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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจในงานและวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความคงอยู่ในงานของ
ข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการโรงพยาบาลตากสิน 
จ านวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่              
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี 
สถานภาพโสด ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายได้เฉลี่ย 25,001-30,000 บาท อายุการท างาน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี ภูมิล าเนา
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นแรงจูงใจในงาน อยู่ในระดับดี และความคิดเห็นวัฒนธรรมองค์กร โดยรวม            
อยู่ในระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้าราชการที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ต าแหน่งงาน อายุการ
ท างาน ภูมิล าเนา แตกต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรเน้น รายละเอียด บุคลากร การแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งทาง
ธุรกิจ ผลงาน และแรงจูงใจในงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มีผลต่อความคงอยู่ในงาน โดยรวม ของข้าราชการ 
สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบาย                  
ได้ร้อยละ 85.2 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจในงาน วัฒนธรรมองค์กร ความคงอยู่ในงาน 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the job motivation and organizational culture affecting 
the retention of government officer at Taksin Hospital in Bangkok. The sample size in this research 
consisted of three hundred government officers.  A questionnaire was used to collect data, and statistical 
methods were used to analyze the data, including frequency, percentage, mean, standard deviation, a t-
test for difference analysis, one-way analysis of variance, and multiple regression analysis. The findings of 
the research were as follows: Most of the government officer are female, aged between 21-30 years, 
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single, had a job position as a nurse, had an average monthly income between 25,001-30,000 baht, had 
work experience of less than 5 years, and Bangkok is the domicile. The job motivation and organizational 
culture were found to be at a good level. The results of the hypothesis testing are as follows: 
Government officer with different age, job position, work experience, domicile express retention of 
government officer at Taksin Hospital differently at a statistically significant level of 0.01. The 
organizational culture in terms of attention to detail, people orientation, aggressiveness, outcome 
orientation and the job motivation in terms of advancement affecting overall retention of government 
officer at Taksin Hospital at a statistically significant level of 0.01, with an adjusted R2 of 85.2%. 
 
Keywords: Job Motivation, Organization Culture, Retention 
 

บทน า 
การบริหารโรงพยาบาลให้ประสบผลส าเร็จ นอกเหนือจากการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการดูแลพื้นฐานด้าน

สุขภาพ การส่งมอบบริการที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ จะต้องอาศัยการน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง ที่ต้องมีวิสัยทัศน์   
ในการก าหนดกลยุทธ์ วางแผนองค์กร และรักษามาตรฐานที่ดี ให้มีความทันสมัยเทียบเท่าองค์กรช้ันน าระดับโลก  
 ซึ่งการบริหารองค์กรซึ่งประกอบไปด้วย การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง การก าหนดกลยุทธ์ การบริหารผู้ป่วยและผู้รับผลงาน 
การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ การจัดก าลังคน การปฏิบัติการ ซึ่งต้องด าเนินไปควบคู่กับระบบงานส าคัญของโรงพยาบาล 
เพื่อให้ได้ถึงกระบวนการดูแลผู้ป่วย อันน ามาซึ่งผลลัพธ์ในการจัดการดูแลสุขภาพและการบริหารภายในโรงพยาบาล ซึ่งสิ่ง
ส าคัญในการขับเคลื่อนการดูแลให้บริการด้านสุขภาพ คือ บุคลากร ที่จะช่วยให้เกิดการบริการที่ดีภายในโรงพยาบาล  การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร ซึ่งหมายถึงทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานอุทิศตน เพื่อความส าเร็จอันยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถแบ่งได้ตาม
วัตถุประสงค์คือ การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีอยู่ การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การรักษาทรัพยากรมนุษย์ คือการถนอมรักษาบุคลากรขององค์กรไว้ให้อยู่กับองค์กร
ให้นานที่สุด ตลอดชีวิตการท างานของบุคลากร การรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กร นับว่าเป็นความส าเร็จที่ส าคัญ เพราะ
นอกเหนือจากการที่องค์กรจะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีช่ือเสียง เป็นที่
ยอมรับจากสังคม  

