ที่ชัดเจน ส่ งเสริ มให้ พนักงานได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโต มีการจัดทาแผนการ
ฝึกอบรมให้พนักงาน และมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงานได้
เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับองค์การ
อื่นในธุรกิจเดียวกันได้ การดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างเพียงพอ การ
ส่ ง เสริ ม และจั ด ท ากิ จ กรรมการสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งพนั ก งาน และ
มีการจัดระบบการให้คาปรึกษาแก่พนักงาน
4) ด้านภาวะผู้ น า ประกอบด้ว ย ผู้ บังคับบัญชามีก ารแจ้ง ผลการประเมิน (Feedback)
ให้พนักงานได้รับทราบถึงผลการทางานอย่างสม่าเสมอ ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญกับ
เรื่ อ งการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ก ารสื่ อ ความถึ ง ความคาดหวั ง
ในการท างานของพนั ก งานให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานได้ รั บ ทราบ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ก าร
ให้ คาแนะน าแนะแนวทาง ผู้ บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและ
ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ที่กว้างและถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบ
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้เกิดความผูกพันของบุคลากรตามแนวคิดการศึกษาวิจัย
ขององค์ การ และสถาบั น ที่ป รึ กษา อาจสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ช่ว ยสนับสนุน ให้ บุค ลากรในองค์ ก าร
เกิดความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน ปัจจัยด้าน
กลุ่มงานหรือการทางานเป็นทีม ปัจจัยด้านการพัฒนาและความก้าวหน้า ปัจจัยด้ านองค์การ และ
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาขององค์การ ดังตารางที่ 2.6

อื่นๆ

ด้านความก้าวหน้าในงาน

ปัจจัยด้านภาวะผู้นา

ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน
ด้านภาพลักษณ์
องค์การ

ด้านภาวะผู้นา

-

ความก้าวหน้าในงาน

-

ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
-

สายอาชีพ
ลูกค้า

โอกาสในการพัฒนางานของ
บุคลากร
-

ด้านภาวะผู้นา

ด้านองค์การ

-

ด้านงาน

PMAT

ผู้บังคับบัญชามีการรับฟัง หัวหน้างานหรือ
มองเห็นคุณค่าของบุคลากร
ผู้จัดการ

ตารางที่ 2.6 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การตามแนวคิดขององค์การที่ปรึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
The Gallup
The Institute for
Hewitt
Burke
ของบุคลากร
Organization
Employment Studies
ปัจจัยด้านงานและ
ด้านพื้นฐาน
ความต้องการพื้นฐาน
งานที่ทา
สภาพแวดล้อมในการทางาน
การทางานเป็นทีม
ปัจจัยด้านกลุ่มงานหรือการ
การมีส่วนร่วมใน
ด้านการทางาน
หรือสัมพันธภาพระหว่าง
กลุ่มงานหรือทีม
ทางานเป็นทีม
การตัดสินใจ
บุคคล
ด้านการดาเนินงาน
องค์การคานึงถึงความ
ปัจจัยด้านองค์การ
การได้รับการสนับสนุน
องค์การ
ขององค์การ
อยู่ดีมีสุขของบุคลากร
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2.5 ความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขต่อองค์การ
ความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข คือ การมีส่วนร่วมแบบสองทางระหว่างบุคลากรกับ
องค์ ก าร ที่ มี ผ ลต่ อ การท างานในองค์ ก าร (Hewison, Gale, Yeats and Shapiro, 2013: 86)
ซึ่งปัจจุบันนี้ องค์การด้านสุขภาวะและสาธารณสุขได้ให้ความสาคัญ กับความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่ อ องค์ ก ารมากขึ้ น และมองว่ า ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น งานและ
การบริหารองค์การ เพื่อไปสู่การเป็นองค์การที่มีศักยภาพสูง เช่น Lowe (2012) ได้ทาการศึกษา
ระดับความมีอิทธิพลของปัจจัยด้านงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้ านการให้บริการ และ
ด้านองค์การที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขต่อองค์การ จากข้อมูลการสารวจความผูกพัน
ของ Ontario Hospital Association-NRC ในกลุ่มตัวอย่างบุคลากรมากกว่า 10,000 คน จาก 16
โรงพยาบาล พบว่า ความผูกพันของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับการให้บริการสาธารณสุข นอกจากนี้
ยังพบว่า ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการคงอยู่ในองค์การ ความ
ปลอดภัย ในการดูแลผู้ ป่ วย รวมถึงการทางานเป็นทีมและการให้ บริการด้านอื่นๆ (Lowe, 2012)
โดยความผู ก พั น มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ปั จ จั ย ต่ า งๆ ในองค์ ก าร เช่ น การท างาน เป็ น ที ม อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และการสื่อสารที่ดี ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการทางานเหมาะสม ซึ่งบุคลากรที่
ไม่ พึ ง พอใจหรื อ ไม่ มี ค วามผู ก พั น กั บ องค์ ก ารอาจน าไปสู่ ค วามเสี ย หายในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
สาธารณสุขได้ (NHS Employers, 2012) ดังนั้น ความผูกพันของบุคลากรจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
องค์การด้านสาธารณสุ ข และมีอิทธิพลอย่างยิ่ง ต่อ การให้ บริ การ และผลตอบแทนขององค์ ก าร
โดยหากบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ
(Cornerstone OnDemand, 2014) ได้แก่
1. คุณภาพในการให้บริการและการดูแลผู้ป่วย จากฐานข้อมูลของตัวชี้วัดคุณภาพการ
พยาบาลของ The National Database of Nursing Quality Indicators (NDNQI)
ชี้ให้เห็นว่าพยาบาลที่มีความสุขในการทางาน มีคุณภาพในการให้บริการโดยรวมสูงขึ้น
ร้อยละ 5-20 และ การศึกษาของ Gallup (Paller and Perkin, 2004) ยังพบว่า ระดับ
ความผูกพันของพยาบาลที่สูงขึ้น ส่งผลให้สถิติอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อน
ของผู้ป่วยลดลง
2. ความปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย จากการศึ ก ษาของ Gallup และศู น ย์ ก ารแพทย์ ข อง
มหาวิทยาลัย Loma Linda (Thorp, Baqai and Witters, 2012) พบว่า ความผูกพัน
เป็นปัจจัยที่ทานายวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย (Patient safety culture) อีกทั้ง
การการศึกษาของ NDNQI พบว่าความพึงพอใจของพยาบาลที่เพิ่มขึ้น ช่วยลดอัตราการ
ติดเชื้อของผู้ป่วยได้ร้อยละ 87 (Cornerstone OnDemand, 2014)
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3. ความพึงพอใจของผู้ป่วย เมื่อบุคลากรมีความผูกพันกับองค์การจะทาให้มีพฤติกรรมการ
ทางานที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการส่งมอบบริการที่ดี และคุณภาพ จากการศึกษาของ
Gallup (2009) พบว่ า โรงพยาบาลที่ บุ ค ลากรมี ร ะดั บ ความผู ก พั น สู ง จะมี ผ ล
ประกอบการที่ส ร้ างความประทับใจให้ กับผู้ ป่วย รวมถึงผู้ ป่ว ยอยากจะที่จะแนะนา
โรงพยาบาลให้กับบุคคลที่รู้จักและคนในครอบครัว
4. ผลประกอบการด้านการเงิน ความผู กพันของบุคลากรมีผ ลต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
องค์การ เช่น การทุจริต ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร จานวนวันนอนในโรงพยาบาล
ของผู้ ป่ ว ย เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ก ารศึ ก ษาของ Gallup (Paller and Perkin, 2004) พบว่า
องค์การที่พยาบาลมีระดับความผูกพันต่า จะมีค่าใช้จ่ายในการร้องเรียนการทุจริตใน
หน้าที่มากกว่าองค์การที่มีระดับความผูกพันของพยาบาลสูง ประมาณ 1.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์การ
เป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการที่สร้างความประทับใจและการ
ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการทางานของบุคลากรใน
องค์ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริม และสนั บ สนุน การ
ปฏิบั ติงานของบุ คลากรให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ คือ การรับรู้ว่าผู้ นาขององค์การหรือผู้ บังคับบัญชาให้
ความส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพการท างาน โดยการสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี โ อกาสในการพั ฒ นาตนเอง
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงมีอุปกรณ์และทรัพยากรในการทางานที่เหมาะสม (Caldwell,
2011)
ทั้งนี้ Cornerstone OnDemand (2014) ได้เสนอกลยุทธ์ 6 ประการเพื่อเป็นแนวทางการ
สนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขมีความผูกพันต่อองค์การ คือ การกาหนดเส้นทางสายอาชีพโดยการ
วางแผนการสืบทอดตาแหน่ง การให้การยอมรับ การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา บูรณาการการ
บริการผลการปฏิบัติงานกับการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความผูกพัน สร้างให้
เกิดความสอดประสานกันระหว่างเป้าหมายของบุคลากรกับเป้าหมายขององค์การ

2.6 เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร
ในการศึกษาครั้ งนี้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลจากการสารวจความผู กพันของบุคลากรสาธารณสุข
ภายใต้ โ ครงการ Engagement for Patient Safety ของ สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) ซึ่งร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการทาการสารวจ โดยใช้ เครื่องมือ
ในการตรวจวินิ จ ฉัย ความอยู่ ดีมีสุ ขและความผู ก พันของบุ คลากร (Employee Engagement on
meter: Emo-meter) (จิ ร ประภา อัครบวร และคณะ, 2557) ที่ประเมินการรับรู้ ความรู้สึ กของ
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บุคลากร (Employee Emotional) ซึ่งเครื่องมือถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ภายใต้ “โครงการการ
วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยองค์การระดับตัวบุคคล “Emo-meter” เพื่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อนาองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ”โดยความร่ วมมือจากสานักงานกองทุนสนับสนุน การ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และ สมาคมการจัดการงาน
บุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมทางานกับคณะวิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
โดยได้ทดลองใช้ศึกษากับบุคลากรของโรงพยาบาล 15 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผลการตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability-Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสารวจทั้งฉบับ และรายด้าน
มีค่าอยู่ที่ 0.66– 0.96 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การระดับตัวบุคคล เพื่อสะท้อนความอยู่ดี มี
สุข และผูกพันของบุคลากร ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ ได้แก่
1) ความอยู่ดีมีสุ ข (Well-Being) หมายถึง บุคลากรรู้สึกได้รับการดูแลจากองค์การเป็น
อย่างดี ทาให้อยากที่จะคงอยู่กับองค์การไปอีกนาน
2) ความรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ขององค์ ก าร (Belonging) หมายถึ ง บุ ค ลากรรู้ สึ ก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
3) ความอยากทุ่ ม เท กาย ใจที่ จ ะท างานให้ กั บ องค์ ก ารอย่ า งเต็ ม ที่ (Doing the Best)
หมายถึ ง บุ ค ลากรอยากท างานและตั้ ง ใจท างานด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เทความรู้
ความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ การกาหนดปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพัน ของเครื่องมือ “Emometer” มีข้อคาถามวัดระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การ จานวน 42 ข้อ โดยอ้างอิงตาม
แนวคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factors Theory) ของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) แบ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
7 ปัจจัย และปัจจัยจูงใจ 7 ปัจจัย มีรายละเอียด ดังนี้
ปั จ จั ย พื้ น ฐาน (Hygiene Factors) เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น บุ ค ลากรต้ อ งได้ รั บ การ
ตอบสนอง แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับหรือได้รับไม่เพียงพอก็จะทาให้บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจในการ
ทางาน ได้แก่
1) สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป (Relationship with Supervisor)
2) สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Colleague)
3) ความมั่นคงในการทางาน (Job Security)
4) ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน (Compensation)
5) สวัสดิการ (Benefit)
6) สภาพการทางาน (Work Environment)
7) สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน (Work-life Balance)
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ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้บุคลากรทางานด้วยความพึงพอใจ
และนาไปสู่แรงจูงใจในการทางาน ได้แก่
1) ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ (Clear Accountability/Empowerment)
2) การสื่อสารในองค์การ (Internal Communication)
3) งานที่ท้าทาย (Challenge Work)
4) โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity)
5) ความก้าวหน้าในงาน (Career Growth)
6) การได้รับการยอมรับนับถือ (Respects from others)
7) ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image)
จากปั จ จั ย ข้างต้น น าไปสู่ ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อคาถามความปัจจัยสนับสนุนจากองค์การ
(Perceived Organizational Support: POS) จานวน 42 ข้อ และเพิ่มเติมข้อคาถามเกี่ยวกับความ
อยู่ดีมีสุขและผูกพัน (Emo-meter) จานวน 9 ข้อ โดยรวมข้อคาถามในการจัดทาแบบสารวจเพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพัน จานวน 51 ข้อ

2.7 การศึกษาและวิจัยความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข
ความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข เป็นเรื่องที่มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งใน
ต่างประเทศ รวมถึงในประเทศไทย เพื่อให้ผู้วิจัยจึงได้ทารวบรวมผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข โดยมีข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากการศึกษาพบว่า
งานวิจัยต่างๆ ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งมีทั้ง
ความเหมือนและความแตกต่างกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.7.1 การศึกษาและวิจัยความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขในต่างประเทศ
Lowe (2012: 35-36) ได้ ท าการศึ ก ษาความผู ก พั น ของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข
โดยตรวจสอบว่า ปัจจัยด้านงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
องค์การ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้ข้อมูลจาก การ
ส ารวจของ The Ontario Hospital Association–NRC Picker Employee Experience Survey
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรมากกว่า 10,000 คน จากโรงพยาบาล Ontario 16 แห่ง พบว่า ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน 10 ปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความผูกพันของบุคลากร
ได้แก่ ความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์การ โอกาสในการพัฒนาในงาน การรู้สึกว่างานที่ทามีคุณค่า การกากับ
ดูแลของหัวหน้างาน ความชัดเจนในเป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การ การเป็นส่วนหนึ่งของทีม
องค์ ก ารมี ก ารดู แ ลเพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี สุ ข ภาพและความเป็ น อยู่ ที่ ดี สมดุ ล ชี วิ ต และการท างาน
การได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างานเมื่อเกิดปัญหาหรือได้รับภาระงานที่ยาก และเครื่องมือและ
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ทรัพยากรที่เหมาะสมในการทางาน นอกจากนี้ยังพบปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานอื่น ๆ
ที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร ได้แก่ จานวนบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความมีอิสระใน
การทางาน บรรยากาศการทางานที่ไม่ตึงเครียดจนเกินไป หัวหน้างานที่มีความยุติธรรม ผู้บังคับบัญชา
ชี้ให้เห็นถึงงานของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ ความเข้าใจในเป้าหมายของ
องค์การ ความเคารพซึ่งกันและกัน โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และโอกาสในการทางานตามทักษะ ความสามารถ
Swaminathan และ Aramyalarthan (2013: 166-174) ทาการศึกษาระดับความผูกพัน
และปั จ จั ย ที่ก่อให้ เกิดความผูกพัน ของบุคลากรระดับบริห าร ได้แก่ ปัจจัยด้านการให้อานาจการ
ตัดสินใจ การสื่อสาร การทางานเป็นทีม การฝึกอบรมและพัฒนา การได้รับการยอมรับ ภาวะผู้นา
และสมดุลชีวิตและการทางาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรระดับบริหารของโรงพยาบาลจานวน
100 คน จากการศึกษาพบว่า ความผูกพันของบุคลากรระดับบริหารอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ การ
ได้รับการยอมรับ เป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความผูกพันของบุคลากรระดับบริหาร และ
การทางานเป็นทีมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับมากที่สุด
Negwaya และคณะ (2013: 25-34) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพัน
ของบุคลากรในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาล 59 คน บุคลากรในโรงพยาบาล 119 คน
พบว่า โอกาสในการพัฒนา ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน การสื่อสารภายในองค์การ ความชัดเจนในเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ
ภาวะผู้นา ค่าตอบแทนละสวัสดิการ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร
Dempsey, Reilly และ Noble (2015) ได้ทาการศึก ษาความผู ก พัน ของพยาบาลจาก
ฐานข้ อ มู ล Press Ganey’s national nurse engagement ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล จากลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ
พยาบาลประมาณ 200,000 คน พบว่าปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความผูกพัน ได้แก่ องค์การให้การ
ดูแลและมีการบริ การคุณภาพสู ง องค์การดูแลบุคลากรด้ว ยความเคารพ บุคลากรชอบงานที่ทา
บรรยากาศในการทางานส่งเสริมให้พนักงานได้ทางานนอกเหนือจากความคาดหวังขององค์ การ การ
ได้รับความตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ บุคลากรได้ใช้ทักษะและ
ความสามารถในการทางานได้เป็นอย่างดี บุคลากรมีเครื่องมือและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการทางาน
โอกาสในการพัฒนาสายอาชีพ องค์การดาเนินงานตามหลักจริยธรรม องค์การและคานึงถึ งความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ
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Chen และคณะ (2015: 1-17) ทาการศึกษาการรับรู้และอิทธิพลของความไว้วางใจใน
องค์ ก าร (Organizational trust) และเอกลั ก ษณ์ ข ององค์ ก าร (Organizational identification)
ที่มีผลต่อความผูกพันของพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลจานวน 386 คน พบว่า การรับรู้ด้าน
ความยุติธรรมขององค์การ (Organizational justice) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในองค์การ
และเอกลักษณ์ขององค์การ ซึ่งความไว้วางใจในองค์การ ได้แก่ ความไว้วางใจในโรงพยาบาล หัวหน้า
งาน เพื่ อ นร่ ว มงาน และเอกลั ก ษณ์ ข ององค์ ก าร ได้ แ ก่ เอกลั ก ษณ์ ที่ ดึ ง ดู ด ใจ (Attractive
identification) ให้ บุ ค ลากรมี ค วามทุ่ ม เทในการท างาน และเอกลั ก ษณ์ ด้ า นความสั ม พั น ธ์
(Correlative identification) ที่ใกล้ ชิดระหว่างโรงพยาบาลกับพยาบาล มีผ ลต่อความผูกพันของ
พยาบาล
Vizzuso (2015: 95) ได้ศึกษากลยุทธ์ด้านภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่ อบุคลากรสาธารณสุข
โดยการสัมภาษณ์ ผู้จัดการระดับกลาง กรรมการผู้จัดการ และผู้บังคับบัญชาของโรงพยาบาล จานวน
23 คน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร เป็นได้ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกของแต่ละ
บุคคล ซึ่ง ปัจจัยภายนอก เป็นตัวแทนของการกระทาและพฤติกรรม ที่มีผลต่อทัศนคติและความ
ผูกพันของบุคลากรที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการทางานนั้นๆ ส่วนปัจจัยภายในภายใน เป็นปัจจัยด้าน
ความคิด ความรู้สึกของบุคคล เช่น เป้าหมายส่วนบุคคล อคติ และการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ของบุคลากร ซึ่งทั้งปัจจัยภายในและภายนอกนั้น อาจมีผลต่อคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจ
ของผู้ป่วย และการส่งมอบการดูแลสุขภาพ ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ ความยุติธรรม การสื่อสารภายใน
องค์การ ความโปร่งใส (Transparency) ความไว้วางใจที่มีต่อองค์การ (Trust) โอกาสในการแสดง
ความคิดเห็น การได้รับการยอมรับ ความรู้สึกว่างานที่ทามีคุณค่า องค์ การดูแลบุคลากรด้วยความ
เคารพ การรับฟังความคิดเห็น
Mitchell (2015) ท าการศึ ก ษาสภาวะทางอารมณ์ ข องบุ ค ลากรและความผู ก พั น ของ
พนักงานภายในโรงพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (Emotional Labor and Employee Engagement
within a Pediatric Hospital) พบว่า อารมณ์ที่ไม่แท้จริง (Faking emotions) และ ความรู้สึกที่ซ่อน
อยู่ภายใน (Hiding feelings) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความผูกพันของบุคลากร และปัจจัยสภาวะ
ทางอารมณ์ที่สามารถทานายความผูกพันของบุคลากร มี 5 ปัจจัย คือ ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายใน
(Hiding feelings) ความถี่ (Frequency) ความรุนแรง (Intensity) ความหลากหลาย (Variety) และ
การกระทาเบื้องลึก (Deep acting)
Kodama และคณะ (2016: 884-892) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะ
ผู้นาของหัวหน้างานพยาบาลกับความผูกพันทางอารมณ์ (Affective) ของพยาบาลในโรงพยาบาล
และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันทางอารมณ์ของพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลจานวน
396 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาด้านการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership)
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ในมุมมองด้านการกระตุ้น ทางปั ญญา (Intellectual stimulation) มีอิทธิพลต่อความผู ก พั น ทาง
อารมณ์ของพยาบาลในโรงพยาบาล และพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิต่อความผูกพันทางอารมณ์ของพยาบาล
ได้แก่ การทุ่มเทด้วยตนเอง (Self-investment) ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจของโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ แรงจูงใจในวิชาชีพ และการสนับสนุนจากสมาชิกในทีม
2.7.2 การศึกษาและวิจัยความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขในประเทศไทย
จุติรัตน์ ถาวโร และ ภาสชนก พิชญเวทย์วงศา (2551: 441-449) ได้ศึกษาปัจจัยทานายที่มี
ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากร ฝ่ า ยบริ ก ารพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์
โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ จานวน 239 คน พบว่า ปัจจัยทานายที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
คือ ปัจจัยด้านเจตคติต่อองค์การ ประกอบด้วย 1) บุคลากรในองค์การต้องใช้ความสามารถในด้านอื่น
นอกเหนือจากความรู้ด้านการพยาบาลในการปฏิบัติ งาน 2) องค์การควรมีผู้ร่วมงานจานวนมากกว่านี้
3) องค์ ก ารมี ร ะบบสวั ส ดิ ก ารค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม 4) บุ ค ลากรในองค์ ก ารสามารถตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
พงษ์ศักดิ์ จรัสรังสีชล, มานพ จารัส , เอื้อพร ดิคคินสัน , สุรัตน์ ประเสริฐสุข และ ชาญชัย
ติกขะปัญโญ (2552: 207) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรทั่วไป 170 คนและ
ปัจจัยนามาศึกษา ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนสวัสดิการที่โรงพยาบาลจัดให้ 2) สภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัย
ปลอดภั ย การป้ อ งกั น ภั ย อุ ป กรณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านและทรั พ ยากรที่ พ ร้ อ ม 3) การติ ด ต่ อ
การสื่อสารการประสานงาน 4) นโยบายและแนวทางการบริหารงานผู้บังคับบัญชา 5) ความร่วมมือ
ความไว้ วางใจ 6) การกาหนดหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 7) การอยู่เสมือนพี่น้องการทางานเป็นทีม 8)
ความมั่น คงในงาน 9) การฝึ กอบรม การพัฒ นาความรู้ความสามารถ 10) ความรู้สึ กว่าตนเองมี
ความสาคัญ 11) ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน 12) การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล 13) การให้
อานาจในการตัดสินใจ 14) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 15) โอกาสที่เท่าเทียมกัน จากการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร เรียงตามค่าร้อยละ
ของการประเมิ น จากมากไปหาน้ อ ยจ านวน 5 ปั จ จั ย แรก ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ค่ า ตอบแทนสวัส ดิ การที่
โรงพยาบาลจั ด ให้ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มที่ มี สุ ข อนามั ย ปลอดภั ย การป้ อ งกั น ภั ย อุ ป กรณ์ ก าร
ปฏิบัติงานและทรัพยากรที่พร้อม ปัจ จัยการติดต่อ การสื่อสาร การประสานงาน ปัจจัยนโยบายและ
แนวทางการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา และปัจจัยความร่วมมือ ความไว้วางใจ ซึ่งปัจจัย 5 อันดับ
แรกล้วนเป็นปัจจัยในกลุ่มปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทางานทั้งสิ้น
(จุติร ัตน์ ถาวโร และ ภาสชนก พิชญเวทย์ว งศา, 2551 )
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ปภาวดี เหล่าพาณิชย์เจริญ, ปิยธิดา ตรีเดช, พีระ ครึกครื้นจิตร และสุจิตรา นิลเลิศ (2553:
26-33) ทาการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อประเมิน
ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดีและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน 302 คน พบว่า ปัจจัยที่ร่วมทานายความผูกพันต่อองค์การ
ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ประกอบด้วย ความหลากหลายของงาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความก้าวหน้าในงาน ความมีอิสระในการทางาน ความสาคัญของงาน
และทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ และปัจจัยด้านการรับรู้บรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย
โครงสร้าง แบบของความเป็นผู้นา ความซ้าซ้อนของระบบงาน เป้าหมายขององค์การ และเครือข่าย
การติดต่อสื่อสาร สามารถร่วมอธิบายความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 41.2
นภวรรณ พลพินิจ (2554: 85-88) ทาการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของลูกจ้างประจา โรงพยาบาลตารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน และระดับ ความผู กพัน ต่อองค์การ จาแนกตามปัจจัยส่ ว นบุคคลและศึกษาความสั มพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางาน กับความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างประจาโรงพยาบาลตารวจ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ลูกจ้างประจาโรงพยาบาลตารวจ จานวน 149 คน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ทาให้ความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันได้แก่ เพศ โดยเพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศชาย ใน
ด้านจิตใจ ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน ไม่ส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การ
มีความแตกต่างกันในทุกด้าน เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพชีวิตในการทางานและ
ระดับความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างประจา พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานมี ความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ (r = 0.42) และมีข้อเสนอแนะว่า ในด้านคุณภาพชีวิตในการ
ทางานควรให้ความสาคัญในด้านค่าตอบแทนเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น และความผูกพันต่อ
องค์การในด้านการคงอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้รับความดีความชอบที่เหมาะสมกั บเวลาในการทุ่มเท
ให้กับการทางาน ควรจัดให้เพียงพอเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ เกิดความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อ
งาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของงานต่อไป
วันชัย อัตถากร และ ชไมพร ทิมเรืองเวช (2555) ทาการศึกษา ความผูกพันของบุคลากรต่อ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร จานวน 1,127 คน พบว่า ความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์การในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 67.05 ทั้งนี้มิติโครงสร้างองค์การ มิติการตั้งมาตรฐานในการ
ทางาน มิติความรับผิดชอบในงาน มิติการชื่นชม มิติการสนับสนุน และมิติความรู้สึกผูกพันล้วนมี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรต่ อ องค์ ก ารที่ ร ะดั บ 0.01 และเมื่ อ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบคะแนนความผูกพันต่อองค์การกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศชายมีคะแนนความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก ารสู ง กว่ า เพศหญิ ง สถานภาพโสดมี ค วามผู ก พั นต่ าที่ สุ ด แตกต่ า งจากกลุ่ ม สมรส หม้ าย
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หย่าร้างและแยกกันอยู่ ส่วนระดับการศึก ษาพบว่าบุคลากรการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นมี
ความผูกพันสูงกว่าทุกระดับการศึกษา ในระดั บผู้ปฏิบัติการและผู้บังคับบัญชามีความรู้สึกผูกพันไม่
แตกต่างกัน
ศิรินทร์ทิพย์ บุญด้วยลาน และ ปรียากมล ข่าน (2557: 56-69) ทาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทางานเป็นทีมกับความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประชากรในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลอย่ างน้ อย 1 ปี ขึ้น ไป จานวน 194 คน โดยพบว่าปัจจัยส่ ว นบุคคล สถานภาพสมรส
แผนก/หอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นต่อ
องค์การ แต่ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของหั ว หน้าหอผู้ ป่ว ย การทางานเป็นทีมมีความสั ม พั น ธ์
ทางบวกกับ ความยึ ดมั่น ผู กพัน ต่ อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการทางานเป็นทีมด้านการปฏิบัติงานที่คล่องตัว การพัฒนา
บุคคล และการช่วยเหลือไว้วางใจกัน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตัวแปร
อิสระสามารถอธิบายความผันแปรในตัวแปรตามได้ร้อยละ 43.6
รุ จิ ร า พั ก ตร์ ฉ วี , ศั ก ดิ์ น ริ น ทร์ หลิ ม เจริ ญ และ อั ญ ชณา แจ่ ม แสงทอง (2557: 64-77)
ทาการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และทานายความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาล
ชุมชน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 271 คนโดย
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การได้แก่ การบริห ารทรัพยากรมนุษย์
วัฒนธรรมองค์การ แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในการทางาน ส่วนปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคลทั้งหมด ซึ่งได้แก่เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่ อองค์การของบุคลากร
และ ตั ว แปรที่ ส ามารถร่ ว มท านายความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารได้ แ ก่ ความพึ ง พอใจในการท างาน
วัฒนธรรมองค์การ และแรงจูงใจในการทางาน โดย สามารถร่วมกันทานายความผูกพันต่อองค์การได้
ร้อยละ 50.70
จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข จากผลการศึกษา
และงานวิจัยข้างต้น สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.7

