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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัความผูกพนัต่อองค์กร

ของพนักงานโรงพยาบาล ตวัแปรอสิระที่ใชใ้นการวจิยัได้แก่ วฒันธรรมองค์กร ซึ่งประกอบไปดว้ย วฒันธรรมเน้น

โครงสร้างและกฎระเบยีบ วฒันธรรมเน้นการปรบัตวั วฒันธรรมเน้นการมสี่วนร่วม และวฒันธรรมเน้นการตลาด ตวั

แปรตามไดแ้ก่ ความผูกพนัต่อองคก์ร ซึง่ประกอบไปดว้ย ดา้นความต้องการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะดํารงความเป็นสมาชกิ

ภาพในองคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการทํางานเพื่อประโยชน์ขององคก์ร และดา้น

ความเชือ่มัน่อยา่งสงูในการยอมรบัเป้าหมายและคา่นิยมขององคก์ร 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนกังานทีบ่รกิารทางการแพทย ์ในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 399 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหคุณู (Multiple Regression) ผลการวจิยัทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติเิทา่กบั 0.05 พบว่า 

 1. ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดํารงความเป็นสมาชกิภาพในองค์กร มี

ความสมัพนัธก์บัวฒันธรรมเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ วฒันธรรมเน้นการปรบัตวั วฒันธรรมเน้นการตลาด 

 2. ความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความพยายามอยา่งเตม็ทีใ่นการทาํงานเพื่อประโยชน์

ขององค์กรมีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ วฒันธรรมเน้นการปรบัตัว วฒันธรรมเน้น

การตลาด 

 3. ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความเชื่อมัน่อย่างสูงในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมี

ความสมัพนัธก์บัวฒันธรรมเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ วฒันธรรมเน้นการมสีว่นร่วม วฒันธรรมเน้นการตลาด 
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Abstract 

 

 This research aims to study the relationship between organizational culture and employee 

engagement of hospital staff. The organizational culture which is the independent variable, consists of 

bureaucratic culture, adaptability culture, clan culture and market culture. The dependent variable is 

employee engagement of hospital staff in the aspects of the strong desire to maintain a membership of a 

particular organization, the willingness to exert high level of effort to serve the organization and the strong 

confidence in the values and goals of organization. 

 The sample of 399 private hospital staff members in Bangkok metropolis.  The questionnaire was 

used as the tool for collecting data. Statistics used for analyzing data are percentage, mean, standard 

diviation, and Multiple Regression analysis.  

 Results of the study at the statistical significance level of 0.05 are as follows: 

 1. The employee engagement in terms of strong desire to maintain a membership of a particular 

organization has relationship with bureaucratic culture, adaptability culture and market culture. 

 2. The employee engagement in terms of willingness to exert high level of effort to serve the 

organization has relationship with bureaucratic culture, adaptability culture and market culture. 

 3. The employee engagement in terms of strong confidence in the values and goals of 

organization has relationship with bureaucratic culture, clan culture and market culture. 

 

Keywords: Relationships, Culture, Engagement, Employee 

 

บทนํา 

 การพยาบาลเป็นวชิาชพีทีใ่ชก้ารปฏบิตัทิัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ ทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่ามคีวามจําเป็นอย่างยิง่ต่อ

การใหบ้รกิารดา้นสุขภาพ เพื่อสนองตอบความต้องการของสงัคม ทัง้บุคคลปกต ิเจบ็ป่วย ครอบครวั และชุมชน การ

พยาบาลยงัมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อภาวะสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยของชีวิตประชาชน ผู้เชี่ยวชาญมี

ความเหน็ตรงกนัว่า หลกัการพยาบาลพฒันามาจากปจัจยัพื้นฐานทีส่ําคญั 3 ด้าน คอื ความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร 

การร่วมมอืระหวา่งบคุลากร หน่วยงาน องคก์าร และการพฒันา การประยกุต ์และการนําความรูท้างการพยาบาลมาใช้

ในการพยาบาล จากปจัจยัพืน้ฐานขา้งตน้ ผูเ้ชีย่วชาญไดเ้สนอหลกัการสาํหรบัพยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาล ดงัน้ี 

1) เน้นการดแูลสขุภาพตามความตอ้งการของแต่ละกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ฉพาะ หรอืแตกต่างกนั 2) เป็นความรบัผดิชอบที่

ต้องคงไว้ซึ่งการดูแลอย่างต่อเน่ือง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง กบัผู้ใช้บริการ รวมทัง้เมื่อเกิดปญัหาด้านสุขภาพที่

แตกต่างกนั 3) เน้นการมมีมุมอง หรอืแนวคดิการดแูลสขุภาพแบบองคร์วมเป็นแนวทางในการจดัการ และการตดัสนิใจ

ทางการพยาบาล 4) สง่เสรมิการ ใชค้วามรูท้างการพยาบาลทีเ่ฉพาะ บนพืน้ฐานของการสรา้งเสรมิพลงัอาํนาจ 5) สรา้ง

พลงัอาํนาจของวชิาชพีทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัวชิาชพีอื่นๆ 6) สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน หรอืองคก์รทีเ่น้นทัง้

ความร่วมมอื ขณะเดยีวกนัเน้นการแข่งขนั โดยมเีป้าหมายที่ภาวะสุขภาพของประชาชนเป็นสําคญั 7) ใช้ความรู้