จากที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในงาน และวัฒนธรรมองค์กร ท่ีมีผลต่อความคงอยู่ใน
งานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  เนื่องจากโรงพยาบาลตากสิน เป็นองค์กร
ของรัฐขนาดใหญ่ ที่มีการแบ่งสายงาน ล าดับในการบริหารอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีข้าราชการเป็นจ านวนมาก ซึ่งข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ จะได้ค่าตอบแทนที่ไม่สูงนัก ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนงาน โยกย้ายและลาออก มีค่อนข้างสูง 
ประกอบกับแรงดึงดูดในการท างานของโรงพยาบาลเอกชน มักจะถูกซื้อตัวโดยให้ค่าจ้างท่ีสูงกว่าหลายเท่า รวมถึงการโยกย้าย
กลับไปท างานท่ีภูมิล าเนาเดิม ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานภายในโรงพยาบาล เพื่อให้ได้แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาปัจจัยในการท างานให้เหมาะสมกับบุคลากร เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาล และยังช่วยให้เกิดการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับบริบทองค์กร และส่ง
มอบคุณค่าแก่ผู้ป่วย สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาล 
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จุดประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  

จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในงาน และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ที่มีผลต่อความคงอยู่ในงานของข้าราชการ 

สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ข้าราชการที่มีลักษณะส่วนบุคคล แตกต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน  

ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
2. แรงจูงใจในงาน และวัฒนธรรมองค์กร มีผลต่อความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านัก

การแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ได้กล่าว

ไว้ว่า การแบ่งส่วนทางการตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว                     
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและค้นหาค าตอบเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ย อายุการท างาน ภูมิล าเนาที่แตกต่างกัน 

ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจในงาน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Herzberg (1959) ซึ่งแนวคิดนี้ได้อธิบายไว้ว่าการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน จะต้องพิจารณาจากปัจจัยจูงใจ (Motivators Factors) และปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)               
โดยปัจจัยทั้งคู่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ  

ทฤษฏีเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กร ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Robbins (2559)ซึ่งแนวนี้ได้อธิบายไว้ว่า วัฒนธรรม
ขององค์กรจะแสดงถึงรูปแบบและบุคลิกลักษณะขององค์กร วิถี การด าเนินชีวิต ที่สมาชิกในองค์กร ถือปฏิบัติอยู่ รวมถึง
ค่านิยม ความเชื่อ แนวทางในการท างาน โดยแบ่งลักษณะของวัฒนธรรมองค์การได้ 7 ลักษณะ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ชัดเจน 
เป็นที่ได้รับยอมรับของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์การ  

ทฤษฏีเกี่ยวกับความคงอยู่ในงาน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Taunton, Krampitz & Wood (1989) ซึ่งแนวความคิด
นี้ได้อธิบายเกี่ยวกับการคงอยู่ในการท างาน การแสดงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่แสดงเจตนาที่จะ ยังคงท างานอยู่ในองค์การ
ต่อไป ด้วยความตั้งใจ โดยไม่มีความคิดที่จะลาออกจากงาน โดยต้องอาศัย ปัจจัยด้านบุคลากร ภาระงาน องค์การ และ
ผู้บริหาร เป็นปัจจัยสร้างความคงอยู่ในงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ เป็นข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 

โรงพยาบาลตากสิน จ านวน 1,017 คน (ข้อมูลจากการเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลตากสิน วันท่ี 21 มกราคม 
2563) 

ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้  เป็ น ข้ า ร า ช ก า ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ภ า ย ใน โ ร ง พ ย า บ า ล 
ตากสิน เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยใช้สูตรค านวณ
ของ Taro Yamane (Yamane, 1970:580-581) ความผิดพลาดจากความคลาดเคลื่อนในการเลือกสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 หริอ 
0.05 ก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ 95% จากการค านวนจะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 287 คน เพิ่มจ านวนตัวอย่างร้อยละ 5 ของ 
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กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 13 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 300 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified 
Random Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างแต่ละช้ันภูมิดว้ยวิธีการก าหนดสัดส่วนของจ านวนสมาชิกในแต่ละช้ันภูมิ (Proportional 
Stratified Sampling) จ าแนกตามต าแหน่งงานและเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling)  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ด้วยวิธีการหา
กลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional) ตามประชากรทั้งหมดในแต่ละช้ันภูมิซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ต าแหน่งงาน คือ แพทย์/
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ สนับสนุนทางคลินิก สนับสนุนท่ัวไป  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะค าถามปลายปิด (Closed-end Question) จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ย อายุ
การท างาน ภูมิล าเนา ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ตอนที่ 3 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน และตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ก าหนดเป็นตัวแปรตาม (dependent Variables) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น าข้อมูล ตอนที่ 1-4  ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน โดยการ

แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
2. น าข้อมูลตอนที่ 2-4 ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในงานของข้าราชการ วัฒนธรรมองค์กรและความคงอยู่ใน

งานของข้าราชการ ของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน โดยการแจกแจงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ T-test ในการทดสอบ
สมมติฐานข้อที่  1 เฉพาะเพศ และภูมิล าเนา และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
เพื่อเปรียบเทียบความต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใน สมมติฐานข้อที่ 1 ยกเว้น เพศ และภูมิล าเนา ถ้าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จึงเริ่มทดสอบรายคู่โดยใช้ Least-significant Different 
(LSD) หรือ Dunnett’ T3 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างอีกขึ้นหนึ่ง  

4. ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ สมการความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัว
แปรตามที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ
ตัวแปรตาม  
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 89.67 มีอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 35.67 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 65.33 ต าแหน่งงานพยาบาลวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 64.00 รายได้เฉลี่ย 25,001 - 
35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.33 อายุการท างาน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.67 ภูมิล าเนากรุงเทพมหานคร 
คิดเป็นร้อยละ 54.33 

แรงจูงใจในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน การวิเคราะห์แรงจูงใจในงานกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็น
กับแรงจูงใจในงาน โดยรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ( = 4 40 , S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับดี ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นกับปัจจัยจูงใจ โดยรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านให้ความคิดเห็นกับปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ลักษณะความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11 รองลงมาได้แก่ ความส าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 การได้รับการ
ยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ตามล าดับ ปัจจัยค้ าจุน           
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กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นกับปัจจัยค้ าจุน โดยรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับดี ประกอบด้วย สถานะของอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับ ผู้ใต้
บังคับ บัญชาเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.96 ความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 การปกครองบังคับบัญชา                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 นโยบายและการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.63 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต                   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ความเป็นอยู่ส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เงินเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และสภาพการท างาน           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ตามล าดับ  

วัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กร กลุ่มตัวอย่างให้ความ
คิดเห็นกับวัฒนธรรมองค์กร โดยรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี 3 ด้านอยู่ใน
ระดับดี และอีก 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย วัฒนธรรมที่เน้นรายละเอียด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมา
ได้แก่ วัฒนธรรมที่เน้นการแข่งขันและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 วัฒนธรรมที่เน้นผลงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 วัฒนธรรมที่เน้นความมั่นคง และวัฒนธรรมที่เน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 
เท่ากัน วัฒนธรรมที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และวัฒนธรรมที่เน้นบุคลากร มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 3.07 
ตามล าดับ  

ความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน การวิเคราะห์ความคงอยู่ในงาน กลุ่มตัวอย่างให้ความ
คิดเห็นกับความคงอยู่ในงาน  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี 2 ด้าน
อยู่ในระดับสูง และอีก 2 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้าน               
ภาระงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ปัจจัยด้านผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 และปัจจัยด้านองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 
ตามล าดับ  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ข้าราชการที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาล

ตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน   
   สมมติฐาน 1.1 ข้าราชการที่มีเพศแตกต่างกันมีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโร งพยาบาลตากสิน  

ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

   สมมติฐาน 1.2 ข้าราชการที่มีอายุแตกต่างกันมีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน  
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41 – 50 ปี มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ โดยรวม  
มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21 – 30 ปี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.22 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 
51 – 60 ปี มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ โดยรวม  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21 – 30 ปี / อายุ 31 – 40 ปี / อายุ 
41 – 50 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.67, 0.51  และ 0.39 ตามล าดับ 

   สมมติฐาน 1.3 ข้าราชการที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาล             
ตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  
    สมมติฐาน 1.4 ข้าราชการที่มีต าแหน่งงาน แตกต่างกัน  มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาล 
ตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งงาน สนับสนุนทางคลินิก/ทั่วไป มีความคง
อยู่ในงานของข้าราชการ โดยรวม  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งงาน แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.38 กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งงาน สนับสนุนทางคลินิก/ทั่วไป มีความคงอยู่ในงานของ
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ข้าราชการ โดยรวม  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งงาน พยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ผลต่างเฉลี่ย 0.48 

   สมมติฐาน 1.5 ข้าราชการที่มีรายได้เฉลี่ย แตกต่างกัน  มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาล              
ตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  

   สมมติฐาน 1.6 ข้าราชการที่มีอายุการท างาน แตกต่างกัน  มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาล
ตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุการท างาน 16 – 25 ปี มีความคงอยู่ในงานของ
ข้าราชการ โดยรวม  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างาน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.30กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างาน 26 ปี ข้ึนไป มีความคงอยู่ในงานของ โดยรวม  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุการท างาน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.53 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
การท างาน 16 – 25 ปี มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ โดยรวม  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างาน 6 – 15 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.29 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างาน 26 ปี ข้ึนไป มีความคงอยู่ใน
งานของข้าราชการ โดยรวม  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างาน 6 – 15 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ผลต่างเฉลี่ย 0.53 

   สมมติฐาน 1.7 ข้าราชการที่มีภูมิล าเนา แตกต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยภูมิล าเนากรุงเทพมหานคร มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ โดยรวม มากกว่าภูมิล าเนาต่างจังหวัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.30 

สมมติฐานข้อที่  2 แรงจูงใจในงาน และวัฒนธรรมองค์กร มีผลต่อความคงอยู่ ในงานของข้าราชการ  
สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมเน้นรายละเอียด วัฒนธรรมเน้นบุคลากร วัฒนธรรมเน้นการแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ 
วัฒนธรรมเน้นผลงาน และความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.000, 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.007 
ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.01 น่ัน คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่า ปัจจัย ด้านวัฒนธรรม
เน้นรายละเอียด วัฒนธรรมเน้นบุคลากร วัฒนธรรมเน้นการแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ วัฒนธรรมเน้นผลงาน และ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มีอิทธิพลต่อความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร โดยรวม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมม ติฐานที่ตั้ งไว้  
ได้ร้อยละ 85.2 (Adjusted R2 = 0.852) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในงานและวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัด

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ข้าราชการที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาล

ตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน   
ข้าราชการที่มี เพศแตกต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากความรับผิดชอบในงาน และการให้ความส าคัญกับงาน ทุกเพศให้ความส าคัญเท่าเทียมกัน มีความเต็มใจ              
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ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุรพล สุวรรณแสง (2553) เรื่องปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนใน
ระบบที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีปัจจัย             
การคงอยู่ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ .01   

ข้าราชการที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สั งกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยข้าราชการที่มี
อายุ 51 – 60 ปี มีภาระความรับผิดชอบต่างๆ จากการท างานที่ยาวนานท าให้เกิดความผูกพันกับงาน เพื่อนร่วมงาน และ
องค์กร มากกว่า  ข้าราชการที่มีอายุน้อยกว่าที่มีความผูกพันน้อยกว่า ตลอดจนมีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรน้อยกว่า             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   สุรพล สุวรรณแสง (2553) เรื่องปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบตามอายุ และประสบการณ์ในการ
ท างานของครูผู้สอนพบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน และมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีปัจจัยการคงอยู่ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ  .01  