ด้านปัจจัยภายในบุคคล
การทุ่มเทด้วยตนเอง (Self-investment)
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจของโรงพยาบาล
emotional labor (frequency)
emotional labor (intensity)
emotional labor (variety)
emotional labor (hiding feelings)
emotional labor (faking emotions)
emotional labor (deep acting)
ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทางาน
มีเครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมในการทางาน
บรรยากาศในการทางานส่งเสริมการทางาน
ความปลอดภัย

ปัจจัยที่ทาการศึกษา
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ผู้ทาการศึกษา
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ตารางที่ 2.7 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขจากผลการศึกษาและงานวิจัย
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ด้านงาน
งานที่ท้าทาย
ความพึงพอใจในงาน
ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบและอิสระในการทางาน
ได้ทางานตามทักษะและความสามารถ
แรงจูงใจในงาน
รู้สึกว่างานที่ทามีคุณค่า
มีจานวนบุคลากรที่เหมาะสม
งานที่หลากหลาย
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
มีการทางานที่ไม่ตึงเครียดจนเกินไป
งานที่มีเอกลักษณ์

ปัจจัยที่ทาการศึกษา
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ตารางที่ 2.7 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขจากผลการศึกษาและงานวิจัย (ต่อ)
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ตารางที่ 2.7 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขจากผลการศึกษาและงานวิจัย (ต่อ)
ผู้ทาการศึกษา
ปัจจัยที่ทาการศึกษา
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ด้านการได้รับการยอมรับ
การให้รางวัล
การยกย่องชมเชย
การรับฟังความคิดเห็น
*
ได้รับการยอมรับ
*
*
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
*
ด้านความสัมพันธ์
การทางานเป็นทีม
*
ความเคารพซึ่งกันและกัน
o
ความร่วมมือกัน
ความไว้วางใจจากสมาชิกในทีม
เป็นส่วนหนึ่งของทีม
*
การสนับสนุนจากสมาชิกในทีม
*
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
*
+
+

o
o

+

+

+,*

10 11 12 13 14 15
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ด้านการพัฒนา
โอกาสในการพัฒนาในงาน
การฝึกอบรมและพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ด้านภาวะผู้นา
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน
การกากับดูแลของหัวหน้างาน
รูปแบบของภาวะผู้นา
ภาวะผู้นาด้านการเปลี่ยนแปลง (transformational
leadership)
ภาวะผู้นาขององค์การ
การช่วยเหลือจากหัวหน้างาน
หัวหน้างานที่มีความยุติธรรม
นโยบายการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาชี้ให้เห็นถึงงานของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์การ

ปัจจัยที่ทาการศึกษา
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ตารางที่ 2.7 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขจากผลการศึกษาและงานวิจัย (ต่อ)

*

*

+

o
*

*

+,*

ผู้ทาการศึกษา
7 8 9 10 11 12 13 14 15

67

องค์การมีการให้การบริการและการดูแลที่คุณภาพ
องค์การมีการดาเนินงานที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
องค์การให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วย
การบริหารบุคลากร
โครงสร้างองค์การ
ความยุติธรรมขององค์การ
วัฒนธรรมองค์การ

เอกลักษณ์ขององค์การ
ความชัดเจนในเป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ขององค์การ

ด้านผลตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
สวัสดิการและค่าตอบแทน
ด้านการดาเนินงานองค์การ
ความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์การ

ปัจจัยที่ทาการศึกษา
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ตารางที่ 2.6 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขจากผลการศึกษาและงานวิจัย (ต่อ)

*

o

o

*

*

+

+

+

+

+

ผู้ทาการศึกษา
7 8 9 10 11 12 13 14 15

68

หมายเหตุ 1:

o
*
+
+,*

*
*

1

o

o

2
*

3

*

4

5

*

*
*

6
+

*

+

ผู้ทาการศึกษา
7 8 9 10 11 12 13 14 15

หมายถึง ผลการศึกษาพบว่าเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร
หมายถึง ผลการศึกษาพบว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร
หมายถึง ผลการศึกษาพบว่าเป็นปัจจัยที่มีสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของบุคลากร
หมายถึง ผลการศึกษาพบว่าเป็นปัจจัยที่มีสัมพันธ์ทางบวกกับและมีผลต่อความผูกพันของบุคลากร

ด้านการสื่อสาร
การสื่อสารภายในองค์การ
ความโปร่งใส ได้รับข้อมูลจริง น่าเชื่อถือ
การดูแล และความเป็นอยู่
องค์การดูแลบุคลากรด้วยความเคารพ
องค์การมีการดูแลเพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี
สมดุลชีวิตและการทางาน

ปัจจัยที่ทาการศึกษา

ตารางที่ 2.7 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขจากผลการศึกษาและงานวิจัย (ต่อ)
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หมายเหตุ 2: หมายเลขแสดงถึงลาดับที,่ ผู้ที่ศึกษา (ปี), กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1. Lowe (2012), บุคลากร มากกว่า 10,000 คน
2. Swaminathan and Aramyalarthan (2013), บุคลากรระดับบริหาร 100 คน
3. Negwaya และคณะ (2013), พยาบาล 59 คน บุคลากรในโรงพยาบาล 119 คน
4. Dempsey, Reilly และ Noble (2015), พยาบาล 2,000 คน
5. Chen และคณะ (2015), พยาบาล จานวน 386 คน
6. Vizzuso (2015), ผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้างาน 23 คน
7. Mitchell (2015), รวม 256 คน (อนุศาสนาจารย์ 2 คน ผู้เชี่ยวชาญในเด็ก 16 คน นักจิตวิทยา 3 คน นักสังคมสงเคราะห์ 18 คน พยาบาล 173
คน แพทย์ 42 คน)
8. Kodama, Fukahori, Sato และ Nishida (2016), พยาบาล 396 คน
9. จุติรัตน์ ถาวโร และ ภาสชนก พิชญเวทย์วงศา (2551), เจ้าหน้าที่พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล 239 ราย
10. พงษ์ศักดิ์ จรัสรังสีชล, มานพ จารัส , เอื้อพร ดิคคินสัน , สุรัตน์ ประเสริฐสุข และ ชาญชัย ติกขะปัญโญ (2552), บุคลากรทั่วไป 170 คน
11. ปภาวดี เหล่าพาณิชย์เจริญ, ปิยธิดา ตรีเดช, พีระ ครึกครื้นจิตร และสุจิตรา นิลเลิศ (2553), พยาบาลวิชาชีพ 302 คน
12. นภวรรณ พลพินิจ (2554) , ลูกจ้างประจา 149 คน
13. วันชัย อัตถากร และ ชไมพร ทิมเรืองเวช (2555), รวม 1,127คน (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 40 คน นักวิชาการและนักอื่นๆ 38 คน พยาบาล
451 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน 373 คนงานด้านธุรการ 104 คน อื่นๆ 121 คน)
14. ศิรินทร์ทิพย์ บุญด้วยลาน และ ปรียากมล ข่าน (2557), พยาบาลวิชาชีพ 194 คน
15. รุจิรา พักตร์ฉวี, ศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ และ อัญชณา แจ่มแสงทอง (2557) , กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร 271 คน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรวิช าชี พ สาธารณสุ ข กลุ่ ม ต่ า งๆ ที่ มี
สถานภาพการจ้างงานแตกต่างกัน มีวิธีการดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
3.1.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตั ว แปรต้ น หรื อ ตั ว แปรอิ ส ระที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบมาจากข้ อ ค าถามปั จ จั ย
สนั บ สนุ น จากองค์การในเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผู กพันของบุคลากร
(Employee Engagement on meter: Emo-meter) จานวน 14 ตัวแปร (จิรประภา อัครบวร และ
คณะ, 2557) ได้แก่
1) สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป (Relationship with Supervisor)
2) สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Colleague)
3) ความมั่นคงในการทางาน (Job Security)
4) ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน (Compensation)
5) สวัสดิการ (Benefit)
6) สภาพการทางาน (Work Environment)
7) สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
8) ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ (Clear Accountability/Empowerment)
9) การสื่อสารในองค์การ (Internal Communication)
10) งานที่ท้าทาย (Challenge Work)
11) โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity)
12) ความก้าวหน้าในงาน (Career Growth)
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13) การได้รับการยอมรับนับถือ (Respects from others)
14) ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image)
ตั ว แปรตามที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข มี 3 ด้ า น
(จิรประภา อัครบวร และคณะ, 2557) ได้แก่
1) ความอยู่ดีมีสุข (Well-Being)
2) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (Belonging)
3) ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing the Best)
3.1.2 กรอบแนวคิด
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข โดยแต่ละองค์ประกอบ (Fn) ของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรสาธารณสุข จะประกอบด้วยปัจจัย (Xn) ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึงได้กาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภาพที่ 3.1
X11
X12

องค์ประกอบที่ 1
(F1)

X1n
ความผูกพันของบุคลากร

X21
X22

องค์ประกอบที่ 2
(F2)

X2n
X31
X32

1) ความอยู่ดีมสี ุข (BE: Well-Being)
2) ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญ

ขององค์การ (BL: Belonging)
3) ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะ
ทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่
(BS: Doing the Best)

องค์ประกอบที่ n
(Fn)

X3n
แผนภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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3.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย วิชาชีพ 4 กลุ่ม คือ
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร จานวน 22,817 คน จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
101 โรงพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Engagement for Patient Safety จัดโดย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีการเก็บข้อมูลในเดือนเมษายน ปี พ.ศ.
2558 รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างตามวิชาชีพ
วิชาชีพ
ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
1. แพทย์
1,297
56
2. พยาบาล
16,631
3,104
3. ทันตแพทย์
487
0
4. เภสัชกร
1,104
138
รวม
19,519
3,298

รวม
1,353
19,735
487
1,242
22,817

3.3 การรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลในการศึกษาวิจั ยครั้ งนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้ข้อมูลจากผลการสารวจความอยู่ดี
มีสุ ขและผู กพัน ของบุ คลากรด้ว ยเครื่ องมือ Emo-meter ในโครงการ Engagement for Patient
Safety จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ทาการสารวจในช่วงเดือน
เมษายน ปี พ.ศ. 2558

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor
Analysis) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขโดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ทั้ ง 4 วิ ช าชี พ มี ร ายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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3.4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
Factor Analysis มี ชื่ อ เรี ย กในภาษาไทยหลายค า เช่ น การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
การวิ เ คราะห์ ตั ว ประกอบ การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ส าหรั บ งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะเรี ย กว่ า การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการทางสถิติที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยนักจิตวิทยา
เพื่อใช้ในการศึกษาตัวแปรที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง หรือตัวแปรที่มีอยู่ตามสมมติฐาน เช่น สติปัญญา
แรงจูงใจ ความสามารถ ทัศนคติ และความคิดเห็น ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง และ
เป็นสิ่งที่น่าสนใจทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการวัดตัว
แปรแฝง ผ่านตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้โดยตรง เช่น คะแนนสติปัญญาที่บ่งบอกความสามารถทางสมอง
ของบุคคล (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2554: 93)
กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบถือกาเนิดขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดย Spearman
(1904) แต่การวิเคราะห์องค์ประกอบในสมัยนั้นยังเป็นวิธีการที่ยุ่งยาก ซับซ้อนและเสียเวลามากใน
การวิเคราะห์ ดังนั้น การวิเคราะห์องค์ประกอบจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายในหมู่นักวิจัยสมัยนั้น กระทั่ง
คอมพิวเตอร์ได้ถือกาเนิดขึ้นมาและตามมาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยเหลือในการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบ ดั ง นั้ น การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบจึ ง ได้ แ พร่ ห ลายออกไปในหมู่ นั ก วิ จั ย กั น อย่ า ง
กว้างขวาง (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2548: 154)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการทางสถิติที่ช่วยให้นักวิจัยสร้างองค์ประกอบจากตัวแปร
หลายๆ ตัว โดยรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์ประกอบเดียวกัน อาจเป็นความสัมพันธ์
ทางบวกหรือทางลบก็ได้ ส่วนตัวแปรที่ อยู่คนละองค์ประกอบจะไม่มีความสัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์กัน
น้อย องค์ประกอบหนึ่งๆ จะแทนตัวแปรแฝง อันเป็นคุณลักษณะที่นักวิจัยต้องการศึกษา (สุภมาส
อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2554: 93)
วัตถุประสงค์สาคัญในการวิเคราะห์องค์ประกอบมีอยู่ 2 ประการ คือ
1) เพื่อสารวจหรือค้นหาตัวแปรแฝงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวแปรที่สังเกตหรือวัดได้ เรียกว่า การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจจะใช้ในการสารวจข้อมูล กาหนดจานวนองค์ประกอบอธิบาย
ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรเมื่อผู้วิจัยไม่มีหลักฐานอ้างอิงเพียงพอสาหรับเป็น
กรอบของสมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ จ านวนขององค์ ป ระกอบภายใต้ ข้ อ มู ล ที่ ส อบวั ด ได้
(รสริน ศรีริกานนท์ , 2555: 214) เพื่อสร้างแบบจาลองคุณลักษณะที่สนใจศึกษาตาม
โครงสร้างสมมติฐาน โดยใช้ตัวแปรหลายๆ ตัว หรือตัวชี้วัด (Indicators) ที่สามารถวัดได้
โดยตรงเป็ น ตัว แทนของคุ ณลั ก ษณะที่ส นใจเพื่ อต้ องการทราบว่า คุ ณลั ก ษณะนั้ น มี กี่
องค์ประกอบ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจนี้ จะช่วยลดจานวนตัวแปร
ลงและได้องค์ประกอบ ซึ่งทาให้เข้าใจลักษณะของข้อมูลได้ง่าย และสะดวกในการแปล
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ความหมาย รวมทั้งได้ทราบแบบแผน และโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล (สุภมาส
อังศุโชติ และคณะ, 2554: 94)
2) เพื่อพิสูจน์ ตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีที่ผู้อื่นค้นพบ เรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory factor analysis: CFA) การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบตาม
วัตถุประสงค์นี้ ผู้วิจัยจะต้องมีสมมติฐานก่อนว่าคุณลักษณะที่ศึกษามีกี่องค์ประกอบ แล้ว
ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้ อง
กลมกลืนกับสมมติฐานเพียงใด (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554: 95)
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory factor
analysis: EFA) เพื่อศึกษาว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขนั้นมีกี่องค์ประกอบ
โดยคาดหวังว่าผลจากการวิเคราะห์อ งค์ประกอบเชิงสารวจนี้ จะช่วยลดจานวนตัวแปรลง รวมทั้งได้
ทราบแบบแผน และความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ
3.4.2 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์การถดถอย เป็นกระบวนการทางสถิติ เพื่อให้ได้สมการถดถอยสาหรับการ
ทานายปรากฏการณ์ต่างๆ สิ่งที่ถูกทานาย เรียกว่าตัวแปรเกณฑ์หรือตัวแปรตาม ตัวแปรทานาย หรือ
ตัวแปรอิสระ ทั้งนี้ ตัวแปรเกณฑ์หรือตัวแปรตามจะมีเพียงตัวเดียว ส่วนตัวแปรทานายหรือตัวแปร
อิส ระสามารถมีกี่ตัว ก็ได้ หากมี 1 ตัว จะเรียกว่าการถดถอยอย่างง่าย หากมีตั้งแต่ 2 ตัว ขึ้นไปจะ
เรียกว่า การถดถอยพหุคูณ
วิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการเพื่อให้สมการสามารถทานายตัวแปรตามได้สูงสุดมีวิธีการ
คัดเลือกตัวแปร (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2548: 127) ดังนี้
1) วิ ธี ก ารเลื อ กแบบก้ า วหน้ า (Forward Selection) เป็ น การเลื อ กตั ว แปรอิ ส ระที่ มี
สหสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรตามสู ง สุ ด เข้ า มาในสมการก่ อ น ส่ ว นตั ว แปรที่ แ หลื อ จะมี การ
คานวณสหสัมพันธ์แบบแยกส่วน (Partial correlation) โดยเป็นความสัมพันธ์เฉพาะตัว
แปรที่ เ หลื อ กั บ ตั ว แปรตามโดยขจั ด อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรอื่ น ๆ ออก หากตั ว แปรใดมี
ความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติก็จะนาเข้าสมการต่อไป ทาเช่นนี้จนกระทั่ง
สหสั มพัน ธ์แบบแยกส่ ว นระหว่างตัว แปรอิส ระที่ไม่ได้นาเข้าสมการกับตัว แปรตามมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ก็จะหยุดการคัดเลือกตัวแปรและได้สมการ
ที่มีสัมประสิทธิ์การทานายสูงที่สุด
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2) วิ ธี ก ารเลื อ กแบบถอยหลั ง (Backward Selection) เป็ น การน าเข้ า ตั ว แปรอิ ส ระ
ทั้งหมดเข้าสมการ จากนั้นจึงทาการขจัดตัวแปรอิสระออกทีละตัว โดยหาสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการแต่ละตัวกับตัวแปรตาม เมื่อขจัดตัวแปรอิสระอื่นๆ
ออกแล้ว หากทดสอบพบว่าค่าสหสัมพันธ์ไม่ มีนัยสาคัญทางสถิติ ก็จะขจัดตัวแปรอิสระ
ออกจากสมการ ดาเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระแต่ละตัวเมื่อขจัดตัวแปรอิสระอื่นๆ มีนัยสาคัญทางสถิติ ก็จะหยุดการคัดเลือก
ตัวแปรและได้สมการที่มีสัมประสิทธิ์การทานายสูงที่สุด
3) วิธีการเลือกแบบลาดับขั้น (Stepwise Selection) เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการ
คัดเลือกตัวแปรทานายทั้งสองวิธีดังกล่าวมาแล้วเข้าด้วยกัน โดยขั้นแรกจะทาการนาเข้า
ตัวแปรอิสระที่มีสหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงที่สุดเข้าสมการก่อน จากนั้นทาการทดสอบ
ตัวแปรที่ไม่อยู่ในสมการว่า จะมีตัวแปรอิสระใดบ้างที่สามารถมาอยู่ในสมการด้วย วิธีการ
เลือกแบบก้าวหน้า และขณะเดียวกันก็จะทดสอบตัวแปรที่อยู่ในสมการด้วยว่าตัวแปร
อิสระใดในสมการมีโอกาสที่จะถูกขจัดออกจากสมการด้วยวิธีการคัดเลือกแบบถอยหลัง
ทั้งนี้ จะคัดเลือกตัวแปรอิสระจนกระทั่งไม่มีตัวแปรใดที่ถูกคัดออกจากสมการ และไม่มี
ตัวแปรใดที่ถูกนาเข้าสมการ กระบวนการคัดเลือกตัวแปรอิสระก็จะยุติลง และได้สมการ
ที่มีสัมประสิทธิ์การทานายสูงที่สุด
4) วิธีการคัดเลือกเข้า (Enter) เป็นการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการด้วยการวิเคราะห์
ขั้นตอนเดียว โดยผู้วิเคราะห์ จะเป็นผู้คัดเลือกตั วแปรที่ควรอยู่ในสมการ โดยพิจารณา
จากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรแต่ ล ะคู่ โดยควรเลื อ กตั ว แปรที่ มี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรตามกั บ ตั ว แปรอิ ส ระที่ พ บว่ า มี ค่ า สู ง และมี
นัยสาคัญ เมื่อคัดเลือกได้แล้วจะใช้ตัวแปรอิสระทุกตัวที่เลือกมาวิเคราะห์พร้อมกันทุกตัว
แปรอิสระเข้าสมการทั้งหมด
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการวิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ โดยวิธีการคัดเลือกเข้า
(Enter) ซึ่งปัจจัยที่นามาศึกษานั้นเป็นกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข
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3.4.3 วิธีดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป แบ่งเป็น
2 ส่วน คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร การศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปของการทานาย
โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างตามตัวแปรที่ศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์ใน
การแปลความหมายจากเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร
หรือ Emo-meter (จิรประภา อัครบวร และคณะ, 2557) ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุน
จากองค์การ ดังตารางที่ 3.2 และเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ
บุคลากร แสดงดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.2 การแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การ
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
3.68 - 5.00
บุคลากรมีระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การระดับสูง
2.34 - 3.67
บุคลากรมีระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การระดับกลาง
1.00 - 2.33

บุคลากรมีระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การระดับต่า
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ตารางที่ 3.3 การแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากร
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
3.68 - 5.00 บุ ค ลากรมี ค วามอยู่ ดี มี สุ ข มี ค วามรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ขององค์ ก าร
มีความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และมีความ
ผูกพันในระดับสูง
2.34 - 3.67 บุ ค ลากรมี ค วามอยู่ ดี มี สุ ข มี ค วามรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ขององค์ ก าร
มีความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และมีความ
ผูกพันในระดับกลาง
1.00 - 2.33 บุ ค ลากรมี ค วามอยู่ ดี มี สุ ข มี ค วามรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ขององค์ ก าร
มีความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และมีความ
ผูกพันในระดับต่า
2) วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบปัจจัยที่มี
ผลต่ อ ความผู ก พั น ของบคลาการสาธารณสุ ข ต่ อ องค์ ก าร ด้ ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) (Cohen, 1998) เพื่อให้ได้
เมทริ ก ซ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรสั ง เกตได้ โดยมี เ กณฑ์ ใ นการแปลความหมายค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ความหมาย
± 0.500 ถึง ±1.00
มีความสัมพันธ์สูง
± 0.300 ถึง ±0.499
มีความสัมพันธ์ปานกลาง
± 0.299 ถึง ±0.001
มีความสัมพันธ์ต่า
0 หรือ ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ไม่มีความสัมพันธ์
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3) ตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ว่า ข้อมูลชุดนี้มีความเหมาะสมที่จะนามาวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า Bartlett’s Test of Sphericity และค่า Kaiser –
Meyer – Olkin Measures of Sampling Adequacy
4) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ดังนี้
4.1) การสกัดองค์ประกอบ โดยใช้วิธี Principal Axis Factoring
4.2) การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) เพื่อให้ได้องค์ประกอบร่วมที่ชัดเจน
โดยการหมุนแกนแบบฉาก ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) จากนั้นคัดเลือกจานวน
องค์ป ระกอบตาม Scree Test และคัดเลื อกค าถามที่ มี ค่ าน้ าหนั ก องค์ประกอบ
เท่ากับหรือมากกว่า 0.30
4.3) ตั้งชื่อองค์ประกอบ
ส่วนที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข มีวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการหาความสั มพันธ์
ระหว่างตัว แปรในรู ปของการทานาย ประกอบด้ว ยตัว แปร 2 ชนิด คือ ตัว แปรอิส ระหรือตัวแปร
ทานายตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ 1 ตัว ทั้งนี้ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ ด้วยกลุ่มของตัวแปรพยากรณ์โดยมีวิธีในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient) เพื่อให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นกับตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กัน
เช่นใด
2) หาสมการถดถอยเพื่อใช้ในการพยากรณ์ของตัวแปรตาม (Y) โดยใช้โดยใช้วิธีการคัดเลือก
แบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Enter) เพื่อให้ได้สมการถดถอยที่มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ
สาธารณสุขกลุ่มต่างๆ ที่มีสถานภาพการจ้างงานแตกต่างกัน มีการวิเคราะห์ ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร การศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความผู กพัน ของบุ คลากรสาธารณสุ ข โดยกลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ทั้งสิ้ น 22,817 คน
เมื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สามารถนาเสนอผลการวิจัยตามลาดับหัวข้อ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร
4.3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข

4.1

การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสาธารณสุขประกอบด้วย วิชาชีพ 4 กลุ่ม คือ
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 101 โรงพยาบาล
ซึ่งเป็ น โรงพยาบาลที่เข้าร่ ว มโครงการ Engagement for Patient Safety จัดโดย สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจในปี พ.ศ.2558 จานวน
22,817 คน ดังตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสาธารณสุข 4 วิชาชีพ
ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
รวม
วิชาชีพ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. แพทย์
1,297 5.68
56
0.25 1,353
5.93
2. พยาบาล
16,631 72.89 3,104 13.60 19,735 86.49
3. ทันตแพทย์
487
2.13
0
0.00
487
2.13
4. เภสัชกร
1,104 4.84
138
0.60 1,242
5.44
รวม
19,519 100 3,298 100 22,817 100

1. ช่วงอายุ แบ่งตาม ปี พ.ศ. เกิด (Generation)
1.1 พ.ศ.2489 – 2507 (Baby Boomers) 225
1.2 พ.ศ.2508 – 2519 (Generation X)
413
1.3 พ.ศ.2520 – 2534 (Generation Y)
652
1.4 พ.ศ.2535 เป็นต้นไป (Generation Z)
7
2. ตาแหน่งงาน
2.1 ผู้บริหาร (ตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไป)
380
2.2 สายวิชาชีพสาธารณสุข (มีใบประกอบ 899
วิชาชีพด้านสาธารณสุข)
2.3 สายสนับสนุนทางการแพทย์ (ให้บริการ 17
ด้ า นการรั ก ษาพยาบาล แต่ ไ ม่ มี ใ บ
ประกอบวิชาชีพ)
2.4 สายสนับสนุนทั่วไป (Back Office)
1

คุณลักษณะส่วนบุคคล

1
5
49
1
2
47
6

1

17.35
31.84
50.27
0.54
29.30
69.31
1.31

0.08

1.79

45

10.71 256

0.27

1.54

15

80

0.48

2.58

3.57 1,807 10.87 5
0.16
83.93 14,523 87.32 3,004 96.78

1.79 3,394 20.41 33
1.06
8.93 6,735 40.50 67
2.16
87.50 6,428 38.65 2,748 88.53
1.79 74 0.44 256 8.25

1

8

0.21

1.64

7

15

80 16.43 200
398 81.72 882

37 7.60 50
136 27.93 386
311 63.86 663
3 0.62 5

0.63

1.36

18.12
79.89

4.53
34.96
60.05
0.45

38

19

0
81

6
13
114
5

27.54

13.77

0
58.70

4.35
9.42
82.61
3.62

แพทย์
พยาบาล
ทันตแพทย์
เภสัชกร
ข้าราชการ ไม่ใช่ข้าราชการ ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุข 4 วิชาชีพ
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3. พื้นที่ปฏิบัติงาน
3.1 ทางานในหลายหน่วยงาน/ ไม่มี
หน่วยงานเฉพาะ
3.2 OPD รวม
3.3 OPD อายุรกรรม
3.4 OPD ศัลยกรรม
3.5 OPD สูติ-นรีเวชกรรม
3.6 OPD กุมารเวชกรรม
3.7 OPD กระดูกและข้อ
3.8 OPD จักษุ
3.9 OPD หูคอจมูก
3.10 OPD อื่นๆ ระบุ
3.11 IPD รวม
3.12 IPD อายุรกรรม
3.13 IPD ศัลยกรรม
3.14 IPD สูติ-นรีเวชกรรม
3.15 IPD กุมารเวชกรรม

คุณลักษณะส่วนบุคคล

4
5
6
1
9
2
1
2
1
2

51
98
12
27
41
19
28
47
28
1
34
20
14
48

3.93
7.56
0.93
2.08
3.16
1.46
2.16
3.62
2.16
0.08
2.62
1.54
1.08
3.70

10

429 33.08

0.64

7.14 601 3.61
8.93 358 2.15
10.71 179 1.08
1.79 215 1.29
16.07 138 0.83
3.57 103 0.62
1.79 139 0.84
3.57 70 0.42
310 1.86
619 3.72
- 1,648 9.91
1.79 1,458 8.77
677 4.07
3.57 803 4.83

17.86 107
30
24
5
12
17
2
7
1
8
158
699
438
114
174

17
0.97
0.77
0.16
0.39
0.55
0.06
0.23
0.03
0.26
5.09
22.52
14.11
3.67
5.61

0.55
1
1
1
-

3
0.21
0.21
0.21
-

0.62
75
7
1
2
1
45
22
7
-

41
6.79
0.63
0.09
0.18
0.09
4.08
1.99
0.63
-

3.71

11
1
1
2
7
1
1
-

6

7.97
0.72
0.72
1.45
5.07
0.72
0.72
-

4.35

แพทย์
พยาบาล
ทันตแพทย์
เภสัชกร
ข้าราชการ ไม่ใช่ข้าราชการ ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุข 4 วิชาชีพ (ต่อ)

82

3.16 IPD กระดูกและข้อ
3.17 IPD ผู้ป่วยพิเศษ
3.18 IPD อื่นๆ ระบุ
3.19 ห้องฉุกเฉิน (ER)
3.20 ห้องคลอด (LR)
3.21 ICU (รวมทุกหน่วย)
3.22 หน่วยไตเทียม
3.23 ห้องผ่าตัด (OR) (รวมทุกหน่วย)
3.24 วิสัญญี (Anesthesiology)
3.25 ทันตกรรม (Dentistry)
3.26 หน่วยตรวจพิเศษ (รวมทุกหน่วย)
3.27 หน่วยตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
(Laboratory)
3.28 รังสีวิทยา (Radiology)
3.29 จิตวิทยา
3.30 กายภาพบาบัด/ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

คุณลักษณะส่วนบุคคล
0.93
0.15
0.31
1.77
0.23
0.23
0.46
1.62
5.78
0.23
0.08
0.62
5.24
1.31
2.78

12
2
4
23
3
3
6
21
75
3
1
8
68
17
36

1
1
-

1
1
1.79
1.79
-

5
98
16

- 512
908
387
1.79 1,131
600
1.79 1,832
248
984
613
1
180
5
0.03
0.59
0.10

3.08
5.46
2.33
6.80
3.61
11.02
1.49
5.92
3.69
0.01
1.08
0.03
2
-

89
56
64
267
111
523
13
179
25
8
1
0.06
-

2.87
1.80
2.06
8.60
3.58
16.85
0.42
5.77
0.81
0.26
0.03
-

1
474
1
-

0.21
97.3
3
0.21
1
1

2
1
0.09
0.09

0.18
0.09

-

-

-

-

แพทย์
พยาบาล
ทันตแพทย์
เภสัชกร
ข้าราชการ ไม่ใช่ข้าราชการ ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
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3.31 เวชกรรมสังคม/ เวชศาสตร์ป้องกัน
3.32 หน่วยจ่ายยาผู้ป่วย (รวม)
3.33 หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอก
3.34 หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน
3.35 คลังยา/ ผลิตยา
3.36 โภชนาการ/ โภชนาบาบัด
3.37 หน่วยงานซักฟอก
3.38 หน่วยจ่ายกลาง (CSSD)
3.39 หน่วยบริการด่านหน้า/ ลงทะเบียน
ผู้ป่วย
3.40 หน่วยงานสนับสนุนบริการ (Back
Office)
3.41 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
3.42 หน่วยงานอื่นๆ

คุณลักษณะส่วนบุคคล

2.70
0.08
0.39
5.94

35
1
5
77

9

-

-

16.07

-

0.44

4.34
0.01
0.01
0.04
0.62
0.11

45 0.27
716 4.31

73

722
1
1
7
103
18

2
32

4

13
3
5
1

0.06
1.03

0.13

0.42
0.10
0.16
0.03

1
3

1

-

0.21
0.62

0.21

-

2
59

15

5
228
262
167
160
-

0.18
5.34

1.36

0.45
20.65
23.73
15.13
14.49
-

7

4

1
15
41
18
22
-

5.07

2.90

0.72
10.87
29.71
13.04
15.94
-

แพทย์
พยาบาล
ทันตแพทย์
เภสัชกร
ข้าราชการ ไม่ใช่ข้าราชการ ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
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85
จากตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามวิชาชีพ
ได้ แ ก่ ช่ ว งอายุ (Generation) ต าแหน่ ง งาน และพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ ว ยสถิ ติ ก ารแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุข
สามารถสรุปได้ ดังนี้
บุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ ในช่วงอายุ Generation Y
จานวน 653 คน คิดเป็นร้อยละ 50.27 อยู่ในตาแหน่งงานสายวิชาชีพสาธารณสุข (มีใบประกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุข) 899 คน คิดเป็นร้อยละ 69.31 และปฏิบัติงานในหลายหน่วยงานหรือไม่มี
หน่วยงานเฉพาะ 429 คน คิดเป็นร้อยละ 33.08 ส่วนบุคลากรวิชาชีพแพทย์ที่ไม่ใช่ข้าราชการส่วน
ใหญ่ อยู่ ในช่ว งอายุ Generation Y 49 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 อยู่ในตาแหน่งงานสายวิชาชีพ
สาธารณสุข (มีใบประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุข) 47 คน คิดเป็นร้อยละ 83.93 และปฏิบัติงานใน
หลายหน่วยงานหรือไม่มีหน่วยงานเฉพาะ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86
บุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ ในช่วงอายุ Generation X
จานวน 6,735 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 อยู่ในตาแหน่งงานสายวิชาชีพสาธารณสุข (มีใบประกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุข) 14,523 คน คิดเป็นร้อยละ 87.32 และปฏิบัติงานในแผนก ICU (รวมทุก
หน่วย) 1,832 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02 ส่วนบุคลากรวิชาชีพพยาบาลที่ไม่ใช่ข้าราชการส่วนใหญ่
อยู่ ใ นช่ ว งอายุ Generation Y 2,748 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.53 อยู่ ใ นต าแหน่ ง งานสายวิ ช าชี พ
สาธารณสุข (มีใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข) 3,004 คน คิดเป็นร้อยละ 96.78 และปฏิบัติงาน
ในแผนก IPD อายุรกรรม 699 คน คิดเป็นร้อยละ 22.52
บุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพทั นตแพทย์ กลุ่มข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ ในช่วงอายุ Generation
Y จานวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 63.86 อยู่ในตาแหน่งงานสายวิชาชีพสาธารณสุข (มีใบประกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุข) 398 คน คิดเป็นร้อยละ 81.72 และปฏิบัติงานในแผนกทันตกรรม 474 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.3
บุคลากรสาธารณสุขวิชาชี พเภสัชกร กลุ่มข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ ในช่วงอายุ Generation Y
จานวน 663 คน คิดเป็นร้อยละ 60.05 อยู่ในตาแหน่งงานสายวิชาชีพสาธารณสุข (มีใบประกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุข) 882 คน คิดเป็นร้อยละ 79.89 และปฏิบัติงานในหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอก
262 คน คิดเป็นร้อยละ 23.73 ส่วนบุคลากรวิชาชีพเภสัชกรที่ไม่ใช่ข้าราชการส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ
Generation Y 114 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.61 อยู่ ใ นต าแหน่ ง งานสายวิ ช าชี พ สาธารณสุ ข (มี ใ บ
ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข) 81 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 และปฏิบัติงานในหน่วยจ่ายยาผู้ป่วย
นอก 41 คน คิดเป็นร้อยละ 29.71
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4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร
4.2.1 การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรและระดั บ การรั บ รู้ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น
จากองค์การ ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรสาธารณสุข
แต่ละวิชาชีพ แสดงดังตารางที่ 4.3

ระดับความผูกพันของบุคลากร
1. ความอยู่ดีมีสุข (Well-being)
2. ความรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ของ
องค์การ (Belonging)
3. ความอยากทุ่ มเท กาย ใจที่ จ ะท างาน
ให้กับองค์การอย่างเต็ม ที่ (Doing the
best)

คุณลักษณะส่วนบุคคล

3.92

4.12

0.60

3.87
3.80
3.89

4.01 0.62
3.92 0.72
3.99 0.71
0.69

4.07

0.64

0.61 3.93 0.65
0.66 3.77 0.76
0.64 3.93 0.71
4.02

3.78
3.56
3.76
0.65

0.64
0.77
0.72
4.07

0.66 4.03

3.95 0.65 3.87
3.87 0.77 3.74
3.89 0.73 3.83
0.67

0.65
0.77
0.73

4.08

3.88
3.75
3.81

0.73

0.68
0.76
0.73

แพทย์
พยาบาล
ทันตแพทย์
เภสัชกร
ข้าราชการ ไม่ใช่ข้าราชการ ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.

ตารางที่ 4.3 ระดับความผูกพันของบุคลากร และระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง 4 วิชาชีพ
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ระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การ 3.76 0.63 3.63 0.52 3.54 0.66 3.38 0.63 3.75 0.63 3.54 0.63 3.43
1. สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป 3.88 0.84 3.76 0.60 3.78 0.81 3.81(2) 0.77 3.84 0.92 3.83(3) 0.86 3.91(2)
2. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
4.06(1) 0.67 3.88(1) 0.71 3.92(1) 0.70 4.01(1) 0.70 4.10(1) 0.70 3.99(1) 0.70 4.02(1)
3. ความมั่นคงในการทางาน
3.89 0.75 3.67 0.60 3.83(3) 0.76 3.59 0.78 3.91 0.78 3.77 0.76 3.74
4. ผลตอบแทนทีไ่ ด้รับจากการทางาน
3.45 0.99 3.43 0.81 3.07 1.04 2.67 1.05 3.44 1.03 3.11 1.00 2.78
5. สวัสดิการ
3.45 0.98 3.35 0.80 3.08 1.02 2.66 1.01 3.47 0.95 3.19 0.96 2.79
6. สภาพการทางาน
3.45 0.87 3.48 0.69 3.22 0.89 3.05 0.87 3.39 0.90 3.09 0.89 3.03
7. สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
3.50 0.87 3.48 0.79 3.21 0.92 2.90 0.90 3.68 0.74 3.30 0.82 3.28
8. ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและ
3.98 0.67 3.77(3) 0.63 3.75 0.71 3.59 0.71 4.04(2) 0.68 3.82 0.71 3.67
อานาจ
9. การสื่อสารในองค์การ
3.70 0.74 3.67 0.73 3.67 0.71 3.63 0.71 3.68 0.76 3.56 0.74 3.54
10. งานที่ท้าทาย
4.04(2) 0.63 3.86(2) 0.59 3.88(2) 0.66 3.77(3) 0.65 3.93 0.69 3.85(2) 0.68 3.75(3)
11. โอกาสในการพัฒนา
3.95(3) 0.75 3.72 0.64 3.66 0.82 3.59 0.79 3.96(3) 0.77 3.66 0.88 3.46
12. ความก้าวหน้าในงาน
3.77 0.81 3.54 0.72 3.38 0.89 3.20 0.87 3.67 0.84 3.37 0.91 3.14
13. การได้รับการยอมรับนับถือ
3.78 0.74 3.58 0.66 3.52 0.77 3.36 0.74 3.70 0.77 3.53 0.76 3.33
14. ภาพลักษณ์องค์การ
3.69 0.74 3.66 0.72 3.54 0.77 3.51 0.78 3.68 0.80 3.47 0.82 3.52
หมายเหตุ: (1) หมายถึง ปัจจัยมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่หนึ่ง (2) หมายถึง ปัจจัยมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่สอง (3) หมายถึง ปัจจัยมีค่าเฉลีย่ สูงเป็นอันดับทีส่ าม

คุณลักษณะส่วนบุคคล

0.76
0.72
0.94
0.83
0.75
0.88

0.66
0.80
0.78
0.82
1.04
1.05
0.92
0.89
0.78

แพทย์
พยาบาล
ทันตแพทย์
เภสัชกร
ข้าราชการ ไม่ใช่ข้าราชการ ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ไม่ใช่ข้าราชการ
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.

ตารางที่ 4.3 ระดับความผูกพันของบุคลากร และระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง 4 วิชาชีพ (ต่อ)
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จากตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของบุคลากร
และระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง 4 วิชาชีพ สามารถสรุปได้
ดังนี้
ระดับความผูกพันและระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การของแพทย์ กลุ่มข้าราชการ
มีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน 4.01 หมายถึงแพทย์กลุ่มข้าราชการ มีความผูกพันระดับสูง ประกอบด้วย
3 ตัวแปร ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ และความอยากทุ่มเท
กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย 3.92, 3.99 และ 4.12 ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ย
ระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การ 3.76 หมายถึง แพทย์กลุ่มข้าราชการ มีระดับการรับรู้
ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การระดับสูง โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ในระดับสูง 3 อันดับแรก คือ
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน งานที่ท้าทาย และโอกาสในการพัฒนา มีค่าเฉลี่ย 4.06, 4.04 และ
3.95 ตามลาดับ และบุคลากรวิชาชีพแพทย์กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการมีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน 3.87
หมายถึง แพทย์กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการมีความผูกพันระดับสูง ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ความอยู่
ดีมีสุขความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ และความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ
องค์ ก ารอย่ า งเต็ ม ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย 3.80, 3.89 และ 3.92 ตามล าดั บ มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บการรั บรู้ปัจจัย
สนับสนุนจากองค์การ 3.63 หมายถึง แพทย์กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการมีระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจาก
องค์การระดับกลาง ซึ่งปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ในระดับสูง 3 อันดับแรก คือ สัมพันธภาพกับ
เพื่อนร่วมงาน งานที่ท้าทาย และความชัดเจนในหน้าที่รับผิ ดชอบและอานาจ มีค่าเฉลี่ย 3.88, 3.86
และ 3.77 ตามลาดับ
ระดับความผูกพัน และระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การของวิชาชีพพยาบาลกลุ่ม
ข้าราชการ มีค่าเฉลี่ ย ระดับ ความผู ก พัน 3.93 หมายถึง พยาบาลกลุ่ มข้าราชการ มีความผู ก พั น
ระดับสูง ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ
และความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย 3.77, 3.93 และ 4.07
ตามล าดั บ มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ การรั บ รู้ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากองค์ ก าร 3.54 หมายถึ ง พยาบาลกลุ่ ม
ข้าราชการ มีระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การระดับกลาง โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้
ในระดับสูง 3 อันดับแรก คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน งานที่ท้าทาย และความมั่นคงในการ
ท างาน มี ค่ า เฉลี่ ย 3.92, 3.88 และ 3.83 ตามล าดั บ และ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ พยาบาลกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่
ข้าราชการ มีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน 3.78 หมายถึง พยาบาลกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีความผูกพัน
ระดับ สู ง มีร ะดับ ความผู กพัน มาก ประกอบด้ว ย 3 ตัว แปร ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุ ขความรู้สึ ก เป็ น
ส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ และความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่มี
ค่าเฉลี่ย 3.56, 3.76 และ 4.02 ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การ 3.38
หมายถึง พยาบาลกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การระดับกลาง
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ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของการรั บ รู้ ใ นระดั บ สู ง 3 อั น ดั บ แรก คื อ สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน
สั ม พั น ธภาพกั บ หั ว หน้ า งานในระดั บ ถั ด ไป และงานที่ ท้ า ทาย มี ค่ า เฉลี่ ย 4.01, 3.81 และ 3.77
ตามลาดับ
ระดับความผูกพัน และระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การของวิชาชีพทันตแพทย์
กลุ่มข้าราชการ มีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน 3.95 หมายถึง ทันตแพทย์กลุ่มข้าราชการ มีความผูกพัน
ระดับสูง ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ
และความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย 3.87, 3.89 และ 4.07
ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ ย ระดับ การรั บรู้ปั จจัยสนับสนุนจากองค์การ 3.75 หมายถึง ทันตแพทย์กลุ่ ม
ข้าราชการ มีระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การระดับสูง โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ใน
ระดับสูง 3 อันดับแรก คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ
และโอกาสในการพัฒนา มีค่าเฉลี่ย 4.10, 4.04 และ 3.96 ตามลาดับ
ระดับความผูกพัน และระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การของวิชาชีพเภสัชกร
กลุ่มข้าราชการ มีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน 3.87 หมายถึง เภสัชกรกลุ่มข้าราชการ มีความผูกพัน
ระดับสูง ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ
และความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย 3.74, 3.83 และ 4.03
ตามล าดั บ มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ การรั บ รู้ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากองค์ ก าร 3.54 หมายถึ ง เภสั ช กรกลุ่ ม
ข้าราชการ มีระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การระดับกลาง โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้
ในระดับสูง 3 อันดับแรก คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน งานที่ท้าทาย และสัมพันธภาพกับหัวหน้า
งานในระดั บ ถั ด ไป มี ค่ า เฉลี่ ย 3.99, 3.85 และ 3.83 ตามล าดั บ และ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ เภสั ช กร
กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน 3.88 หมายถึง เภสัชกรกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ
มีความผูกพันระดับสูง ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญ
ขององค์การ และความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่มีค่าเฉลี่ย 3.75, 3.81
และ 4.08 ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การ 3.43 หมายถึง เภสัชกร
กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการมีระดับการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากองค์การระดับกลาง ซึ่ง ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย
ของการรับรู้ในระดับสูง 3 อันดับแรก คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สัมพันธภาพกับหัวหน้างาน
ในระดับถัดไป และงานที่ท้าทาย มีค่าเฉลี่ย 4.02, 3.91 และ 3.75 ตามลาดับ
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4.2.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบปัจจัย
สนั บ สนุ น จากองค์ ก าร ด้ ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Correlation Coefficient)
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบปัจจัย
สนับสนุนจากองค์การของบุคลากรสาธารณสุข แต่ละวิชาชีพด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สันตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูง คือ มีค่าสัม ประสิทธิ์ส หสั มพันธ์ของเพียร์สัน ± 0.701 ถึง
±1.00 คาดว่าจะเป็นตัวแปรที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในระดับต่า คือ
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น ± 0.701 ถึ ง ±1.00 คาดว่ า จะเป็ น ตั ว แปรที่ ค นละ
องค์ประกอบ และซึ่งสามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของบุคลากรสาธารณสุข แต่ละวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพแพทย์กลุ่ม
ข้าราชการ วิชาชีพแพทย์กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ วิชาชีพพยาบาลกลุ่มข้าราชการ วิชาชีพพยาบาลกลุ่ม
ที่ไม่ใช่ข้าราชการ วิชาชีพทั นตแพทย์กลุ่มข้าราชการ วิชาชีพเภสัชกรกลุ่มข้าราชการ และวิชาชีพ
เภสัชกรกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ แสดงดังตารางที่ 4.4-4.10 ตามลาดับ

สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป (Relationship with
Supervisor)
สัมพันธภาพกับเพือ่ นร่วมงาน (Relationship with
Colleague)
ความมั่นคงในการทางาน (Job Security)
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน (Compensation)
สวัสดิการ (Benefit)
สภาพการทางาน (Work Environment)
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
(Work-life Balance)
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ
(Clear Accountability/Empowerment)
การสื่อสารในองค์การ (Internal Communication)
งานที่ท้าทาย (Challenge Work)
โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity)
ความก้าวหน้าในงาน (Career Growth)
การได้รับการยอมรับนับถือ (Respects from others)
ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image)

ตัวแปร
3

4

5

.644**
1
.400** .639**
1
**
**
.433 .643 .860**
1
**
**
**
.472 .644 .696 .780**

1

2

1

6

1

7

.676**
.512**
.561**
.656**
.662**
.560**

.613**
.537**
.527**
.577**
.606**
.549**

.666**
.591**
.608**
.742**
.687**
.646**

.549**
.403**
.497**
.621**
.558**
.570**

.611**
.448**
.518**
.626**
.570**
.625**

.691**
.487**
.581**
.667**
.614**
.672**

.623**
.417**
.524**
.608**
.574**
.563**

.590** .623** .677** .539** .576** .614** .663**

.494** .495** .636** .663** .662** .665**

.596**
.444**
.469**
.516**

.624**

1

1

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)

9
10
11
12
13
14

8

7

3
4
5
6

2

1

ลาดับ

ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ

.727**
.662**
.646**
.686**
.697**
.602**

1

8

1
.671**
.645**
.716**
.714**
.685**

9

11

12

13

1
.648**
1
**
.640 .739**
1
.702** .667** .793**
1
.552** .565** .657** .673**

10

1

14

สัมพันธภาพกับเพือ่ นร่วมงาน (Relationship with Colleague)
ความมั่นคงในการทางาน (Job Security)
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน (Compensation)
สวัสดิการ (Benefit)
สภาพการทางาน (Work Environment)
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
(Work-life Balance)
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ
(Clear Accountability/Empowerment)
การสื่อสารในองค์การ (Internal Communication)
งานที่ท้าทาย (Challenge Work)
โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity)
ความก้าวหน้าในงาน (Career Growth)
การได้รับการยอมรับนับถือ (Respects from others)
ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image)

1

.739**
.299*
.328*
.589**

2

4

5

1
.463** 1
.508** .901** 1
.586** .390** .515** 1

3

6

7

.549**
.464**
.507**
.371**
.645**
.760**

.648**
.630**
.694**
.502**
.747**
.632**

.780**
.570**
.659**
.665**
.728**
.677**

.444**
.194
.337*
.573**
.432**
.159

.479**
.122
.329*
.583**
.472**
.225

.531**
.317*
.397**
.247
.639**
.652**

.657**
.451**
.414**
.423**
.701**
.739**

8

.781**
.552**
.573**
.526**
.693**
.674**

.522** .621** .685** .410** .400** .597** .761** 1

.612** .541** .632** .475** .520** .745** 1

.694**
.100
.190
.569**

.683** 1

สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป (Relationship with Supervisor) 1

ตัวแปร

1
.577**
.669**
.685**
.751**
.633**

9

1
.754**
.394**
.408**
.486**

10

12

13

14

1
.594** 1
.546** .670** 1
.449** .428** .686** 1

11

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง) และ * หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2 ทาง)

9
10
11
12
13
14

8

7

3
4
5
6

2

1

ลาดับ

ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ

93

สัมพันธภาพกับเพือ่ นร่วมงาน (Relationship with Colleague)
ความมั่นคงในการทางาน (Job Security)
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน (Compensation)
สวัสดิการ (Benefit)
สภาพการทางาน (Work Environment)
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
(Work-life Balance)
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ
(Clear Accountability/Empowerment)
การสื่อสารในองค์การ (Internal Communication)
งานที่ท้าทาย (Challenge Work)
โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity)
ความก้าวหน้าในงาน (Career Growth)
การได้รับการยอมรับนับถือ (Respects from others)
ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image)

สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป (Relationship with
Supervisor)

ตัวแปร
3

4

5

.651**
1
**
.423 .617**
1
.437** .620** .905**
1
.491** .629** .740** .779**

1

2

1

6

1

7

.702**
.563**
.604**
.634**
.656**
.571**

.665**
.608**
.572**
.552**
.636**
.567**

.677**
.642**
.605**
.658**
.658**
.671**

.558**
.454**
.525**
.637**
.573**
.610**

.583**
.471**
.542**
.644**
.586**
.627**

.670**
.532**
.595**
.651**
.627**
.678**

.613**
.499**
.551**
.616**
.603**
.600**

.635** .647** .685** .568** .588** .642** .685**

.531** .491** .624** .727** .732** .726**

.631**
.480**
.487**
.538**

.646**

1

1

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)

9
10
11
12
13
14

8

7

3
4
5
6

2

1

ลาดับ

ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของวิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ

.752**
.712**
.668**
.635**
.721**
.626**

1

8

1
.689**
.680**
.689**
.714**
.675**

9

11

12

13

1
.650**
1
.555** .707**
1
**
**
.695 .695 .729**
1
**
**
**
.579 .588 .650 .680**

10

1

14

94

สัมพันธภาพกับเพือ่ นร่วมงาน (Relationship with Colleague)
ความมั่นคงในการทางาน (Job Security)
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน (Compensation)
สวัสดิการ (Benefit)
สภาพการทางาน (Work Environment)
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
(Work-life Balance)
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ
(Clear Accountability/Empowerment)
การสื่อสารในองค์การ (Internal Communication)
งานที่ท้าทาย (Challenge Work)
โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity)
ความก้าวหน้าในงาน (Career Growth)
การได้รับการยอมรับนับถือ (Respects from others)
ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image)

สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป (Relationship with
Supervisor)

ตัวแปร
3

4

5

.566**
1
**
.273 .591**
1
.299** .601** .897**
1
.410** .619** .696** .752**

1

2

1

6

1

7

.671**
.593**
.601**
.571**
.621**
.549**

.613**
.585**
.486**
.439**
.538**
.489**

.646**
.582**
.585**
.709**
.616**
.649**

.460**
.354**
.459**
.652**
.516**
.549**

.494**
.379**
.474**
.679**
.546**
.575**

.616**
.479**
.549**
.679**
.590**
.662**

.575**
.477**
.530**
.654**
.616**
.569**

.629** .606** .631** .473** .509** .601** .663**

.496** .412** .600** .677** .710** .713**

.609**
.379**
.405**
.509**

.612**

1

1

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)

9
10
11
12
13
14

8

7

3
4
5
6

2

1

ลาดับ

ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของวิชาชีพพยาบาล กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ

.755**
.674**
.620**
.614**
.693**
.604**

1

8

1
.692**
.657**
.637**
.652**
.629**

9

11

12

13

1
.600**
1
.529** .693**
1
**
**
.618 .633 .706**
1
**
**
**
.546 .568 .663 .640**

10

1

14
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สัมพันธภาพกับเพือ่ นร่วมงาน (Relationship with Colleague)
ความมั่นคงในการทางาน (Job Security)
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน (Compensation)
สวัสดิการ (Benefit)
สภาพการทางาน (Work Environment)
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
(Work-life Balance)
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ
(Clear Accountability/Empowerment)
การสื่อสารในองค์การ (Internal Communication)
งานที่ท้าทาย (Challenge Work)
โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity)
ความก้าวหน้าในงาน (Career Growth)
การได้รับการยอมรับนับถือ (Respects from others)
ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image)

สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป (Relationship with
Supervisor)

ตัวแปร
3

4

5

.544**
1
**
.369 .631**
1
.331** .607** .844**
1
.327** .599** .673** .706**

1

2

1

6

1

7

.647**
.538**
.488**
.569**
.628**
.507**

.505**
.492**
.452**
.436**
.560**
.503**

.643**
.595**
.568**
.711**
.685**
.659**

.502**
.355**
.441**
.643**
.561**
.537**

.505**
.379**
.463**
.614**
.535**
.564**

.617**
.472**
.494**
.586**
.575**
.635**

.565**
.476**
.541**
.541**
.570**
.561**

.550** .584** .641** .419** .417** .488** .666**

.477** .528** .602** .560** .579** .595**

.595**
.412**
.410**
.455**

.579**

1

1

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)

9
10
11
12
13
14

8

7

3
4
5
6

2

1

ลาดับ

ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของวิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ

.663**
.670**
.622**
.591**
.688**
.529**

1

8

1
.667**
.620**
.668**
.681**
.625**

9

11

12

13

1
.632**
1
.596** .662**
1
**
**
.692 .636 .761**
1
**
**
**
.558 .541 .638 .654**

10

1

14

96

สัมพันธภาพกับเพือ่ นร่วมงาน (Relationship with Colleague)
ความมั่นคงในการทางาน (Job Security)
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน (Compensation)
สวัสดิการ (Benefit)
สภาพการทางาน (Work Environment)
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
(Work-life Balance)
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ
(Clear Accountability/Empowerment)
การสื่อสารในองค์การ (Internal Communication)
งานที่ท้าทาย (Challenge Work)
โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity)
ความก้าวหน้าในงาน (Career Growth)
การได้รับการยอมรับนับถือ (Respects from others)
ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image)

สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป (Relationship with
Supervisor)

ตัวแปร
3

4

5

.599**
1
**
.353 .557**
1
**
**
.380 .585 .850**
1
.370** .547** .681** .727**

1

2

1

6

1

7

.585**
.499**
.560**
.566**
.589**
.450**

.578**
.499**
.492**
.496**
.587**
.466**

.622**
.565**
.581**
.653**
.634**
.615**

.547**
.394**
.447**
.595**
.486**
.527**

.586**
.429**
.489**
.615**
.499**
.583**

.620**
.409**
.462**
.568**
.481**
.620**

.568**
.425**
.452**
.534**
.545**
.512**

.573** .602** .626** .454** .495** .487** .639**

.476** .458** .570** .586** .600** .601**

.577**
.316**
.369**
.349**

.630**

1

1

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)

9
10
11
12
13
14

8

7

3
4
5
6

2

1

ลาดับ

ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ

.672**
.642**
.611**
.572**
.690**
.526**

1

8

1
.618**
.617**
.653**
.687**
.623**

9

11

12

13

1
.608**
1
.540** .670**
1
**
**
.688 .632 .694**
1
**
**
**
.501 .483 .576 .584**

10

1

14

97

สัมพันธภาพกับเพือ่ นร่วมงาน (Relationship with Colleague)
ความมั่นคงในการทางาน (Job Security)
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน (Compensation)
สวัสดิการ (Benefit)
สภาพการทางาน (Work Environment)
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
(Work-life Balance)
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ
(Clear Accountability/Empowerment)
การสื่อสารในองค์การ (Internal Communication)
งานที่ท้าทาย (Challenge Work)
โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity)
ความก้าวหน้าในงาน (Career Growth)
การได้รับการยอมรับนับถือ (Respects from others)
ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image)

สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป (Relationship with
Supervisor)

ตัวแปร
3

4

5

.723**
1
**
.227 .498**
1
.252** .535** .836**
1
.315** .533** .671** .702**

1

2

1

6

1

7

.591**
.590**
.539**
.598**
.685**
.506**

.574**
.599**
.453**
.488**
.612**
.498**

.638**
.711**
.563**
.713**
.699**
.669**

.451**
.385**
.343**
.622**
.401**
.476**

.567**
.416**
.366**
.661**
.474**
.608**

.588**
.477**
.458**
.686**
.509**
.569**

.555**
.523**
.470**
.637**
.576**
.550**

.700** .689** .757** .455** .507** .546** .734**

.512** .488** .685** .608** .649** .671**

.661**
.362**
.376**
.429**

.703**

1

1

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)

9
10
11
12
13
14

8

7

3
4
5
6

2

1

ลาดับ

ตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ

.689**
.748**
.642**
.663**
.764**
.551**

1

8

1
.657**
.671**
.699**
.661**
.601**

9

11

12

13

1
.671**
1
.651** .696**
1
**
**
.778 .716 .724**
1
**
**
**
.594 .513 .691 .601**

10

1

14

98

99
4.2.3 การตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ว่า ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 ชุดนี้มีความเหมาะสมที่
จะน ามาวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบหรื อ ไม่ โดยพิ จ ารณาจากค่ า สถิ ติ Bartlett’stets of
Sphericity และค่ า Kaiser – Meyer – Olkin Measures of Sampling Adequacy
แสดงดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity และค่า Kaiser – Meyer – Olkin
Measures of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of
Kaiser-MeyerSphericity
Olin Measure of
บุคลากรสาธารณสุข
Sampling
Approx.
df Sig
Adequacy
Chi-Square
1. วิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ
2. วิชาชีพแพทย์ กลุ่มทีไ่ ม่ใช่ข้าราชการ
3. วิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ
4. วิชาชีพพยาบาล กลุ่มทีไ่ ม่ใช่ข้าราชการ
5. วิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ
6. วิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ
7. วิชาชีพเภสัชกร กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ

.950
.868
.956
.950
.941
.945
.925

15902.334
719.161
213529.886
36987.299
5331.867
11603.946
1696.537

91
91
91
91
91
91
91

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 4.11 พบว่า วิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการและกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มี ค่าสถิติ
Kaiser – Meyer – Olkin Measures of Sampling Adequacy มี ค่ า เท่ า กั บ . 950 และ . 868
ตามลาดับ ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.80 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ของวิชาชีพแพทย์ กลุ่ม
ข้าราชการและกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการนั้น มีความสัมพันธ์กันดีมาก และจากค่าสถิติ Bartlett’s Test
of Sphericity พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเท่ากับ 15902.334 และ 719.161
ตามลาดับ ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการและกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มี ค่าสถิติ Kaiser – Meyer –
Olkin Measures of Sampling Adequacy มีค่าเท่ากับ .956 และ .950 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า
ข้ อ มู ล และตั ว แปรต่ า งๆ ของวิ ช าชี พ พยาบาล กลุ่ ม ข้ า ราชการและกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการนั้ น
มีความสัมพันธ์กันดีมาก และจากค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ที่
ใช้ในการทดสอบมีค่าเท่ากับ 213529.886 และ 36987.299 ตามลาดับ ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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วิ ช าชี พ ทั น ตแพทย์ กลุ่ ม ข้ า ราชการ มี ค่ า สถิ ติ Kaiser – Meyer – Olkin Measures of
Sampling Adequacy มีค่าเท่ากับ .941 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ของทันตแพทย์ กลุ่ม
ข้าราชการนั้นความสัมพันธ์กันดีมาก และจากค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ค่าสถิติ
ไค-สแควร์ที่ใช้ในการทดสอบมีค่า เท่ากับ 213529.886 และ 36987.299 ตามลาดับ ซึ่งมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
วิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการและกลุ่ มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มี ค่าสถิติ Kaiser – Meyer –
Olkin Measures of Sampling Adequacy มีค่าเท่ากับ .945 และ .925 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ของเภสัชกร กลุ่มข้าราชการและกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการนั้น มีความสัมพันธ์กัน
ดีมาก และจากค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ที่ใช้ในการทดสอบมี
ค่าเท่ากับ 11603.946 และ 1696.537 ตามลาดับ ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์ค่าสถิติBartlett’s Test of Sphericity และค่า Kaiser – Meyer – Olkin
Measures of Sampling Adequacy แสดงให้เห็นว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ของกลุ่ม
ตั ว อย่ า งบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ทั้ ง 4 วิ ช าชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ดั ง นั้ น เมตริ ก ซ์ ส หสั ม พั น ธ์
จึงสามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ได้
4.2.4 การสกัดองค์ประกอบ
การสกั ด องค์ ป ระกอบใช้ วิ ธี ก ารหาองค์ ป ระกอบแกนมุ ข ส าคั ญ หรื อ Principal Axis
Factoring มีจานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละความแปรปรวน และค่าร้อยละความแปรปรวน
สะสมในแต่ละองค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรทั้ง 4 วิชาชีพ และใช้การ
หมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) เพื่อให้ได้องค์ประกอบร่วมที่ชัดเจน โดยการหมุนแกน
แบบฉาก ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) จากนั้นคัดเลือกจานวนองค์ประกอบตาม Scree
Test และคัดเลือกคาถามที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบเท่ากับหรือมากกว่า 0.30 แสดงดังตารางที่
แสดงดังตารางที่ 4.12
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ข้าราชการ