ข้าราชการที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจาก ข้าราชการในวิชาชีพต่างๆ มีความรับผิดชอบในงาน ให้ความส าคัญกับงาน สถานภาพที่ต่างกันจึงมีความคงอยู่ ใน
งานที่ไม่ต่างกัน ก็ยังจะคงท างานในองค์กรนี้ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา วันทยานนท์ (2556) พบว่า ปัจจัยด้าน
บุคคล ประกอบด้วยระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้ ภาระครอบครัว และภูมิล าเนา ไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ความคงอยู่ในงานของข้าราชการ ด้านบุคคลพบว่า 
ข้าราชการที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ในด้านบุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากสถานภาพที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะสถานภาพสมรสมีความคงอยู่ในงานมากที่สุด จากการหลังการสมรสจ าเป็น
จะต้องสร้างความมั่นคง รวมถึงความจ าเป็นส่วนบุคคลต่างกัน ภาระหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงการจัดการตนเอง ซึ่ งอาจจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิธร ทรัพย์อัคร (2560) พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีปัญหาในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม ในระดับปานกลาง พนักงานมีปัญหาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ข้าราชการที่มีต าแหน่งงาน แตกต่างกัน  มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ต าแหน่งงาน สนับสนุนทางคลินิก/ทั่วไป มีความคงอยู่ ในงาน มากกว่า แพทย์/ทันตแพทย์/            
เภสัชกร/พยาบาลวิชาชีพ ถือว่าเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการทางด้านสาธารณสุข ซึ่งจะท าให้มีการ
แข่งขันแย่งชิง แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร/พยาบาลวิชาชีพ  ส่งผลให้เกิดการโยกย้ายงาน และไม่เกิดความคงอยู่ในงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วาสนา ม่วงหล้า (2562) พบว่า ผลปัจจัยส่วนบุคคลกับการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร             
โดย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยและ ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ข้าราชการที่มีรายได้เฉลี่ย แตกต่างกัน  มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ข้าราชการที่มีรายได้เฉลีย่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในเงินเดือนของตน  เนื่องจากฐานรายได้เฉลี่ยที่ควร
จะได้รับในอาชีพของตนเอง เมื่อเทียบกับฐานเงินเดือนในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
นิตยา วันทยานนท์ (2556) พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วยระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้ ภาระครอบครัว และ
ภูมิล าเนา ไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ข้าราชการที่มีอายุการท างาน แตกต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในทุกด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากอายุการท างานท่ีเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อความผูกพันในงาน ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร เต็มใจที่จะ
ทุ่มเท และอุทิศตนให้กับองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพล สุวรรณแสง (2553) ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน
ในระบบท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน ผลการเปรียบเทียบตามอายุ และ
ประสบการณ์ในการท างานของครูผู้สอนพบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน และมีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีปัจจัยการคงอยู่ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ  .01 