แพทย์

ค่าไอเกน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งานที่ท้าทาย
โอกาสในการพัฒนา
การสื่อสารในองค์การ
ความมั่นคงในการทางาน
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
ความก้าวหน้าในงาน
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบ
และอานาจ
8. การได้รับการยอมรับนับถือ
9. สัมพันธภาพกับหัวหน้างานใน
ระดับถัดไป
10. ภาพลักษณ์องค์การ
11. สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
12. สภาพการทางาน
13. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน
14. สวัสดิการ

ตัวแปรสังเกตได้

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ

ตารางที่ 4.12 ค่าน้าหนักองค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร ภายหลังจากการหมุนแกนแบบฉาก ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method)
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จากตารางที่ 4.12 การสกั ด องค์ ป ระกอบ ได้ ท าการสกั ด องค์ ป ระกอบด้ ว ยวิ ธี ก ารหา
องค์ประกอบแกนมุขสาคัญ (Principal Axis Factoring) ซึ่งผู้วิจัยทาการหมุนแกนองค์ประกอบ และ
พบว่า บุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการได้องค์ประกอบทั้งหมด 2 องค์ประกอบ มีพิสัยของ
ค่ า ไอเกนอยู่ ร ะหว่ า ง 3.927-5.602 และค่ า ความแปรปรวนสะสมร้ อ ยละ 68.064 มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบ ภายหลังจากการหมุนแกนแบบฉาก ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) สามารถ
อธิบายองค์ประกอบของปั จจัย ที่มีผลต่อความผู กพันของบุคลากรสาธารณสุ ขวิชาชีพแพทย์ กลุ่ม
ข้าราชการ ได้ทั้งหมด 2 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 มี 10 ตัวแปร ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์การ
งานที่ท้าทาย การได้รับการยอมรับนับถือ ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจสัมพันธภาพกับ
เพื่อนร่วมงาน สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไปโอกาสในการพัฒนา ความมั่นคงในการ
ทางาน ความก้าวหน้าในงาน และภาพลักษณ์องค์การ มีพิสัยของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.599 - .783 องค์ประกอบที่ 2 มี 4 ตัวแปร ได้แก่สวัสดิการ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน สภาพ
การทางาน และสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน มีพิสัยของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .621
- .889
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข วิ ช าชี พ แพทย์ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการ ได้ อ งค์ ป ระกอบทั้ ง หมด 3
องค์ประกอบ มีพิสัยของค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 2.637-4.204 และค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ
74.400 โดยองค์ประกอบที่ 1 มี 6 ตัวแปร ได้แก่ งานที่ท้าทาย โอกาสในการพัฒนา การสื่อสารใน
องค์การ ความมั่นคงในการทางาน สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน และความก้าวหน้าในงาน มีพิสัย
ของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .581- .841 องค์ประกอบที่ 2 มี 6 ตัวแปร ได้แก่ ความชัดเจน
ในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ การได้รับการยอมรับนับถือ สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป
ภาพลักษณ์องค์การ สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน และสภาพการทางาน มีพิสัยของค่าน้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .604 - .820 องค์ประกอบที่ 3 มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การทางาน และ สวัสดิการ มีพิสัยของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .906-.936
บุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการได้องค์ประกอบทั้งหมด 2 องค์ประกอบ มีพิสัยของ
ค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 4.085-5.696 และค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 69.864 โดยองค์ประกอบที่
1 มี 10 ตัวแปร ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์การงานที่ท้าทาย การได้รับการยอมรับนับถือ ความชัดเจนใน
หน้าที่รับผิดชอบและอานาจสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป
โอกาสในการพัฒนา ความมั่นคงในการทางาน ความก้าวหน้าในงาน และภาพลักษณ์องค์การ มีพิสัย
ของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .607-.780 องค์ประกอบที่ 2 มี 4 ตัวแปร ได้แก่ สวัสดิการ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน สภาพการทางาน และสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน มีพิสัย
ของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .674-.902
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บุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มที่ ไม่ใช่ข้าราชการได้องค์ประกอบทั้งหมด 2 องค์ประกอบ
มีพิสั ย ของค่าไอเกนอยู่ ร ะหว่าง 4.227-5.270 และค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 67.839 โดย
องค์ประกอบที่ 1 มี 10 ตัวแปร ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์การงานที่ท้าทาย การได้รับการยอมรับนับถือ
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สัมพันธภาพกับหัวหน้างาน
ในระดับถัดไปโอกาสในการพัฒนา ความมั่นคงในการทางาน ความก้าวหน้าในงาน และภาพลักษณ์
องค์การ มีพิสัยของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .560-.788 องค์ประกอบที่ 2 มี 4 ตัวแปร
ได้แก่ สวัสดิการ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน สภาพการทางาน และสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ทางาน มีพิสัยของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .667-.926
บุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการได้องค์ประกอบทั้งหมด 2 องค์ประกอบ มีพิสัย
ของค่ า ไอเกนอยู่ ร ะหว่ า ง 3.661-5.396 และค่ า ความแปรปรวนสะสมร้ อ ยละ 64.695 โดย
องค์ประกอบที่ 1 มี 10 ตัวแปร ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์การงานที่ท้าทาย การได้รับการยอมรับนับถือ
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สัมพันธภาพกับหัวหน้างาน
ในระดับถัดไปโอกาสในการพัฒนา ความมั่นคงในการทางาน ความก้าวหน้าในงาน และภาพลักษณ์
องค์การ มีพิสัยของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .588-.786 องค์ประกอบที่ 2 มี 4 ตัวแปร
ได้แก่ สวัสดิการ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน สภาพการทางาน และสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ทางาน มีพิสัยของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .482-.892
บุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่ มข้าราชการได้องค์ประกอบทั้งหมด 2 องค์ประกอบ มีพิสัยของ
ค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 3.807 -5.117 และค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 63.745 โดยองค์ประกอบที่
1 มี 10 ตัวแปร ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์การงานที่ท้าทาย การได้รับการยอมรับนับถือ ความชัดเจนใน
หน้าที่รับผิดชอบและอานาจสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป
โอกาสในการพัฒนา ความมั่นคงในการทางาน ความก้าวหน้าในงาน และภาพลักษณ์องค์การ มีพิสัย
ของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .509-.773 องค์ประกอบที่ 2 มี 4 ตัวแปร ได้แก่ สวัสดิการ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน สภาพการทางาน และสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน มีพิสัย
ของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .547-.882
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บุ คลากรวิช าชีพเภสัชกร กลุ่ มที่ไม่ใช่ข้าราชการได้องค์ประกอบทั้งหมด 2 องค์ประกอบ
มีพิสั ย ของค่าไอเกนอยู่ ร ะหว่าง 3.891-5.721 และค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 68.651 โดย
องค์ประกอบที่ 1 มี 10 ตัวแปร ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์การงานที่ท้าทาย การได้รับการยอมรับนับถือ
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สัมพันธภาพกับหัวหน้างาน
ในระดับถัดไปโอกาสในการพัฒนา ความมั่นคงในการทางาน ความก้าวหน้าในงาน และภาพลักษณ์
องค์การ มีพิสัยของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .550-.811 องค์ประกอบที่ 2 มี 4 ตัวแปร
ได้แก่ สวัสดิการ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน สภาพการทางาน และสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ทางาน มีพิสัยของค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .605-.911
ดังนั้น การวิเคราะห์ค่าน้าหนักองค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร
มีวิชาชีพที่มีองค์ประกอบของปัจจัยเหมือนกัน 6 กลุ่ม คือ วิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ วิชาชีพ
พยาบาลกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ วิชาชีพทันตแพทย์กลุ่มข้าราชการ วิชาชีพเภสัช
กรกลุ่มข้าราชการและกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ทาซึ่งได้องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ของบุ ค ลากรทั้ ง สิ้ น 2 องค์ ป ระกอบ โดยสามารถอธิ บ ายความหมายขององค์ ป ระกอบทั้ ง 2
องค์ประกอบได้ ดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ 1 มี 10 ตั ว แปร ได้ แ ก่ งานที่ ท้ า ทาย โอกาสในการพั ฒ นา การสื่ อ สาร
ในองค์ ก าร ความมั่ น คงในการท างาน สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ความก้ า วหน้ า ในงาน
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ การได้รับการยอมรับนับถือ สัมพันธภาพกับหัวหน้างาน
ในระดับถัดไป และภาพลักษณ์องค์การ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวจะเน้นเรื่องบรรยากาศที่บุคลากรได้รับการ
สนับสนุนในการทางานจากกลุ่มงานและองค์การ จึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ด้านการสนับสนุนจาก
กลุ่มงานและองค์การ
องค์ประกอบที่ 2 มี 4 ตัวแปร ได้แก่ สวัสดิการ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน สภาพ
การทางาน และสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน เมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้ว ซึ่งตัว แปร
ดังกล่าวจะเน้นเรื่องปัจจัยเบื้องต้นที่บุคคลต้องการได้รับการทางาน จึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ด้าน
ปัจจัยพื้นฐาน
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ทั้งนี้ การวิเคราะห์ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อความผู กพันของบุคลากร
วิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ได้องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร
ทั้งสิ้น 3 องค์ประกอบ โดยสามารถอธิบายความหมายขององค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบได้ ดังนี้
องค์ป ระกอบที่ 1 มี 6 ตัว แปร ได้แก่ งานที่ท้าทาย โอกาสในการพัฒ นา การสื่ อสารใน
องค์ ก าร ความมั่ น คงในการท างาน สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน และความก้ า วหน้ า ในงาน
เมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้ว ซึ่งตัวแปรดังกล่ าวจะเน้นเรื่องปัจจัยที่การทางาน จึงเรียกชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า ด้านงานและกลุ่มงาน
องค์ประกอบที่ 2 มี 6 ตัวแปร ได้แก่ ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ การได้รับ
การยอมรับนับถือ สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป ภาพลักษณ์องค์การ สมดุลระหว่างชีวิต
และการทางาน สภาพการทางาน ซึ่งตัวแปรดังกล่าวจะเน้นเรื่องการสนับสนุนจากหัวหน้างานและ
ปัจจัยทางด้านการดูแลบุคลากรขององค์การ จึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ปัจจัยสนับสนุนจากหัวหน้า
งานและองค์การ
องค์ ป ระกอบที่ 3 มี 2 ตั ว แปร ได้ แ ก่ สวั ส ดิ ก าร ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จากการท างาน
เมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้ว จึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน

4.3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข มีวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ (Multiple Correlation Coefficient) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.3.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient)
จากการวิเคราะห์ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient)
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง 4 วิชาชีพ พบว่า วิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ
ด้ า นการสนั บ สนุ น จากกลุ่ ม งานและองค์ ก าร มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ มี นั ย ส าคั ญ และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เป็นบวก ในระดับสูงกับ ความอยู่ดีมีสุข (r =.703) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของ
องค์การ (r =.680) และความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (r =.691) และ
ความผูกพันของบุคลากร (r =.755) ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐาน มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับสูงกับ ความอยู่ดีมีสุข (r =.516) มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ
และค่าสัมประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์เป็น บวกในระดับปานกลางกับความรู้สึ กเป็นส่ วนหนึ่งที่ส าคัญ ของ
องค์การ (r =.435) และความผู ก พัน ของบุ คลากร (r =.460) มีความสั ม พันธ์ ที่ มีนั ยส าคัญ และ
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับต่ากับ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การ
อย่างเต็มที่ (r =.296) รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระน้อยกว่า 0.8 จึงนาไปสู่
การวิเคราะห์สมการถดถอยต่อไป ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ของวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ
ลาดับ
ตัวแปร
ตัวแปรตาม
1
ความอยู่ดีมสี ุข
2
ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญขององค์การ
3
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ
องค์การอย่างเต็มที่
4
ความผูกพันของบุคลากร
ตัวแปรต้น
1
ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ
2
ด้านปัจจัยพื้นฐาน

1

2

1
.831** 1
.699** .732**

3

4

5

6

1

.929** .939** .873**

1

.703** .680** .691** .755** 1
.516** .435** .296** .460** .094**

1

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)
วิ ช าชี พ แพทย์ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการ ปั จ จั ย ด้ า นงานและกลุ่ ม งาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ มี
นัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับสูงกับ ความอยู่ดีมีสุข (r =.554) ความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (r =.641) ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่าง
เต็มที่ (r =.541) และความผูกพันของบุคลากร (r =.627) ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานและ
องค์การ มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก ในระดับสูงกับ ความอยู่
ดีมีสุข (r =.661) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (r =.633) ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่
จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (r =.646) และ ความผูกพันของบุคลากร (r =.703) ในขณะที่
ปัจจัยด้านสวัสดิการและผลตอบแทน ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ กับความอยู่ดี
มีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การ
อย่างเต็มที่ และความผูกพันของบุคลากร รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระน้อย
กว่า 0.8 จึงนาไปสู่การวิเคราะห์สมการถดถอยต่อไป ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ของวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ
ลาดับ

ตัวแปร

ตัวแปรตาม
1 ความอยู่ดีมสี ุข
2 ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญของ
องค์การ
3 ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางาน
ให้กับองค์การอย่างเต็มที่
4 ความผูกพันของบุคลากร
ตัวแปรต้น
1 ด้านงานและกลุ่มงาน
2 ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน
และองค์การ
3 ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน

1

2

1
.813**

1

5

6

.554** .641** .541** .627**
.661** .633** .646** .703**

1
.097

1

.220

.025 .004 1

.719** .785**

3

7

1

.915** .938** .910**

.063

4

-.008

1

.098

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)
วิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การมีความสัมพันธ์
ที่มีนั ย ส าคัญ และค่าสั มประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั นธ์เ ป็น บวก ในระดับสู ง กับ ความอยู่ดี มีสุ ข (r =.704)
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (r =.684) ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ
องค์การอย่างเต็มที่ (r =.709) และความผูกพันของบุคลากร (r =.762) มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ
ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐาน มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับ
ปานกลางกับ ความอยู่ดีมีสุข (r =.498) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (r =.386) และ
ความผูกพันของบุคลากร (r =.423) มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น
บวกในระดับต่ากับ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (r =.260) รวมถึง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระน้อยกว่า 0.8 จึงนาไปสู่การวิเคราะห์สมการถดถอย
ต่อไป ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ของวิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ
ลาดับ
ตัวแปร
ตัวแปรตาม
1
ความอยู่ดีมสี ุข
2
ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญขององค์การ
3
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ
องค์การอย่างเต็มที่
4
ความผูกพันของบุคลากร
ตัวแปรต้น
1
ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ
2
ด้านปัจจัยพื้นฐาน

1

2

1
.805** 1
.711** .767**

3

4

5

6

1

.923** .936** .892**

1

.704** .684** .709** .762** 1
.498** .386** .260** .423** .076**

1

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)
วิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การมีความสัมพันธ์
ที่ มี นั ย ส าคั ญ และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ ป็ น บวก ในระดั บ สู ง กั บ ความอยู่ ดี มี สุ ข (r =.682)
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (r =.700) ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ
องค์การอย่างเต็มที่ (r =.739) และความผูกพันของบุคลากร (r =.784) ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐาน มี
ความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับปานกลางกับ ความอยู่ดีมี
สุข (r =.504) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (r =.345) และความผูกพันของบุคลากร (r
=.386) มีความสัมพันธ์ ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดั บต่ากับ ความ
อยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (r =.166) รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระน้อยกว่า 0.8 จึงนาไปสู่การวิเคราะห์สมการถดถอยต่อไป ดังรายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 4.16
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ตารางที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ของวิชาชีพพยาบาล กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ
ลาดับ
ตัวแปร
ตัวแปรตาม
1
ความอยู่ดีมสี ุข
2
ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญขององค์การ
3
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ
องค์การอย่างเต็มที่
4
ความผูกพันของบุคลากร
ตัวแปรต้น
1
ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ
2
ด้านปัจจัยพื้นฐาน

1

2

1
.760** 1
.648** .727**

3

4

5

6

1

.903** .923** .869**

1

.682** .700** .739** .784** 1
.504** .345** .166** .386** .063**

1

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)
วิ ช าชี พ ทั น ตแพทย์ กลุ่ ม ข้ า ราชการ ด้ า นการสนั บ สนุ น จากกลุ่ ม งานและองค์ ก าร
มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก ในระดับสูงกับความอยู่ดีมีสุข
(r =.725) และความผูกพันของบุคลากร (r =.772) มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เป็นบวก ในระดับปานกลางกับ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (r =.683)
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (r =.696) ในขณะที่ปัจจัย พื้นฐาน
มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับสูงกับความอยู่ดีมีสุ ข
(r =.506) มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับปานกลางกับ
ความรู้ สึ กเป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่สาคัญขององค์การ (r =.439) และความผู กพั นของบุคลากร (r =.441)
มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับต่ากับ ความอยากทุ่มเท
กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (r =.236) รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระน้อยกว่า 0.8 จึงนาไปสู่การวิเคราะห์สมการถดถอยต่อไป ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่
4.17
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ตารางที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ
ลาดับ
ตัวแปร
ตัวแปรตาม
1
ความอยู่ดีมสี ุข
2
ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญขององค์การ
3
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ
องค์การอย่างเต็มที่
4
ความผูกพันของบุคลากร
ตัวแปรต้น
1
ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ
2
ด้านปัจจัยพื้นฐาน

1

2

1
.825**

1

.673** .709**

3

4

5

6

1

.925** .933** .864**

1

.725** .683** .696** .772** 1
.506** .439** .236** .441** .085

1

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)
วิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ มีความสัมพันธ์
ที่ มี นั ย ส าคั ญ และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ ป็ น บวก ในระดั บ สู ง กั บ ความอยู่ ดี มี สุ ข (r =.674)
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (r =.640) ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ
องค์การอย่ างเต็มที่ (r =.679) และความผู กพันของบุคลากร (r =.730) ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐาน
มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับสูงกับความอยู่ดีมีสุ ข
(r =.515) มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับปานกลางกับ
ความรู้ สึ กเป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่สาคัญขององค์การ (r =.422) และความผู กพันของบุคลากร (r =.455)
มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับต่ากับความอยากทุ่มเท
กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (r =.291) รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระน้อยกว่า 0.8 จึงนาไปสู่การวิเคราะห์สมการถดถอยต่อไป ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่
4.18
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ตารางที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ
ลาดับ
ตัวแปร
ตัวแปรตาม
1
ความอยู่ดีมสี ุข
2
ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญขององค์การ
3
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ
องค์การอย่างเต็มที่
4
ความผูกพันของบุคลากร
ตัวแปรต้น
1
ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ
2
ด้านปัจจัยพื้นฐาน

1

2

1
.789**

1

.693** .737**

3

4

5

6

1

.917** .927** .882**

1

.674** .640** .679** .730** 1
.515** .422** .291** .455** .092**

1

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)
วิ ช าชี พ เภสั ช กร กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการ ด้ า นการสนั บ สนุ น จากกลุ่ ม งานและองค์ ก าร
มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก ในระดับสูงกับความอยู่ดีมีสุข
(r =.739) ความรู้สึกเป็นส่ว นหนึ่ งที่สาคัญขององค์การ (r =.676) ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะ
ท างานให้ กั บ องค์ ก ารอย่ า งเต็ ม ที่ (r =.753) และความผู ก พั น ของบุ ค ลากร (r =.788) ในขณะที่
ปัจจัยพื้นฐาน มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับปานกลาง
กับความอยู่ดีมีสุข (r =.399) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (r =.432) และความผูกพัน
ของบุคลากร (r =.381) มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญ และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับ
ต่ากับ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (r =.215) รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระน้ อ ยกว่ า 0.8 จึ ง น าไปสู่ ก ารวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยต่ อ ไป ดั ง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.19
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ตารางที่ 4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ
ลาดับ
ตัวแปร
ตัวแปรตาม
1
ความอยู่ดีมสี ุข
2
ความรูส้ ึกเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญขององค์การ
3
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ
องค์การอย่างเต็มที่
4
ความผูกพันของบุคลากร
ตัวแปรต้น
1
ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ
2
ด้านปัจจัยพื้นฐาน

1

2

1
.832**

1

.728** .729**

3

4

5

6

1

.932** .930** .891**

1

.739** .676** .753** .788** 1
.399** .432** .215* .381** .060

1

หมายเหตุ: ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2 ทาง)
4.3.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข มีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
วิเคราะห์ ค่าสั มประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์พหุ คูณ (Multiple Correlation Coefficient) เพื่อให้ ทราบถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความอยากทุ่มเท
กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขแต่ละวิชาชีพ
แสดงดังตารางที่ 4.20
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130.685 .000

F-test

.611 105.890

.542 652.686

.613 382.954

.580 2142.275

.580 11493.707

49.977

.601 975.157

R2

8.261 .000
8.151 .000 .742
0.651 .518

21.232 .000

36.568 .000

t-test Sig

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญ
Sig

F-test

.531 732.573

R2

9.993 .000

5.599 .000

.171

3.124 .002

.743 13.554 .000

.230 10.897 .000

.658 31.168 .000

.178

.681 21.473 .000

.119

.207 39.577 .000
.731 61.278 .000

.693 132.251 .000

.596 99.607

.514 581.305

.516 258.371

.560 1974.187

.546 9985.799

.483 5.846 .000
.599 7.255 .000 .648 31.977
-.023 -0.282 .779

.233 12.187 .000

.669 34.987 .000

Beta t-test

ความอยากทุ่มเทกายใจอย่างเต็มที่
Sig

.335

7.511 .000

.768 17.213 .000

.392 23.051 .000

.694 40.852 .000

.377 16.167 .000

.740 31.710 .000

.338 36.030 .000

.367 88.196 .000
.763 81.381 .000

.734 176.325 .000

F-test

.732 184.709

.685 1196.996

.738 682.173

.729 4163.169

.714 20741.634

77.041

.723 1686.789

R2

.562 9.416 .000
.648 10.853 .000 .816
.081 1.365 .178

.393 26.756 .000

.718 48.825 .000

Beta t-test

คามผูกพันของบุคลากร

หมายเหตุ: WO หมายถึง ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ (Work and Organization support) BA หมายถึง ปัจจัยด้านปัจจัยพื้นฐาน (Basics) GW หมายถึง ปัจจัยด้านงานและกลุ่มงาน (Group and Work)
SO หมายถึง ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ (Supervisor and Organization support)
CB หมายถึง ปัจจัยด้านสวัสดิการและผลตอบแทน (Compensation and Benefits)

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยาบาล

ข้าราชการ

ไม่ใช่
ข้าราชการ
ข้าราชการ

ไม่ใช่
ข้าราชการ
ข้าราชการ

ไม่ใช่
ข้าราชการ

ข้าราชการ

วิชาชีพ

ตารางที่ 4.20 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ
องค์การอย่างเต็มที่ และความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง 4 วิชาชีพ
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จากตารางที่ 4.20 แสดงการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ (Multiple
Correlation Coefficient) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของ
องค์การ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และความผูกพันของบุคลากร
สาธารณสุ ขทั้ง 4 วิช าชีพ คือ วิช าชีพแพทย์ กลุ่ มข้าราชการ และกลุ่ มที่ไม่ใช่ข้าราชการ วิช าชีพ
พยาบาล กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ วิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ และวิชาชีพ
เภสัชกร กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
4.3.2.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ แสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ มีตัวแปร
พยากรณ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท านายหรื อ มี ผ ลต่ อ ความอยู่ ดี มี สุ ข 2 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ด้ า นการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้า นปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถ
ร่ ว มกั น ท านายตั ว แปรตาม คื อ ความอยู่ ดี มี สุ ข ( Well-being) ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ แพทย์
กลุ่มข้าราชการ ได้ร้อยละ 69.8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัด
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ = .661 (ด้านการสนับสนุนจาก
กลุ่มงานและองค์การ) + .454 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ง ที่ส าคั ญ ขององค์ ก าร (Belonging) ของบุค ลากร
วิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทานายหรือมีผลต่อความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และ
ด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (Belonging) ของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ ได้ร้อยละ
60.1 อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 เมื่อนาตัว แปรทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการในรูปคะแนน
มาตรฐาน คือ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ =
.645 (ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .374 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
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ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing the
Best) ของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทานาย
หรือมีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถ
ร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing
the Best) ของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ ได้ร้อยละ 53.1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ของบุคลากรวิชาชีพแพทย์
กลุ่มข้าราชการ = .669 (ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .233 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการทานายหรือมีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่
2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปร
พยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพแพทย์
กลุ่มข้าราชการ ได้ร้อยละ 72.3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัด
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ = .718 (ด้านการสนับสนุนจาก
กลุ่มงานและองค์การ) + .393 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
4.3.2.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ แสดงให้
เห็ น ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความอยู่ ดี มี สุ ข (Well-being) ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ แพทย์ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่
ข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภ าพในการทานายหรือมีผลต่อความอยู่ดีมีสุข 3 ตัวแปร
ได้แก่ ด้านงานและกลุ่มงาน ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ และด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความอยู่ดีมีสุข
(Well-being) ของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ได้ร้อยละ 69.3 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 3 ตัว มาจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ =.490 (ด้านงานและ
กลุ่ มงาน) + .613 (ด้านการสนั บ สนุนจากหั ว หน้างานและองค์การ) + .205 (ด้านสวัส ดิการและ
ผลตอบแทน)
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ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ง ที่ส าคั ญ ขององค์ ก าร (Belonging) ของบุค ลากร
วิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทานายหรือมีผลต่อ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านงานและกลุ่มงาน ด้านการสนับสนุน
จากหัวหน้างานและองค์การ โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (Belonging) ของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่
ข้าราชการ ได้ร้อยละ 74.2 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน ไม่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ขององค์ ก ารของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ แพทย์ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่
ข้าราชการ ซึ่งไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (Sig. = .518) จึงสามารถจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความรู้ สึกเป็น ส่วนหนึ่งที่สาคั ญขององค์การของบุค ลากรวิ ชาชี พแพทย์ กลุ่มที่ไ ม่ ใ ช่
ข้าราชการ = .584 (ด้านงานและกลุ่มงาน) + .576 (ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ)
ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing the
Best) ของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ทานายหรือมีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ 2 ตัวแปร ได้แก่
ด้านงานและกลุ่มงาน ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว
สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้ กับ
องค์การอย่างเต็มที่ (Doing the Best) ของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ได้ร้อยละ
64.8 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน ไม่มีอิทธิพลต่อความอยาก
ทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ ของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ
ซึ่งไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (Sig. = .779) จึงสามารถจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ของบุคลากรวิ ชาชีพแพทย์
กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ = .483 (ด้านงานและกลุ่มงาน) + .599 (ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน
และองค์การ)
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ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ แพทย์ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการ มี ตั ว แปร
พยากรณ์ที่มีป ระสิ ทธิภ าพในการทานายหรือมีผ ลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้ กับ
องค์การอย่างเต็มที่ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านงานและกลุ่มงาน ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานและ
องค์การ องค์การ โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ได้ร้อยละ 81.6 นอกจากนี้ ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพแพทย์
กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ซึ่งไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (Sig. = .178) จึงสามารถจัดสมการในรูปคะแนน
มาตรฐาน คือ
ความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ =.562 (ด้านงานและกลุ่ม
งาน) + .648 (ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ)
4.3.2.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ แสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ มีตัวแปร
พยากรณ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท านายหรื อ มี ผ ลต่ อ ความอยู่ ดี มี สุ ข 2 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ด้ า นการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถ
ร่วมกันทานายตัว แปรตาม คือ ความอยู่ดีมีสุ ข (Well-being) ของบุคลากรวิช าชีพพยาบาล กลุ่ม
ข้าราชการ ได้ร้อยละ 69.3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัด
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ = .669 (ด้านการสนับสนุน
จากกลุ่มงานและองค์การ) + .447 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ง ที่ส าคั ญ ขององค์ ก าร (Belonging) ของบุค ลากร
วิช าชีพพยาบาล กลุ่ มข้าราชการ มีตัว แปรพยากรณ์ที่มี ประสิ ทธิภ าพในการทานายหรื อ มี ผ ลต่ อ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและ
องค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ
ความรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ขององค์ ก าร (Belonging) ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ พยาบาล กลุ่ ม
ข้าราชการ ได้ร้อยละ 58 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ขององค์ ก ารของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ พยาบาล กลุ่ ม
ข้าราชการ = .659 (ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .336 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
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ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing the
Best) ของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทานาย
หรือมีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถ
ร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing
the Best) ของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ ได้ร้อยละ 54.6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ องค์ การอย่า งเต็ ม ที่ข องบุค ลากรวิ ช าชี พ
พยาบาล กลุ่มข้า ราชการ = .693 (ด้านการสนับสนุนจากกลุ่ มงานและองค์การ) + .207 (ด้าน
ปัจจัยพื้นฐาน)
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์
ที่มีประสิทธิภาพในการทานายหรือมีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่าง
เต็มที่ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปร
พยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล
กลุ่มข้าราชการ ได้ร้อยละ 71.4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัด
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มข้าราชการ = .734 (ด้านการสนับสนุนจาก
กลุ่มงานและองค์การ) + .367 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
4.3.2.4 การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ พยาบาล กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่
ข้าราชการ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ แสดงให้
เห็ น ว่า ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อความอยู่ ดีมีสุ ข (Well-being) ของบุคลากรวิช าชีพ พยาบาล กลุ่ มที่ไม่ ใ ช่
ข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทานายหรือมีผลต่อความอยู่ดีมีสุข 2 ตัวแปร
ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2
ตั ว สามารถร่ ว มกั น ท านายตั ว แปรตาม คื อ ความอยู่ ดี มี สุ ข (Well-being) ของบุ ค ลากรวิ ช าชีพ
พยาบาล กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ได้ร้อยละ 67.8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปร
ทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ = .653 (ด้านการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .462 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
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ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ง ที่ส าคั ญ ขององค์ ก าร (Belonging) ของบุค ลากร
วิชาชีพพยาบาล กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทานายหรือมีผลต่อ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและ
องค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ สาคัญขององค์การ (Belonging) ของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มที่ไม่ใช่
ข้าราชการ ได้ร้อยละ 58 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มที่ ไม่ใช่
ข้าราชการ = .681 (ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .302 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing the
Best) ของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ทานายหรือมีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ 2 ตัวแปร ได้แก่
ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว
สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่
(Doing the Best) ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ พยาบาล กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการ ได้ ร้ อ ยละ 56 อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับ องค์ การอย่า งเต็ ม ที่ข องบุค ลากรวิ ช าชี พ
พยาบาล กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ = .731 (ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .119 (ด้าน
ปัจจัยพื้นฐาน)
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีตัวแปร
พยากรณ์ที่มีป ระสิ ทธิภ าพในการทานายหรือมีผ ลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้ กับ
องค์ ก ารอย่ า งเต็ ม ที่ 2 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ด้ า นการสนั บ สนุ น จากกลุ่ ม งานและองค์ ก าร และด้ า น
ปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของ
บุคลากรวิชาชีพพยาบาล กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ได้ร้อยละ 72.9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ พยาบาล กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการ = .763 (ด้านการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .338 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
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4.3.2.5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ แสดงให้เห็น
ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ มี
ตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทานายหรือมีผลต่อความอยู่ดีมีสุข 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถ
ร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่ม
ข้าราชการ ได้ ร้อยละ 72.5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัด
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยู่ ดี มี สุ ข ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ ทั น ตแพทย์ กลุ่ ม ข้ า ราชการ = .687 (ด้ า นการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .448 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ง ที่ส าคั ญ ขององค์ ก าร (Belonging) ของบุค ลากร
วิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทานายหรือมีผลต่อ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและ
องค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ
ความรู้ สึ กเป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่ส าคัญขององค์ การ (Belonging) ของบุคลากรวิช าชีพทันตแพทย์ กลุ่ ม
ข้าราชการ ได้ร้อยละ 61.3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัด
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ขององค์ ก ารของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ ทั น ตแพทย์ กลุ่ ม
ข้าราชการ = .651 (ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .383 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing the
Best) ของบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ทานายหรือมีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ 2 ตัวแปร ได้แก่
ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว
สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่
(Doing the Best) ของบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ ได้ร้อยละ 51.6 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ของบุคลากรวิชาชีพทันต
แพทย์ กลุ่ ม ข้ า ราชการ = .681 (ด้ า นการสนั บ สนุ น จากกลุ่ ม งานและองค์ ก าร) + .178 (ด้ า น
ปัจจัยพื้นฐาน)
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ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ ทั น ตแพทย์ กลุ่ ม ข้ า ราชการ มี ตั ว แปร
พยากรณ์ที่ มีป ระสิ ทธิภ าพในการทานายหรือมีผ ลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้ กับ
องค์ ก ารอย่ า งเต็ ม ที่ 2 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ด้ า นการสนั บ สนุ น จากกลุ่ ม งานและองค์ ก าร และด้ า น
ปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของ
บุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ ได้ร้อยละ 73.8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ = .740 (ด้านการสนับสนุน
จากกลุ่มงานและองค์การ) + .377 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
4.3.2.6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ แสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ มีตัวแปร
พยากรณ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท านายหรื อ มี ผ ลต่ อ ความอยู่ ดี มี สุ ข 2 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ด้ า นการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถ
ร่ ว มกัน ทานายตัว แปรตาม คือ ความอยู่ดีมีสุ ข (Well-being) ของบุคลากรวิช าชีพเภสัช กร กลุ่ ม
ข้าราชการ ได้ร้อยละ 66.1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัด
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ = .632 (ด้านการสนับสนุน
จากกลุ่มงานและองค์การ) + .457 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ง ที่ส าคั ญ ขององค์ ก าร (Belonging) ของบุค ลากร
วิช าชีพเภสั ช กร กลุ่ มข้าราชการ มีตัว แปรพยากรณ์ที่ มี ประสิ ทธิภ าพในการทานายหรื อ มี ผ ลต่ อ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและ
องค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ
ความรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ขององค์ ก าร (Belonging) ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ เภสั ช กร กลุ่ ม
ข้าราชการ ได้ร้อยละ 54.2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัด
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ
= .606 (ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .366 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
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ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing the
Best) ของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทานาย
หรือมีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถ
ร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing
the Best) ของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ ได้ร้อยละ 51.4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ของบุคลากรวิชาชีพเภสัช
กร กลุ่มข้าราชการ = .658 (ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .230 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่
มีประสิทธิภาพในการทานายหรือมีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่าง
เต็มที่ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปร
พยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร
กลุ่มข้าราชการ ได้ร้อยละ 68.5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัด
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มข้าราชการ = .694 (ด้านการสนับสนุนจาก
กลุ่มงานและองค์การ) + .392 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
4.3.2.7 การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ เภสั ช กร กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่
ข้าราชการ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ แสดงให้
เห็ น ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความอยู่ ดีมี สุ ข (Well-being) ของบุ ค ลากรวิ ช าชีพ เภสั ช กร กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่
ข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทานายหรือมีผลต่อความอยู่ดีมีสุข 2 ตัวแปร
ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2
ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร
กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ได้ร้อยละ 67.2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว
มาจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยู่ดีมีสุขของบุค ลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ = .717 (ด้านการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .357 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
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ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ง ที่ส าคั ญ ขององค์ ก าร (Belonging) ของบุค ลากร
วิชาชีพเภสัชกร กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทานายหรือมีผลต่อ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ งที่สาคัญขององค์การ 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและ
องค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ (Belonging) ของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มที่ไม่ใช่
ข้าราชการ ได้ร้อยละ 61.1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัด
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มที่ไม่ใช่
ข้าราชการ = .653 (ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .393 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)
ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing the
Best) ของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ทานายหรือมีผลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่ างเต็มที่ 2 ตัวแปร ได้แก่
ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว
สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่
(Doing the Best) ของบุ คลากรวิช าชี พ เภสั ช กร กลุ่ มที่ไม่ใช่ ข้า ราชการ ได้ร้อยละ 59.6 อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ของบุคลากรวิชาชีพเภสัช
กร กลุ่มที่ไ ม่ใ ช่ข้ า ราชการ = .743 (ด้านการสนับสนุนจากกลุ่ มงานและองค์การ) + .171 (ด้าน
ปัจจัยพื้นฐาน)
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีตัวแปร
พยากรณ์ที่มีป ระสิ ทธิภ าพในการทานายหรือมีผ ลต่อความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้ กับ
องค์ ก ารอย่ า งเต็ ม ที่ 2 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ด้ า นการสนั บ สนุ น จากกลุ่ ม งานและองค์ ก าร และด้ า น
ปัจจัยพื้นฐาน โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตัว สามารถร่วมกันทานายตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของ
บุคลากรวิชาชีพเภสัชกร กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ได้ร้อยละ 73.2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 เมือ่ นาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มาจัดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ เภสั ช กร กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการ = .768 (ด้ า นการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ) + .335 (ด้านปัจจัยพื้นฐาน)

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบและการศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพัน ของบุ คลากรสาธารณสุ ข 4 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร ซึ่งในบทนี้จะเป็นการสรุปและการอภิปรายผลการศึกษาดังหัวข้อต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 การอภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.4 ข้อจากัดในการวิจัย
5.5 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต

5.1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปั จ จั ย ที่สั มพัน ธ์กับความผู กพันของบุคลากรวิชาชีพสาธารณสุ ขกลุ่มต่างๆ ที่มี
สถานภาพการจ้างงานแตกต่างกันครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ
บุคลากรสาธารณสุขประกอบด้วย วิชาชีพ 4 กลุ่ม คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร จานวน
22,817 คน ประกอบด้วย วิชาชีพ แพทย์ 1,353 คน แบ่งเป็น กลุ่มข้าราชการ 1,297 คน กลุ่มที่ไม่ใช่
ข้าราชการ 56 คน วิชาชีพพยาบาล 19,735 คน แบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการ 16,631 คน กลุ่มที่ไม่ใช่
ข้าราชการ 3,104 คน วิชาชีพทันตแพทย์ กลุ่มข้าราชการ 487 คน และวิชาชีพ เภสัชกร แบ่งเป็นกลุ่ม
ข้าราชการ 1,104 คน กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ 138 คน จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
101 โรงพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ เข้าร่วมโครงการ Engagement for Patient Safety จัดโดย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจในปี พ.ศ.
2558 ซึ่งผลการวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบและการศึ ก ษาปัจ จัย ที่ มีผ ลต่ อ ความผู ก พัน ของบุค ลากร
สาธารณสุข สามารถสรุปได้ดังนี้
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5.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร มีการพิจารณาค่าน้าหนัก
ของแต่ละปัจจัย เพื่อสร้างขึ้นเป็นองค์ประกอบโดยรวมกลุ่มปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็น
องค์ประกอบเดียวกัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า วิชาชีพที่มีองค์ประกอบของปัจจัยเหมือนกัน 6 กลุ่ม คือ
วิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ วิชาชีพพยาบาลกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ วิชาชีพ
ทั น ตแพทย์ ก ลุ่ ม ข้ า ราชการ วิ ช าชี พ เภสั ช กรกลุ่ ม ข้ า ราชการและกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการ ซึ่ ง ได้
องค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรทั้งสิ้น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ มี 10 ปัจจัย ได้แก่ งานที่ท้าทาย โอกาสในการพัฒนา
การสื่อสารในองค์การ ความมั่นคงในการทางาน สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ความก้าวหน้าในงาน
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ การได้รับการยอมรับนับถือ สัมพันธภาพกับหัวหน้างาน
ในระดับ ถัดไป และภาพลั กษณ์ องค์ การ และองค์ประกอบด้า นปัจจั ย พื้นฐาน มี 4 ปัจจัย ได้แ ก่
สวั ส ดิ ก าร ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จากการท างาน สภาพการท างาน และสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต และ
การทางาน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร วิชาชีพแพทย์
กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการ ได้ อ งค์ ป ระกอบของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรทั้ ง สิ้ น 3
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านงานและกลุ่มงาน มี 6 ปัจจัย ได้แก่ งานที่ท้าทาย โอกาสในการ
พั ฒ นา การสื่ อ สารในองค์ ก าร ความมั่ น คงในการท างาน สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน และ
ความก้าวหน้าในงานองค์ประกอบด้านปัจจัยสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ มี 6 ปัจจัย ได้แก่
ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ การได้รับการยอมรับนับถือ สัมพันธภาพกับหัวหน้างาน
ในระดั บ ถั ด ไป ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก าร สมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต และการท างาน สภาพการท างาน และ
องค์ประกอบด้านสวัสดิการและผลตอบแทนมี 2 ปัจจัย ได้แก่ สวัสดิการ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ทางาน
5.1.2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข
การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ เพื่อให้ ทราบถึงปัจจัย ที่ มีอิ ทธิ พลต่ อ ความอยู่ ดี มี สุ ข
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่าง
เต็มที่ และความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขแต่ละวิชาชีพ ดังนี้
วิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ วิชาชีพพยาบาลกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ
วิชาชีพทันตแพทย์กลุ่มข้าราชการ วิชาชีพเภสัชกรกลุ่มข้าราชการและกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ พบว่า
มีผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ และปัจจัย
ด้านปัจจัยพื้นฐานมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความอยาก
ทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้ กับ องค์การอย่างเต็มที่ และความผูกพัน ซึ่งปัจจัยด้านการสนับสนุน
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จากกลุ่มงานและองค์การ มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มดังกล่าวมากกว่า
ปัจจัยด้านปัจจัยพื้นฐาน
ทั้งนี้ วิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ พบว่า ด้านงานและกลุ่มงาน ด้านการสนับสนุน
จากหัวหน้างานและองค์การมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จ ะทางานให้ กั บองค์ ก ารอย่า งเต็ ม ที่ และความผู กพัน แต่ปัจจัยด้า น
สวัสดิการและผลตอบแทนไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความอยาก
ทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และความผูกพันของแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ
ซึ่งปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ มีอิทธิพลต่อความผูกพันมากกว่า ปัจจัยด้าน
งานและกลุ่มงาน โดยปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข
มากที่สุด รองลงมา คือ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และ ความรู้สึก
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่ส าคัญขององค์การ ตามล าดับ ในขณะที่ปัจจัยด้านงานและกลุ่ มงานมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การมากที่สุด รองลงมา คือ ความอยู่ดีมีสุข และความอยาก
ทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ ตามลาดับ