ข้าราชการที่มีภูมิล าเนา แตกต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการที่มีภูมิล าเนา แตกต่างกัน มีความคงอยู่ในงานของข้าราชการ 
สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยรวม ด้านภาระงาน องค์กร และผู้บริหาร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยภูมิล าเนากรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มที่จะอยู่ในองค์การ
เป็นเวลานานเนื่องจากการปฏิบัติงานในภูมิล าเนาเดิม จะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว มีเวลาดูแลครอบครัวมากขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัญญา กัณโสภา (2558) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอศรีราชา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ าแนกตามภูมิล าเนา ปัจจัยจูงใจ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกั น                
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานข้อที่  2 แรงจูงใจในงาน และวัฒนธรรมองค์กร มีผลต่อความคงอยู่ ในงานของข้าราชการ  
สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร เน้นรายละเอียด ของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์  มีผลต่อ
ความคงอยู่ในงานในด้านภาระงาน องค์กร ผู้บริหาร และภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า 
วัฒนธรรมองค์กร ด้านวัฒนธรรมที่เน้นรายละเอียด มีผลต่อความคงอยู่ในงาน ของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ โรงพยาบาลส่งเสริมให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า ตลอดจนการเอาใจใส่รายละเอียดของ
งาน ผ่านค่านิยมขององค์กร คือ Integrity เรามีความซื่อสัตย์ในการท างาน ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อองค์กร คือเน้นความ
ถูกต้องของกระบวนการท างานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งจะท าให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน มีความรู้สึก
มั่นใจในกระบวนการท างาน พร้อมอุทิศตนให้ เกิดความคงอยู่ภายในองค์กรต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                    
นิศาชล ภูมิพื้นผล (2559)  ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เดลแมกซ์ แมชินเนอ
รี่ จ ากัด พบว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน ในด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานในทิศทางเดียวกัน  
และบุษบา ส่งภากรณ์รัตน์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงาน บริษัท                  
ซีเมนส์ จ ากัด พบว่าวัฒนธรรมที่เน้นรายละเอียดมีความสัมพันธ์กับความคงอยู่ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซีเมนส์ จ ากัด 
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 01 และสอดคล้องกับ รวิวรรณ ลีมาสวัสดิ์กุล (2551) 
พบว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นรายละเอียดมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร เน้นบุคลากร ของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร มีผลต่อความคงอยู่ในงาน ในด้านบุคคล ภาระงาน ผู้บรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความ
ว่า วัฒนธรรมองค์กร ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบุคลากร มีผลต่อความคงอยู่ในงาน ของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ โรงพยาบาลมีการวัดระดับผลกระทบต่อบุคลากรภายในองค์กร เช่น มีการประเมินและ
ตรวจวัดความปลอดภัยในการท างานผ่านการวิเคราะห์กระบวนการท างาน สร้างความเข้าใจในการป้องกันอันตราย ตามสภาพ
ความเสี่ยงของงาน รวมถึงกระบวนการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ของการท างาน (Risk management) ซึ่งจะท าให้
ข้าราชการภายในโรงพยาบาลมีความมั่นใจในกระบวนการท างาน ส่งผลให้เกิดความมั่นใจ มุ่งมั่น เต็มใจ พร้อมอุทิศตนที่จะ
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ท างานภายในองค์กรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา ส่งภากรณ์รัตน์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานบริษัท  ซีเมนส์ จ ากัด พบว่าวัฒนธรรมที่เน้นบุคคลมีความสัมพันธ์กับความคงอยู่ต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ซีเมนส์ จ ากัด ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 01 ท่ีได้มีการ
เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น จัดอบรม เรียนรู้ความปลอดภัยในการท างาน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงในการท างาน
ของตัวพนักงานให้เกิดความผูกพันและคงอยู่ในงาน และสอดคล้อง รุ่งทิวา สมตน (2562)  พบว่า วัฒนธรรมองค์กรด้าน
บุคลากร มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับค่อนข้างต่ า ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร เน้นการแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ ของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีผลต่อความคงอยู่ในงาน ในด้านบุคคล องค์กร ผู้บริหารและภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า วัฒนธรรมองค์กร ด้านวัฒนธรรมที่เน้นการแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ มีผลต่อ
ความคงอยู่ในงาน ของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร กล่าวคือ โรงพยาบาลมี
นโยบายในการปฏิบัตังานแบบเชิงรุก ในการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นโรงพยาบาลระดับช้ันน า ของส านักการแพทย์ ด้วยการ
วัดผลและประเมินผลการท างานของบุคลากรภายในโรงพยาบาล  เพื่อเป็นการกระตุ้นการท างานให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะท า
ให้ข้าราชการภายในโรงพยาบาลมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ได้เปรียบ ซึ่งท าให้เกิดความมั่นใจในองค์กร และท างานในองค์กรต่อไป 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา ส่งภากรณ์รัตน์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ของพนักงานบริษัท  ซีเมนส์ จ ากัด  พบว่าวัฒนธรรมที่เน้นการแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับความคง
อยู่ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซีเมนส์ จ ากัด ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 01 ที่
ได้มีการจัดวัดการประเมินพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความตั้ งในการท างาน เพื่อให้ผลงานออกมาดี 
และส่งผลให้องค์กรประสบผลส าเร็จ และเกิดความผูกพันในองค์กร 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร เน้นผลงาน ของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร มีผลต่อความคงอยู่ในงานในด้านบุคคล ภาระงาน และภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า วัฒนธรรมองค์กร ด้านวัฒนธรรมที่เน้นผลงาน มีผลต่อความคงอยู่ในงาน กล่าวคือ โรงพยาบาลมีการให้
ความส าคัญต่อผลงาน โดยไม่ยึดติดกับกฎ ระเบียบ และการรักษาผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน ท าให้ไม่เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิด ให้เกิดผลงานตามเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้ข้าราชการภายในโรงพยาบาลมีความรู้สึก
ภาคภูมิ ใจในผลงาน ท าให้เกิดความภาคภูมิ ใจในองค์กร และท างานในองค์กรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ                 
วรางคณา ชนะเคน (2559)  พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มเจน วาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร ที่สามารถใช้
ความคิดสร้างสรรค์และวิจารณญานตามความคิดเห็นของตนในการแก้ไขปัญหาและการท างานได้อย่างอิสระ มีอิทธิพลต่อการ
คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม เจน วาย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 05 และสอดคล้องกับแนวคิดของ บุษบา ส่งภากรณ์รัตน์ (2558) พบว่า
วัฒนธรรมที่เน้นผลงาน มีความสัมพันธ์กับความคงอยู่ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซีเมนส์ จ ากัด ทิศทางเดียวกันในระดั บ
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 01 ท่ีให้ความส าคัญกับความส าเร็จของงานที่ตรงตามเวลา รอบคอบ และลด
ขั้นตอน ให้เกิดความส าเร็จในงาน และส่งผลให้องค์กรประสบผลส าเร็จ และเกิดความผูกพันในองค์กร 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร เน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง ของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีผลต่อความคงอยู่ในงานในด้านองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความ
ว่า วัฒนธรรมองค์กร ด้านวัฒนธรรมที่เน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง มีผลต่อความคงอยู่ในงาน กล่าวคือ 
โรงพยาบาลมีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การน าเทคโนโลยีต่าง มาใช้ให้เกิดความทันสมัยในการ
ปฎิบัติงาน และการวางแผน ยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งจะท าให้ข้าราชการภายในโรงพยาบาลมีความรู้สึก
ภาคภูมิ ใจในผลงาน ท าให้เกิดความภาคภูมิ ใจในองค์กร และท างานในองค์กรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ                     
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บุษบา ส่งภากรณ์รัตน์ (2558) พบว่าวัฒนธรรมที่เน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กับความคงอยู่ต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ซีเมนส์ จ ากัด ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 01 ที่ มีการคิดค้น
นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามความคาดหวังในการท างาน 

แรงจูงใจในงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร มีผลต่อความคงอยู่ในงานในด้านบุคคล องค์กร และภาพรวม ลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า หากลดแรงจูงใจในงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน จะมีผลต่อความคงอยู่ในงานที่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ หาก
โรงพยาบาลลดความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ได้แก่ การไม่มีการส่งการฝึกอบรม ไม่มีการเลื่อนต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าใน
งานไม่ชัดเจน จะท าให้ข้าราชการจ าเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่อไป เนื่องจากการลาออกจากราชการและโยกย้าย
ไปยังหน่วยงานอื่นๆ มีความยุ่งยาก เช่น คุณสมบัติในการโอนย้าย/ต าแหน่งว่างปลายทาง แต่หากไม่มีการพัฒนาข้าราชการ 
จะส่งผลให้โรงพยาบาลไม่ก้าวหน้าทันสมัย โดยอาจจะส่งเสริมในด้านอื่นๆแทนการลดความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน หรือการ
ท าข้อตกลง ที่จะส่งผลต่อความคงอยู่ในงานให้เพิ่มขึ้น  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา วันทยานนท์ (2556)  พบว่า 
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มลูกจ้าง
ช่ัวคราว โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และการศึกษาของ Tuanton Krampitz &  
Wood (1989) พบว่าโอกาสในการได้รับการส่งเสริม ความก้าวหน้าในงานเป็นปัจจัยท านายการคงอยู่ในงาน 