5.2

การอภิปรายผลการศึกษา

ผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย มีข้อสังเกตและการเปรียบเทียบกับผลการศึ กษาวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
โดยจะน าเสนอการอภิป รายผลการศึ ก ษา และวิจารณ์ในประเด็นต่ างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่ ว น คือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร และการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขในแต่ละวิชาชีพ
5.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข
การสนับสนุนให้บุคลากร สามารถคงอยู่ในองค์การได้อย่างมีความสุข รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือการทางานอื่นๆ อย่าง
เต็มศักยภาพตลอดจนถึง เกิด ความผู ก พั นปรารถนาที่ จ ะคงอยู่ กั บ องค์ การนั้น ปัจจัยสนับสนุ น ที่
บุคลากรได้รับจากองค์การนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสาคัญที่จะส่วนส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว
การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข
วิชาชีพแพทย์กลุ่มข้าราชการ วิ ชาชีพพยาบาล วิชาชีพทันตแพทย์ และวิชาชีพเภสัชกร ประกอบด้วย
2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบรรยากาศในการทางาน รวมถึงปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ มี 10 ปัจจัย ได้แก่ งานที่
ท้าทาย โอกาสในการพั ฒนา การสื่อสารในองค์การ ความมั่นคงในการทางาน สัมพันธภาพกับเพื่อน
ร่วมงาน ความก้าวหน้าในงาน ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ การได้รับการยอมรับ
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นับถือ สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป และภาพลักษณ์องค์การ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้าน
การสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การทั้ง 10 ปัจจัยข้างต้น มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึงมี
ความเห็นว่าในการส่งเสริมให้บุคลกรมีการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ จะต้องมีการ
เชื่อมโยง และสอดประสานให้ปัจจัยต่างๆ มีการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยส่วนใหญ่
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการระดับกลางและความต้องการระดับสูงตามทฤษฎี ERG ของ
Alderfer ที่กล่าวว่า ความต้องการความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลต่างๆ ในสังคม และความต้องการเจริญเติบโต เป็นความต้องการด้านการพัฒนาไปสู่การเติ บโต
ทั้งในด้านหน้าที่การงานและทางด้านจิตใจ ความต้องการระดับนี้สามารถเทียบได้กับความต้องการ
การยอมรั บ นั บ ถื อ และความต้ อ งการบรรลุ เ ป้ า หมายในชี วิต รวมถึ ง ปั จ จั ย ส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ค วาม
สอดคล้องกับปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ตามทฤษฎีของ Herzberg เกี่ยวกับเนื้อหาของงงาน
ที่ ดี และมี ผ ลต่ อ ความพอใจเกี่ ย วกั บ งานที่ ท า คื อ ความส าเร็ จ การยอมรั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความก้าวหน้าและคุณลักษณะของงานนั้นๆ
ทั้งนี้ ผลการศึกษา พบว่า การจัดกลุ่มของปัจจัยมีความแตกต่างจากทฤษฎีสองปัจจัยของ
Herzberg มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ด้านสัมพันธภาพกับหัวหน้างานใน
ระดับถัดไป และความมั่นคงในการทางาน ซึ่งจากทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg กล่าวว่า ทั้ง 3
ปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ปั จ จั ย สุ ข อนามั ย (Hygiene Factors) ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
สภาพแวดล้อมของงานที่ทาอยู่ นั่นคือ ความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้า กับเพื่อนร่วมงาน และ
กับลูกน้อง เทคนิคในการบังคับบัญชา และวิธีการบริหารความมั่นคงในงาน ปัจจัยสุขอนามัยนี้ ถ้าหาก
บกพร่องไปจะทาให้องค์การมีปัญหาเกิดความไม่พึงพอใจของบุคลากร แต่ปัจจัยจูงใจจะช่วยทาให้
บุคลากรอุทิศตนให้กับองค์การ อันจะนามาซึ่งประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งอาจะเป็นผลมากจากการ
ที่บุคลากรสาธารณสุขมองว่าปัจจัยทั้ง 3 ข้างต้นนั้นจะช่วยสนับสนุนบุคลากรมีความอยากที่จะทุ่มเท
กายใจในการทางาน มากกว่าความรู้สึกพึงพอใจในการทางาน
นอกจากนี้ องค์ประกอบด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ ในบริ บทของวิชาชีพ
แพทย์ สอดคล้ อ งกั บ การศึก ษาปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การลาออกของแพทย์ ในระบบราชการของ
โรงพยาบาลในประเทศไทย โดยการการวิเคราะห์องค์ประกอบสองชั้นของ อิงครัต แพททริคค์ สีเขียว
สุ ขวงกฎ (2559) มีกลุ่ มตัว อย่ าง คือ แพทย์ที่ล าออกจานวน 350 คน และแพทย์ผู้ บริห ารหน่ว ย
งานราชการในกระทรวงสาธารณสุขจานวน 12 คน พบว่า ความมั่นคงในงานและวิชาชีพและความ
เสี่ยงในวิชาชีพ ภาระงาน นโยบายองค์การทางการแพทย์ โครงสร้างขององค์การทางการแพทย์ ปัจจัย
ด้านปัจจัยภายในองค์การ เป็นองค์ประกอบของปัจจัยภายในองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการลาออกของ
แพทย์
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ส่วนองค์ประกอบด้านปัจจัยพื้นฐาน มี 4 ปัจจัย ได้แก่ สวัสดิการ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ทางาน สภาพการทางาน และสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน ถือเป็นความต้องการระดับต่า หรือ
ความต้ อ งการในเบื้ อ งต้ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความต้ อ งการทางกายภาพตามทฤษฎี ท ฤษฎี ERG ของ
Alderfer และทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Abraham Maslow รวมถึงสอดคล้องกับการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ The Gallup Organization (2006) กล่าวว่า ความต้องการพื้นฐานที่
บุคลากรต้องการได้รับจากการทางาน คือ ความคาดหวังจากการทางาน รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ รวมถึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของ AON Hewitt (2015) กล่าวว่า ปัจจัยเบื้องต้นที่ช่วยในการขับเคลื่อน ความผูกพันของบุคลากร
สวัสดิการ ความมั่นคงในงาน ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทางาน สมดุลชีวิตและการทางาน
ทั้งนี้ องค์ป ระกอบด้านปั จจัยพื้นฐาน ในบริบทของวิช าชีพพยาบาลมีความแตกต่างจาก
ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ขวั ญ ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ของ ชนิษฐ์นาฏ จุรีมาศ และบุญชม ศรีสะอาด (2553) โดยมี
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ พยาบาล จ านวน 418 คน พบว่ า ขวั ญ ก าลั ง ใจในการท างานประกอบด้ ว ย 2
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบปัจจัยจูงใจ และ องค์ประกอบปัจจัยค้าจุน โดยองค์ประกอบด้านปัจจัย
ค้าจุน ถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน เป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากสภาวะแวดล้อม ในการทางานมีส่วนช่วย
ให้เกิดความสุขสบายในการทางานมากขึ้น แต่ไม่ได้ทาให้เกิดความพอใจในงาน มี 9 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิธีการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพ
การปฏิบัติงาน ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ด้านสถานภาพในการทางานด้านความ
มั่นคงในงาน ด้านชีวิตส่วนตัว และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
จากผลการศึกษาที่พบว่า องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข
วิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านงานและ
กลุ่มงาน ได้แก่งานที่ท้าทาย โอกาสในการพัฒนา การสื่อสารในองค์การ ความก้าวหน้าในงาน ความ
มั่นคงในการทางาน สอดคล้องกับการศึกษาของ Burke (2014) และ AON Hewitt (2015) ซึ่งกล่าว
ว่าปัจจัยข้างต้นเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้บุคลากร
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องต าแหน่ ง งานและเป้ า หมายขององค์ ก าร รวมถึ ง
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของ The
Gallup Organization (2006) กล่าวว่าสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน เกี่ยวข้องกับการทางานเป็นทีม
หรือสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยจูงใจที่จะช่วยทาให้บุคลากรอุทิศตน
ให้กับองค์การ อันจะนามาซึ่งประสิทธิภาพในการทางานอีกด้วย 2) องค์ประกอบด้านปัจจัยสนับสนุน
จากหัวหน้างานและองค์การ ได้แก่ ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบและอานาจ การได้รับการยอมรับ
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นับถือ สัมพันธภาพกับหัวหน้างานในระดับถัดไป สอดคล้องกับการศึกษา ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบ
หรือปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดความผูกพันของบุคลากร หรือ Employee Engagement Index (EEI)
ของ Burke (2014) กล่าวว่า ปัจจัยข้างต้นเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีความสัมพันธ์ในการทางานที่
ดีกับหัวหน้างาน เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์การ
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน สภาพการทางาน สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่ขับเคลื่อนช่วย
ขับเคลื่อนความผูกพัน ของบุ คลากรของ AON Hewitt (2015) กล่าวว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้ นเป็น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับดาเนิน งานขององค์การ และการดูแลบุคลากรให้ส ามารถปฏิบัติงานได้ อ ย่าง
มีประสิทธิภาพ 3) องค์ประกอบด้านสวัสดิการและผลตอบแทน ได้แก่ สวัสดิการ ผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการทางาน สอดคล้องการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรของ
The Institute for Employment Studies (2004: 21) พบว่ า สวั ส ดิ ก ารและผลตอบแทน เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้บุคลากรเกิดการรับรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งและรู้สึกมีคุณค่าต่อองค์การ
จะเห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบของวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ใน
องค์ประกอบด้านสวัสดิการและผลตอบแทน มีความแตกต่างจากบุคลากรวิชาชีพอื่นอย่างชัดเจน และ
เมื่อพิจารณาในค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางานในระดับสูงมาก (r=.901) แต่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ น้อย จึง
ท าให้ ปั จ จั ย ทั้ ง สองจั ด เป็ น อี ก หนึ่ ง องค์ ป ระกอบแยกออกจากปั จ จั ย อื่ น ๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ (2554) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด
และประเมิ น ผล กล่ า วว่ า การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเป็ น วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ที่ ช่ ว ยให้ นั ก วิ จั ย สร้ า ง
องค์ประกอบจากตัวแปรหลายๆ ตัว โดยรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์ประกอบ
เดียวกัน อาจเป็นความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางลบก็ได้ ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละองค์ประกอบจะไม่มี
ความสัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์กันน้อย
5.2.2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุข
การอภิปรายผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง 4 วิชาชีพ
โดยผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการ วิชาชีพพยาบาล วิชาชีพทันตแพทย์ และ
วิชาชีพเภสัชกร มีผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันคือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและ
องค์การมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความอยากทุ่มเท
กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และความผูกพันของบุคลากร มากกว่าปัจจัยพื้นฐาน
อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านการสนับสนุนจากกลุ่ มงานและองค์การที่บุคลากรได้รับนั้นแตกต่างกันไป
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ตามบริ บ ทการบริ ห ารจั ด การของแต่ ล ะกลุ่ ม งาน แต่ ล ะองค์ ก าร รวมถึ ง ปั จ จั ย พื้ น ฐานอั น ได้ แ ก่
สวัสดิการ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน สภาพการทางาน และสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ทางาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือบุคลากรสาธารณสุข ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งหมดทาให้บุคลากรได้รับปัจจัยด้านปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ พบว่า บุคลากรวิชาชีพ
แพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันแตกต่างจากบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสามารถ
อธิบายผลการศึกษา ได้ดังนี้
5.2.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพแพทย์
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันของของแพทย์ กลุ่มข้าราชการ มากกว่าปัจจัยด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งสามารถอธิบายได้
ว่า เนื่องด้วยบริบทลักษณะการทางานของแพทย์ เป็นงานที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย หากเกิดข้อผิดพลาด
ในการทางานอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ นาไปสู่ผลกระทบต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน ดังนั้น การสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ จะช่วยให้
แพทย์ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งราบรื่ น มี ค วามสุ ข รวมถึ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ สอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ ทั้งกลุ่มวิชาชีพและไม่ใช่วิชาชีพในโรงพยาบาล
ทั่วไปแห่งหนึ่งในภาคเหนือ จานวน 120 (สิริลักษณ์ ชูทวด และ สิทธิชัย เอกอรมัยผล, 2552) พบว่า
คุณภาพชีวิตการทางานโดยภาพรวม อันประกอบด้วยหลายปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานและ
องค์การ เช่น สุขภาพและความปลอดภัยในการทางานการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในงาน คุณค่าทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน ประชาธิปไตยในหน่วยงาน มี
คว ามสั ม พั นธ์ กั บ คว ามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รในด้ า น คว ามรู้ สึ ก เป็ น หนึ่ ง เ ดี ย ว กั บ อง ค์ ก า ร
ความตั้งใจที่จะทุ่มเททางานเพื่อองค์การ ความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองค์การ และความผูกพัน
ต่อองค์การ รวมถึงสอดคล้องกับการศึกษาคุ ณภาพชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสาธารณสุขจากบุคลากรในศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จานวน 268 คน (สมพงษ์ โมราฤทธิ์ ,
2557) พบว่า คุณภาพชีวิตการทางาน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการได้รับ การ
สนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานและองค์ ก าร เช่ น ความมั่ น คงและความก้ า วหน้ า ในงาน การพั ฒ นา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติ ประชาธิปไตยในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ทั้ง
ในด้านความเชื่อมั่นต่อองค์กรและการยอมรับเป้าหมายขององค์กร ด้านความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับ
องค์กร ด้านความตั้งใจที่จะ ทุ่มเททางานเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองค์กร
รวมถึงความผูกพันต่อองค์การภาพรวม
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อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในงานการแพทย์ฉุกเฉินของ
ผู้ ให้ บ ริ การการแพทย์ ฉุกเฉิน สั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทย จากกลุ่ มตัว อย่ าง
ผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีประสบการณ์ของการทางาน
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จานวนทั้งสิ้น 558 คน (พิเชต วงรอด และรสสุคนธ์ วาริทสกุล , 2558) ที่พบว่า การ
รับรู้การสนับสนุนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อาทิเช่น การพัฒนาความรู้ และทักษะให้กั บ
ผู้ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การขับเคลื่อนให้มีทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกันความผูกพันในงาน และสามารถทานายความผูกพันในงานได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทั้งนี้ ผลการศึกษายังพบว่าปัจจัยด้านปัจจัยพื้นฐานมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุขมากที่สุด อาจ
กล่าวได้ว่า หากแพทย์ได้รับผลตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม หรือมีสภาพการทางานที่ไม่เอื้ออานวยต่อการ
ปฏิบัติงานนั้นจะส่งผลกระทบต่อความสุข และความพึงพอใจในการทางาน สอดคล้องกับทฤษฎีสอง
ปัจจัยของ Herzberg ซึ่งกล่าวว่า สภาพการทางาน เงินเดือน และเรื่องส่วนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพ
ของงาน เป็นปัจจัยสุขอนามัย ถ้าหากบกพร่องไปจะทาให้บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน
ได้ ดังนั้น การให้ผลตอบแทนตามปริมาณงานที่เหมาะสม การกระจายภาระงานอย่างยุติธรรม และ
เสมอภาค รวมถึงการเสริมสร้างให้เกิดสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ ทาให้
แพทย์ตัดสินใจที่จะผูกพันและคงอยู่ในโรงพยาบาล สอดคล้องกับการศึกษาของ อิงครัต แพททริคค์
สีเขียวสุขวงกฎ (2559) พบว่า ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ สวัสดิการ ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกหรือการธารงรักษา
แพทย์ให้คงอยู่ในระบบราชการไทย การปรับเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ รวมถึงสิ่งอานวย
ความสะดวกสภาวะแวดล้อมในการทางาน จะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับแพทย์ได้
ส าหรั บ บุ คลากรวิช าชีพแพทย์ กลุ่ มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีความ
แตกต่างจากแพทย์ กลุ่มข้าราชการ อย่างชัดเจน คือ ปัจจัยด้านสวัสดิการและผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การทางาน เป็นปัจจัยที่ช่วยให้แพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ รู้สึกถึงความอยู่ดีมีสุขในการทางาน
ร่วมกับโรงพยาบาล แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความอยากทุ่ มเท
กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรวิชาชีพ
แพทย์กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการสนับสนุนปัจจัยด้านสวัสดิการและผลตอบแทนจาก
การทางานจะช่ว ยให้บุ คลากรความสุ ขในการทางาน รับรู้ถึงการมีคุณค่า และตั้ง ใจที่จะคงอยู่ กับ
โรงพยาบาล แต่ไม่สามารถสร้างเสริมให้บุคลากรรู้สึกอยากปกป้องชื่อเสียง หรือปรารถนาที่จะมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาของโรงพยาบาล รวมถึงไม่สามารถกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรมีความพยายามที่จะ
ปฏิบัติงานที่ยาก หรือทุ่มเทพลัง มุ่งมั่นตั้งใจในการทางานเพื่อเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาโรงพยาบาลได้
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานและความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ ทั้งกลุ่มวิชาชีพและไม่ใช่วิชาชีพในโรงพยาบาล
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ทั่วไปแห่งหนึ่งในภาคเหนือ (สิริลักษณ์ ชูทวด และ สิทธิชัย เอกอรมัยผล, 2552) พบว่า การทางาน
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ในด้านความ
ตั้ ง ใจที่ จ ะทุ่ ม เทท างานเพื่ อ องค์ ก าร ทั้ ง นี้ อาจมี ส าเหตุ ใ นเรื่ อ งของเงื่ อ นไขขององค์ ก ารภาครั ฐ
ที่มีข้อจากัดในการบริหารจัดการภายใต้ระบบราชการทาให้การจัดสรรสวัสดิการ ค่าตอบแทนในการ
ทางานแก่แพทย์กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการนั้น จึงอยู่กับข้อกาหนดและงบประมาณที่ได้รับ ไม่สามารถจูง
ใจให้แพทย์กลุ่มดังกล่าว รู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญ หรือมีความพยายามทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาโรงพยาบาลได้
ในช่วงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับปรุงด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การปรับค่าจ้างของบุคลากรกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ในหลายส่วน เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินและปรับค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างชั่วคราว (หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558) เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับ
อัตราค่าจ่างประจาปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีมาตรฐานเดียวกัน จึงได้มีการ
ประกาศใช้หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบารุง) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 โดยให้ใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทาการเก็บข้อมูล และมีผลต่อการปรับ
ค่าจ้างประจาปีที่กาหนดให้เริ่มใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 รวมถึงมีการปรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานราชการ (หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 297
ลงวันที่ 16 เมษายน 2558) เพื่อให้การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการเป็นไป
ด้ ว ยความถู ก ต้ อ งและแนวทางเดี ย วกั น จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า การ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานและการปรั บค่ าจ้างช่ว ยส่ ง เสริ มให้ บุคลากรวิช าชี พแพทย์ กลุ่ มที่ ไ ม่ ใ ช่
ข้าราชการอาจทาให้ แ พทย์ กลุ่ มนี้ มีความอยู่ ดีมีสุ ข และผู ก พัน มากยิ่ ง ขึ้น อันมี ผ ลต่ อ การคงอยู่ กั บ
โรงพยาบาล
อี ก ทั้ ง หลั ง จากที่ มี ก ารใช้ น โยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามผลการปฏิ บั ติ ง าน (P4P)
หลักเกณฑ์ดังกล่าวกาหนดให้ใช้เงินบารุงของโรงพยาบาลมาเป็นค่าตอบแทนในส่วนนี้ให้กับบุคลากร
แต่สถานะทางการเงินของโรงพยาบาลหลายแห่งมีปัญหาขาดสภาพคล่อง ทาให้ไม่มีเงินบารุงเพียง
พอที่จะสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากร จึงมีปัญหาเรื่องการค้างจ่ายเกิดขึ้น ซึ่งมีการระงับการ
จ่ า ยช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2557 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2558 ท าให้ มี ก ารค้ า งจ่ า ยสะสมใน
โรงพยาบาลมากกว่า 12 เดือน จากสถานการณ์ข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าอาจเชื่อมโยงได้ว่าการ
กาหนดนโยบายดังกล่าวสามารถเสริมสร้างให้แพทย์กลุ่มที่ไม่ใ ช่ข้าราชการรู้สึกอยู่ดีมีสุขในการทางาน
ร่วมกับโรงพยาบาล หากแต่ยังคงเกิดปัญหาในเรื่องการค้างจ่ายจึงไม่สามารถทาให้ บุคลากรรู้สึ ก
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ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล รวมถึงไม่สามารถกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรปรารถนาที่จะ
ทุ่มเทกายใจในการทางาน
ซึ่งนอกเหนือจากปัญหาด้านการจ่ายผลตอบแทนแล้ว ประเด็นที่ทาให้แพทย์กลุ่ มที่ไ ม่ ใช่
ข้าราชการ มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันแตกต่างจากแพทย์กลุ่มข้าราชการ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจ
มีสาเหตุมาจากความเท่าเทียม ยุติธรรมในประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายผลตอบแทนด้วย
เช่นกัน โดยอ้างอิงจากทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) ของ J. Stacy Adams (1965) ซึ่ง
กล่าวว่า บุคคลย่อมแสวงหาความเสมอภาคทางสังคม โดยพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับกับสิ่งที่บุคคล
ได้ทุ่มเทลงไป เช่น พฤติกรรมและคุณสมบัติความสามารถที่ใช้ในการทางาน เทียบกับเพื่อนร่วมงาน
คนอื่นๆ ซึ่งบุคคลจะรับรู้ถึงความเสมอภาคเมื่อเห็นว่าสัดส่วนผลตอบแทนที่ตนเองได้รับจากความ
ทุ่มเทของตน เท่ากับสัดส่วนผลตอบแทนที่บุคคลอื่นที่ทางานในลักษณะเดียวกันได้รับ จึงอาจกล่าวได้
ว่าในลักษณะการทางานของแพทย์ที่มีหน้าที่และความรับผิ ดชอบในลักษณะเดียวกัน แต่มีความ
แตกต่างทางด้านสถานภาพการจ้างงานจึงทาให้ได้รับผลตอบแทนจากการทางานหรือมีนโยบายการ
ดูแลและปฏิบัติที่แตกต่างกัน อาจนาไปสู่ความรู้สึกถึงความไม่เสมอภาคได้ จึงทาให้ผลการศึกษาใน
ประเด็นด้านผลตอบแทนและสวัสดิการของแพทย์กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีความแตกต่างจากแพทย์
กลุม่ ที่เป็นข้าราชการ
5.2.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพพยาบาล
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ มีอิทธิพลต่อ
ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่มากที่สุด รองลงมา คือ ความอยู่ดีมีสุข
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโดยพื้นฐานหน้าที่ของวิชาชีพพยาบาล
คือ การให้บริการจะต้องมีการประสานงาน และการทางานร่วมกับผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อให้พยาบาล
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การได้รับการช่วยเหลือ และสนับสนุนจาก
กลุ่มงานและองค์การจะทาให้พยาบาลสามารถทางานได้อย่างราบรื่นและมีความสุข สอดคล้องกับ
การศึกษาความผูกพันของพยาบาลจากฐานข้อมูล Press Ganey’s national nurse engagement
ซึ่งเป็นข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างของพยาบาลประมาณ 200,000 คน (Dempsey, Reilly and Noble,
2015) พบว่ า หากองค์การให้การดูแลบุคลากรด้วยความเคารพ จะส่งเสริมให้พนักงานได้ทางาน
นอกเหนือจากความคาดหวังขององค์การ และขับเคลื่อนให้บุคลากรเกิดความผูกพัน รวมถึงศึกษาการ
รับรู้และอิทธิพลของความไว้วางใจในองค์การ และเอกลักษณ์ขององค์การ ที่มีผลต่อความผูกพันของ
พยาบาล กลุ่มตัวอย่างจากพยาบาล จานวน 386 คน (Chen และคณะ, 2015) พบว่า ความไว้วางใจ
ในองค์การ ที่มาจากความไว้วางใจในโรงพยาบาล หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
ระหว่างโรงพยาบาลกับบุคลากรวิชาชีพพยาบาล จะส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร เช่นเดียวกับผล
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การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยมีกลุ่มตัวอย่างจาก
พยาบาล 59 คน (Negwaya และคณะ, 2013) พบว่า ปัจจัยสนับสนุนที่บุคลากรได้รับจากหน่วยงาน
และองค์การ เช่น โอกาสในการพัฒนา ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความสัมพันธ์กับหัว หน้า งาน
ความสัมพันธ์กับเพื่ อนร่วมงาน การสื่อสารภายในองค์การ ความชัดเจนในเป้าหมาย พันธกิจและ
วิสัยทัศน์ขององค์การ ภาวะผู้นา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อประเมินความ
ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดีและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหอ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน 302 คน (ปภาวดี เหล่าพาณิชย์เจริญ และคณะ, 2553) ที่
พบว่า ปัจจัยที่ร่วมทานายความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านการ
รับรู้บรรยากาศองค์การ
สาหรับผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พบว่า ปัจจัยพื้นฐานมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุขมากที่สุด อาจ
กล่าวได้ว่าหากบุคลากรวิชาชีพพยาบาลการได้รับสวัสดิการและผลตอบแทนที่มีความยุติธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ การมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน รวมถึง
การจัดสรรชั่วโมงในการทางานที่เหมาะสม จะส่งผลให้พยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรทั่วไป 170 คน (พงษ์ศักดิ์ จรัสรังสี
ชล และคณะ, 2552) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
ได้แก่ ปัจจัยค่าตอบแทนสวัสดิการที่โรงพยาบาลจัดให้ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัย ปลอดภัย
การป้องกันภัย อุปกรณ์การปฏิบัติงานและทรัพยากรที่พร้อม นอกจากนี้การศึกษาของ Dempsey,
Reilly และ Noble (2015) พบว่า การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน อันประกอบด้วย สภาพการทางานที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นปัจจัย ที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิ ดความผูกพัน การศึกษาปัจจัยทานายที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ จานวน 239 คน (จุติรัตน์ ถาวโร และ ภาสชนก พิชญเวทย์วงศา, 2551) กล่าวว่า หาก
สามารถจัดสรรปัจจัยพื้นฐาน ทั้งในเรื่องจานวนผู้ปฏิบัติงานเพียงพอกับภาระงาน และชั่วโมงการ
ทางานที่เหมาะสม เป็นหนึ่งในปัจจัยทานายที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ดังนั้น จึง
อาจกล่ าวได้ว่าในการบริห ารจัดการด้านปัจจัยพื้นฐานผู้บริห ารทางการพยาบาลควรพิจารณาให้
บุคลากรให้มีสภาพการทางานที่สนับสนุนการทางานได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีการบริหาร
ผลตอบแทนที่เอื้อต่อการดารงชีวิตของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล
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5.2.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพทันตแพทย์
จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ มีอิทธิพลต่อ
ความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางาน
ให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพทันตแพทย์ แสดงให้เห็นว่า
หากบุคลากรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การและกลุ่มงานที่ปฏิบัติงานอยู่ จะช่วยเป็นแรง
กระตุ้นจูงใจให้บุคลากรมีความสุขในการทางาน มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล
อยากจะทุ่มเทกายใจเพื่อปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
คงอยู่ของทันตแพทย์ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (กรรณิการ์ กุลเกียรติชัย, วรางคณา จันทร์คง
และ ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ , 2555) พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การคงอยู่ของทันตแพทย์ หากสภาพบรรยากาศองค์การไม่ดี ทาให้ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานมีความรู้สึก
อึ ด อั ด ไม่ ส บายใจ ย่ อ มส่ ง ผลให้ ทั น ตแพทย์ ตั ด สิ น ใจลาออกจากองค์ ก ารหรื อ วิ ช าชี พ ได้ รวมถึ ง
สอดคล้องกับการศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของ
ทันตแพทย์ (วัชรชัย ทิวากรกฎ และคณะ, 2552) พบว่า การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การในเชิงบวก อีกทั้งการให้โอกาสกับทันตแพทย์ได้ปรึกษางานและช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ จะช่วยสร้างให้ทั นตแพทย์รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ต้องการที่จะคงอยู่ใน
โรงพยาบาล ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น
หากพิจารณาปัจจัย พื้นฐานมีที่พบว่าอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุ ข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่
สาคัญขององค์การ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้ กับองค์การอย่างเต็มที่ และความผูกพัน
ของบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์ อาจเนื่องมาจากในงานของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นงานที่ต้องใช้ความ
ประณีตและความละเอียดสูง การที่โรงพยาบาลสนับสนุนให้มีบรรยากาศในการทางานที่ดี มีอุปกรณ์
เครื่องมือที่มีความทันสมัย เพียงพอ และพร้อมใช้งานให้กับทันตแพทย์จะช่วยให้ทาให้ทันตแพทย์มี
ความสุ ข ในการท างาน รั บ รู้ ถึ ง การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ และสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
สอดคล้องกับการศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จานวนทั้งหมด
594 คน (ภัทรวิทย์ เงินทอง, 2555) กล่าวว่าปัจจัยพื้ นฐานอันได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางาน
รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการทางาน ปัจจัยที่สามารถทานายการมีความเป็นอยู่และมี
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลกรวิชาชีพทันตแพทย์ และการมีเวลาเพียงพอให้กับครอบครัวและ
ชีวิตส่วนตัวแล้ว ครอบครัวของทันตแพทย์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเมื่อทันตแพทย์อุทิศตนให้กับ
การทางาน ส่งเสริมให้เพิ่มประสิทธิภาพการทางานและเพิ่มความพึงพอใจในการทางานส่งผลให้เกิด
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักอิทธิพลของปัจจัยพื้นฐาน ในการทานาย
ความผูกพัน พบว่า ปัจจัยพื้นฐานนั้นส่งผลต่ อความมุ่งมั่นทุ่มเทกายใจในการทางานน้อยที่สุด อาจมี
สาเหตุ ม าจากทั น ตแพทย์ ใ ห้ ค วามส าคั ญ และมี ค วามคาดหวั ง ในปั จ จั ย อื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
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ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของ
ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนเขตสาธารณสุขที่ 12 จานวน 160 คน (จิริสุดา บัวผัน และคณะ,
2554) โดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือ แรงจูงใจที่ส่งผลให้
ทันตแพทย์มีความทุ่มเท มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามสมรรถนะหลักของตนเอง ในบริบทโรงพยาบาล
ชุมชน พบว่า ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุม ชนให้ความสาคัญ กับความรับผิดชอบในหน้าที่มากกว่า
ค่าตอบแทน รวมถึงยั งมีความสอดคล้ องกั บการศึ ก ษาปัจจัย ที่ มีผ ลต่ อ การคงอยู่ ข องทัน ตแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย (โสรยา เฉลยจิต และคณะ, 2559) พบว่า
ทันตแพทย์ไม่เห็นด้วยว่ารัฐบาลควรมีการปรับขึ้น เงินเดือนหรือค่าตอบแทน ในทางกลับกันควรมีการ
มอบหมายภาระงานให้น้อยลงและมีความเหมาะสมจะ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม
กับความรู้ ความสามารถจะทาให้ทันตแพทย์วางแผนที่จะรับราชการต่อไป
(จิร ิสุดา บัว ผัน, ประจักร บัว ผัน และ พรทิพ ย์ คาพอ, 2554)