แรงจูงใจในงาน ด้านสถานะของอาชีพ ของข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
มีผลต่อความคงอยู่ในงานในด้านผู้บริหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากลดแรงจูงใจในงาน ด้าน
สถานะของอาชีพ จะมีผลต่อความคงอยู่ในงานท่ีเพิ่มขึ้น กล่าวคือ หากแรงจูงใจงาน สถานะของอาชีพลดลง จะท าให้ความคง
อยู่ในงาน เพิ่มขึ้น เนื่องจากหากข้าราชการเกิดความไม่มั่นคงในสายอาชีพ การไม่ยอมรับนับถือของในสังคม จึงจ าเป็นต้อง
ท างานและคงอยู่ในโรงพยาบาลต่อไป จากความมั่นใจในปัจจัยด้านผู้บริหาร ในความมุ่ งมั่นในการบริหาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิตยา วันทยานนท์ (2556)  พบว่า ความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความตั้งใจ
คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มลูกจ้างช่ัวคราว โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
จากผลการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในงานและวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความคงอยู่ในงานของข้าราชการ สังกัด

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ข้าราชการที่มีอายุ  51- 60 ปี ต าแหน่งสนับสนุนคลินิกและสนับสนุนท่ัวไป  มีอายุการ

ท างาน 26 ปีข้ึนไป และมีภูมิล าเนากรุงเทพ มีความคงอยู่ในการท างานสูงท่ีสุด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ โรงพยาบาลตากสิน สังกัด
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ควรน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายและสร้างความคงอยู่ในงาน เพื่อท า
ให้ข้าราชการในโรงพยาบาลตากสิน ปฏิบัติงานและมีความคงอยู่ในงานการท างาน ได้อย่างยาวนาน ยิ่งข้ึน 

2. แรงจูงใจในงานและวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความคงอยู่ในงาน ควรมุ่งเน้นพัฒนาปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร             
ด้านวัฒนธรรมเน้นการแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ ต่อความคงอยู่ในงานโดยรวม โดยโรงพยาบาลควรจัดให้มีนโยบาย
เน้นแผนปฏิบัติงานการเชิงรุกในการแข่งขันกับคู่แข่งขัน และเน้นการเป็นผู้น าในธุรกิจ มีการวัดผลและการประเมินผลของ
ข้าราชการในระดับต่างๆ อยู่เสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นการท างาน และองค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขันและเป็นผู้น าใน
การแข่งขัน ซึ่งจะท าให้ข้าราชการภายในโรงพยาบาลมีความรู้สึกภาคภูมิใจ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจในองค์กร และท างานใน
องค์กรต่อไป ควรลดปัจจัยแรงจูงใจในงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานต่อความคงอยู่ในงานโดยรวม เช่น การที่
โรงพยาบาลไม่ส่งการฝึกอบรม การไม่เลื่อนต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในงานไม่ชัดเจน จะท าให้ความคงอยู่ในงานเพิ่มมาก
ขึ้น แต่โรงพยาบาลจะต้องค านึงถึง หากไม่มีการพัฒนาข้าราชการ จะส่งผลให้โรงพยาบาลไม่ก้าวหน้า ไม่ทันสมัย โดยอาจจะส่ง
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ท าสัญญาหรือข้อตกลงในการได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน เช่น การก าหนดระยะเวลาครองต าแหน่ ง การใช้ทุน                 
ทีมผู้บริหารอาจจะมีการทบทวนแผนการด าเนินงาน ให้การบริหารงานให้ชัดเจน เพิ่มอ านาจการตัดสินใจ เพื่อให้ข้าราชการที่
ต าแหน่งสูงข้ึน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล และมีความคงอยู่ในงานท่ีมากยิ่งข้ึน 
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