5.2.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพเภสัชกร
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การมีอิทธิพลต่อ
ความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางาน
ให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และความผูกพันของวิชาชีพเภสัชกร มากกว่า ปัจจัยด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าหากต้องการส่งเสริมให้บุคลากรวิชาชีพเภสัชกรมีความผูกพันกับโรงพยาบาล ปัจจัย
ด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การจะสามารถช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความเป็นอยู่ที่ดี รู้สึก
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล รวมถึงปรารถนาที่จะทุ่มเทแรงกาย และแรงใจในการ
ทางานเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลได้ดีกว่าปัจจัยพื้นฐาน โดยผลการศึกษาแรงจูงใจของเภสัชกรที่มีผลต่อ
การพัฒ นาคุณภาพระบบบริ การเพื่ อ มุ่งสู่ การรับรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของฝ่ า ยเภสั ช กรรมใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ จากเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (ชนะพล ศรีฤาชา
และ ณัฐธิมา ต่อศรี , 2558) พบว่า แรงจูงใจที่มาจากการสนับสนุนของกลุ่ มงานและองค์การของ
เภสัชกร มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการเพื่อมุ่งสู่
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในฝ่ายเภสัชกรรม ซึ่งหากองค์การและกลุ่มงานมีการดูแลบุคลากรให้มี
บรรยากาศในการทางานที่ดีจะช่วยให้เภสัชกรมีความสุขในการทางาน และสามารถแสดงศักยภาพใน
การสร้ างสรรค์แนวคิด หรื อแนวทางในการพัฒ นาองค์การได้ดียิ่ง ขึ้นสอดคล้ อ งกับผลการศึ ก ษา
บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์ การ ของเภสัชกรโรงพยาบาลศูนย์ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สายพิณ สายดา และ พีระศักดิ์ ศรีฤาชา, 2552) ที่พบว่าบรรยากาศองค์การ 3
ด้านคือ มิติความอบอุ่นที่มีอยู่ในกลุ่มงานเภสัชกรรม การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของเพื่อนร่วมงาน
และปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เภสัชกรจะคลายความกังวลที่มีต่อ
งานลง มิติความเสี่ยงหากกลุ่มงานเภสัชกรรมมีวัฒนธรรมที่ยอมรับความเสี่ยงเพื่อกระตุ้นให้เภสัชกร
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ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตนวัตกรรม ขณะเดียวกันก็มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อ
ป้องกันและตรวจสอบความผิ ดพลาดของงานไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และมิติ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เป็นสมาชิกที่ดีและมี
คุณค่า จะทาให้เกิดความไว้วางใจกัน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเพื่อนร่วมงาน สามารถทานายความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การได้ รวมถึงการศึกษาของ ดามรัศม์ รัตนนาคินทร์ (2557) พบว่า ปัจจัยแวดล้อมใน
การทางาน มีอิทธิพลผลต่อความสุขในการทางาน และ นอกจากนี้ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของผู้แทนยา ของ วรรณรักษ์ ผู่ และคณะ (2552) พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานสามารถอธิบายการผันแปรของความผูกพันต่อองค์การได้
ทั้งนี้ การศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยพื้นฐานมีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ที่สาคัญขององค์การ ความอยากทุ่มเท กาย ใจที่จะทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่และความผูกพัน
ของบุคลากรวิชาชีพเภสัชกร แต่ยังคงมีอิทธิพลน้อยกว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนจากกลุ่มงานและ
องค์การ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหากบุคลากรได้รับสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสม มีสภาพการ
ทางานที่เอื้อต่อการปฏิบั ติงาน และการสร้างสมดุล ระหว่างชีวิตและการทางานเป็นส่ วนหนึ่งที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ของบุคลากร ซึ่งอาจรวมถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ศั ก ยภาพ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของเภสั ช กรโรงพยาบาล (อุ ษ ณี ย์
เอกสุวีรพงษ์ และ บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์ , 2556) พบว่า เภสัชกรโรงพยาบาลที่ ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การและกลุ่มงาน ทั้งในด้าน ความเพียงพอของรายได้ ตาแหน่งงาน และลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน รวมถึงการจัดการด้านปัจจัยพื้นฐาน เภสัชกรมี
ความคิดเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นไม่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงาน รวมทั้งอุปกรณ์และ
สถานที่ หากไม่ส ามารถบริ ห ารจั ดการได้อย่างเหมาะสมจะก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุ ขภาพ และเป็น
อุปสรรคต่อการทางานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาความพึงพอใจ
ต่อค่าตอบแทนการท างานของเภสั ช กรโรงพยาบาล สั งกั ดส านักงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
(จันทร์ธิดา ตรัยศิลานันท์ และ ไพบูลย์ ดาวสดใส, 2557) กล่าวว่า จานวนเภสัชกรในภาครัฐมี จานวน
น้อย แต่ในทางกลับกันภาระงานหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรมีปริมาณมากและไม่
สอดคล้องกับค่าตอบแทนที่ได้รับ ส่งผลต่อความรู้สึกมุ่งมั่นทุ่มเทพลังกายใจในการทางาน
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อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูก พันของบุคลากรสาธารณสุขทั้ง 4
วิ ช าชี พ แสดงให้ เ ห็ น ประเด็ น ที่ น่ า สนใจคื อ ปั จ จั ย ด้ า นการสนั บ สนุ น จากกลุ่ ม งานและองค์ ก าร
ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเกิดความผูกพันได้ดีกว่าปัจจัยพื้นฐาน อีกทั้ง ปัจจัยด้านตัวเงินนั้น
มิใช่องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในการสร้างเสริมให้ บุคลากรมีความเป็นอยู่ที่ดี รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ แสดงบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีมุ่งมั่นทุ่มเทกายใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดี
ที่สุด แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่มาจากสภาพแวดล้อมการทางานในระดับบุคคล สัมพันธภาพ
ระหว่างบุ คลคล การดูแลบุ คลากรจากตัว หน้างานในระดับทีมงานและกลุ่ มงาน ตลอดจนปัจจัย
สนับสนุนในระดับองค์การอีกด้วย

5.3

ข้อเสนอแนะ

บุคลากรสาธารณสุข เป็นกลไกอันมีค่าของระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ที่จะเอื้อประโยชน์ให้องค์การสามารถดาเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ หากบุคลากรมีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน จะส่งผลเกิดการทุ่มเท เสียสละ และจงรักภักดีต่อองค์การ จากผลการศึกษาครั้งนี้
นามาสู่ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนาไปปฏิบัติ ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การกาหนดนโยบายในการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรสาหรั บวิชาชีพแพทย์ กลุ่ม
ข้าราชการ วิชาชีพพยาบาล วิชาชีพทันตแพทย์ และวิชาชีพเภสัชกร ควรมุ่งเน้นและให้ความสาคัญไป
ที่การสนับสนุนจากกลุ่มงานและองค์การ ควบคู่กับการจัดสรรปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรอย่างยุติธรรม เหมาะสม เนื่องจากผลการศึกษาในครั้ง นี้พบว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
กลุ่มงานและองค์การ มีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ขององค์การ ความอยากที่
จะทุ่มเทกายใจในการทางานอย่างเต็มที่ และความผูกพันของบุคลากร มากกว่าปัจจัยพื้นฐาน
การกาหนดนโยบายสาหรับบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการ ควรมุ่งเน้นไปที่การ
สนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยด้านงานและกลุ่มงาน ทั้งนี้
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ควรมีการกาหนดนโยบายหรือมีการบริหารจัดการให้บุคลากรรับรู้ถึง
การได้รับผลตอบแทนจากการทางานอย่างยุติธรรม เท่าเทียมและเหมาะสมเพื่อให้ป้องกันมิให้ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคลากรหรือเกิดความไม่พึงพอใจ
ทั้งนี้ การกาหนดนโยบายอาจจะขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารงานของแต่ละโรงพยาบาลด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดนโยบายในการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรศึกษาเพิ่มเติม
ถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวิชาชีพตามบริบทของโรงพยาบาลด้วย
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5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
การบริ ห ารจั ด การทางด้ า นงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส าหรั บ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ แพทย์ กลุ่ ม
ข้าราชการ วิช าชีพพยาบาล วิช าชีพทันตแพทย์ และวิช าชีพเภสั ช กร ในด้านการสนับสนุ น จ าก
กลุ่มงานและองค์การเพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรเกิดความผู กพันนั้นควรพัฒ นาบุคลากร พร้อมกับ
ปรับปรุงการดาเนิน งานให้ เป็น ไปตามภารกิจขององค์การ ซึ่งจะต้องมีการดาเนินงานที่เป็น ไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งในระดับองค์การ ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล ซึ่งในระดับองค์การ สามารถทาได้
โดยการการสื่อสารให้บุคลากรมีมุมมองต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ ซึ่งมาจากการที่โรงพยาบาลมี
การดาเนินงานที่เหมาะสมตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีภาพลักษณ์ที่ดี
สายตาบุคคลภายนอก รวมถึงเป็นที่ยอมรับของสั งคมและชุมชน เช่น การได้รับมาตรฐานใน การ
ดาเนินงานที่มีคุณภาพ การทาประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม จะช่วยการสร้างความรู้สึกว่าบุคลากร
สามารถทางานอยู่ในโรงพยาบาลได้อีกนาน มองเห็นอนาคตในการทางาน และสร้างความเชื่อมั่นว่า
โรงพยาบาลมีความมั่นคง การให้การสนับสนุนจากระดับกลุ่มงานสามารถทาได้โดยการจัดระบบการ
ทางานให้ บุ คลากรทราบถึงความชัดเจนในหน้าที่รับผิ ดชอบและอานาจ โดยการกาหนดบทบาท
มาตรฐานในการทางานอย่างชัดเจน และเท่าเทียมกัน มีการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจในหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงในบางงานอาจให้บุคลากรได้มีอานาจในการตัดสินใจ สามารถวาง
แผนการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ มีการสื่อสารข้อมูล การรายงานความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและทันเวลา รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้บุคลากรทราบถึงผลการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม และการส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ โดยการมอบหมายงานเป็นทีม ให้บุคลากรมีความท้าทายความสามารถ แสดงศักยภาพ
ของตนเอง ส่งเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน การบูรณาการความรู้ และทักษะจากหลายด้าน
ทั้งนี้ อาจะมีการทบทวนบริ บ ทการทางานอยู่เสมอเพื่อกาหนดเป้าหมายที่สู งขึ้น หรือการเปลี่ ยน
เป้าหมายการทางานให้มี ความท้าทายยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดี มี
ความเอื้อเฟื้อ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้ร่วมงาน
ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ควรมีการจัดสรรและ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอพร้อมใช้งาน รวมถึงจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี สามารถ
ป้องกันอันตรายและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทางาน มีการจัดสรรอัตรากาลังของบุคลากร
ให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ การลดความตึงเครียด ความกดดันในการทางาน เพื่อให้
บุคลากรมีเวลาที่เพียงพอกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัว รวมถึงการกาหนดผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ทางานและสวัสดิการ ควรมีความชัดเจนคานึงถึงความเท่าเทียมระหว่างวิชาชีพ หน่วยงาน รวมถึงมี
ความเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร
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การบริหารจัดการทางด้านงานทรัพยากรมนุษย์สาหรับบุคลากรวิชาชีพแพทย์ กลุ่มที่ ไม่ใช่
ข้าราชการควรมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การเป็นอันดับแรก ซึ่งสามารถทาได้
โดยการส่งเสริมภาวะผู้นาให้กับผู้บังคับบัญชา ให้มีทักษะในการให้คาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
สามารถสอนงานและให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานให้สามารถ
เป็นไปได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงหัวหน้างานควรเข้าถึงได้ง่าย และใส่ใจในความอยู่ดีมีสุขของ
บุคลากร และให้การยกย่องหรือชมเชยแก่บุคลากรที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ดี หรือสามารถ
ทางานได้สาเร็จลุล่วงอย่างดีและเหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แ สดงความคิดเห็นและ
ทางานที่มีความสาคัญ
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านงานและกลุ่มงาน ซึ่งสามารถนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการให้มีทิศทางในการดาเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน โดยเริ่ม
จากการทราบถึงเป้าหมายและทิศทางในการดาเนินงานกระทรวงสาธารณสุข นาไปสู่การกาหนด
เป้าหมายระดับโรงพยาบาล สู่การถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์การสู่การดาเนินงานในหน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคล เพื่อให้บุคลากรทราบถึงหน้าที่รับผิดชอบและอานาจที่ชัดเจน และเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ อาจใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติง านร่วมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีความชัดเจนเพื่อให้บุคลากรและผู้บังคับบัญชา สามารถ
วัดและประเมินผลการดาเนินงานของตนเองได้ และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง การเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และมีการพัฒนาความสามารถ
โดยอาจมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองตามความสามารถและความสมัครใจ พัฒนา
ให้บุคลากรเชื่อว่าตนเองมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ความชานาญ พฤติกรรมและประสบการณ์ เชื่อมโยงไปสู่ความก้ าวหน้าในงาน ที่มีการเลื่อนตาแหน่ง
หรือการวางแผนสายอาชีพนั้นควรมาจากความสามารถและคุณสมบัติตามตาแหน่งงานนั้นๆ
ทั้งนี้ การบริหารผลการปฏิบัติงานสามารถนาผลมาใช้ในการบริหารจัดการด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ นอกจากที่จะต้องมีการพิจารณาถึงการประเมินค่างาน เช่น สถานภาพการจ้างที่เป็น
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หากมีเนื้องานหรือ
ลักษณะงานในลักษณะเดียวกันควรพิจารณาถึงความเท่าเทียมกันในบริบทของบุคลากรที่มีสถานภาพ
การจ้างงานที่แตกต่างกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเหลื่อมล้าระหว่างบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน แต่มีสถานภาพต่างกัน และ การเปรียบเทียบค่างานที่ควรจะเป็นกับงานที่ได้ปฏิบั ติจริง
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร โดยเชื่อมโยงให้บุคลากรมองเห็นถึงเป้าหมาย ผลงานของตน
ว่ามีความสาคัญกับองค์การอย่างไร ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาถึงความสาเร็จของงานนั้นๆ ว่าเป็นผลมา
จากความสาเร็จโดยตรงจากทุกคนในโรงพยาบาลร่วมกัน หรือมาจากความสาเร็จของทีมในแต่ละ
หน่ ว ยงาน หรื อ เป็ น ความส าเร็ จ ที่ ม าจากการปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะบุ ค คล เพื่ อ น าไปใช้
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ในการก าหนดสั ด ส่ ว นการจ่ า ยผลตอบแทนที่ มี ค วามสอดคล้ อ งและไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
ความสาเร็จของโรงพยาบาล

5.4

ข้อจากัดในการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาจากข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากโครงการ Engagement for
Patient Safety ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีข้อจากัดในด้านของตัว แปร และกลุ่ มตัว อย่างที่ทาการศึกษา
รวมถึงจานวนของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละวิชาชีพมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน

5.5

ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าบุคลากรวิชาชีพแพทย์ในกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการมีองค์ประกอบและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญ ความอยากทุ่มเทแรงกาย
ใจในการท างานอย่ า งเต็ ม ที่ และความผู ก พั น ของบุ ค ลากร ที่ แ ตกต่ า งจากวิ ช าชี พ อื่ น ๆ
การศึกษาวิจัยในอนาคตอาจมุ่งเน้นไปที่สถานภาพการจ้างของวิชาชีพแพทย์ สถานการณ์
และปัจจัยต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสาธารณสุ ข 4 กลุ่มวิชาชีพ ใน
การศึกษาครั้งต่อไป เพื่อให้สามารถกาหนดนโยบายในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์
ได้อย่างครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรวิช าชีพ
อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในระบบสาธารณสุขด้วย
3. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรทั้ง 4 กลุ่มวิชาชีพครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดย
พิจารณาจากกลุ่มปัจจัยหลัก ซึ่งในแต่ละกลุ่มปัจจัยนั้นมีองค์ประกอบย่อยหลายองค์ประกอบ
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการนาไปปฏิบัติมากขึ้นควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรในองค์ประกอบย่อยร่วมด้วย
4. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ และเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
เพียงอย่างเดียว เพื่อให้สามารถเข้าใจอิทธิพลของตัวแปร และสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพัน อาจใช้วิธีการเชิงคุณภาพอื่นๆ เช่น สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มเพิ่มเติม
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