ทางการพยาบาลทีไ่ด้จากการรวบรวมจากทุกหน่วยงาน สถานบรกิาร และองคก์รต่างๆ ทางการพยาบาล ซึง่จะเป็น

เครื่องมอืทีม่พีลงัในการพฒันาวชิาชพี 8) ใช้ความรู้ทีนํ่าไปสู่การปฏบิตัิอย่างม ีคุณธรรม จรยิธรรม 9) บนัทกึและ

รายงานผลการพยาบาล โดยเน้นทีห่ลกัการและวธิกีารที่มปีระสทิธภิาพ และ 10) คน้หาและมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นที่

หลากหลาย ทัง้ในและนอกวชิาชพี และมกีารแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกนั 
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 ปจัจยัทีส่าํคญัประการหน่ึงในการจดัการความรู ้คอื ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (บดนิทร ์วจิารณ์.  2549: 

5) วฒันธรรมในองคก์ารมอีทิธพิลอยา่งมากในการทาํงานของบคุคลในองคก์าร คอืมผีลกระทบโดยตรงต่อประสทิธภิาพ

ความสามารถในการปฏิบัติงานและยังมีอิทธิพลต่อความผูกผันในองค์การ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ออนไลน์)  

  การยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารเป็นการบ่งบอกจงึเจตคตแิละความรูส้กึทีด่ทีีท่ําใหบุ้คคลมคีวามสมัพนัธ ์ความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัและความเกี่ยวขอ้งเป็นส่วนหน่ึงขององค์การและยงัทําให้มคีวามเชื่ออย่างแรงกล้า ยอมรบั

เป้าหมายและคา่นิยมขององคก์ารมคีวามเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความพยายามในการปฏบิตังิานเพือ่ผลประโยชน์ขององคก์าร 

พรอ้มทัง้มคีวามปรารถนาอยา่งมากทีจ่ะพยายามรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพขององคก์าร 

 จากการศกึษาสถานการณ์กาํลงัคนดา้นสขุภาพระหวา่งปี 2548-2552 จากโรงพยาบาลศนูยแ์ละโรงพยาบาล

ทัว่ไป (รพศ.รพท.) 67 แห่ง พบว่าภาครฐัไม่สามารถรกัษาบุคลากรที่เป็นลูกจา้งเหล่าน้ีไวไ้ด ้นักเทคนิคการแพทย์มี

อตัราการลาออกถงึรอ้ยละ 64.58 ต่อปี นักกายภาพบําบดัลาออกรอ้ยละ 51.05 และพยาบาลวชิาชพีลาออกร้อยละ 

40.84 โดยเป้าหมายการลาออกสว่นใหญ่จะเขา้ไปสมคัรงานทีส่ถานพยาบาลภาคเอกชน ลูกจา้งทีเ่ป็นพยาบาลวชิาชพี 

รอ้ยละ 48.68 จะลาออกในปีแรกทีเ่ริม่ทาํงาน และลาออกต่อไปอกีรอ้ยละ 25.57 ในปีที ่2 และแทบจะไม่เหลอืเลยหลงัปี

ที ่5 (กฤษดา แสวงด.ี  ออนไลน์)[1] 

 ปี 2556 ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามทศิทางการขยายตวัทางเศรษฐกจิ การ

เพิ ่มขึ้นของรายได้ผู้บริโภค และการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาทัง้รูปแบบของการรกัษาและการ

ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ สะท้อนจากค่าใชจ้่ายดา้นค่ารกัษาพยาบาลทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ปญัหาหลกัของธุรกจิ ยงัคง

เป็นเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์ซึ่งสะทอ้นจากอตัราส่วนเจ้าหน้าทีแ่พทยต่์อจํานวนประชากรใน

ประเทศค่อนขา้งสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานของ WHO Standard (สาํนักวจิยัธุรกจิ LH BANK.  2556) อกีทัง้การขาด

แคลนกําลงัคนทางการพยาบาลในประเทศไทยมมีาอย่างต่อเน่ืองและรุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากปจัจยัต่างๆ เช่น การ

เปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร โดยเฉพาะการเพิม่จํานวนของผูส้งูอายุ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีางการแพทย์

การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความเจบ็ป่วยที่มคีวามรุนแรงและซบัซอ้นมากขึน้ นโยบายระบบบรกิาร สุขภาพที่ทัว่ถึง

ครอบคลุมประชาชนทกุคน และการตัง้เป้าหมายใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางทางการแพทยใ์นภมูภิาคเอเชยี ตลอดจน

ความทา้ทายในการแข่งขนัด้านคุณภาพการพยาบาลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ขณะเดยีวกนัในอดตี 

รฐับาลมนีโยบายลดจํานวนการผลติของพยาบาลวชิาชพี อกีทัง้ขอ้จาํกดัในการจา้งงานของพยาบาลวชิาชพี สาเหตุ

ดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อพยาบาลวชิาชพี ผูป้่วย องค์การ สงัคม และประเทศชาติอย่างมากมาย (อรุณรตัน์ คนัธา. 

2557)[2] 

  จากปญัหาทีก่ล่าวมาทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาวฒันธรรมองคก์รทีม่คีวามสมัพนัธก์บัองคก์รของพนักงาน

โรงพยาบาล เพือ่ใหท้ราบวา่มวีฒันธรรมในรปูแบบใดบา้งทีส่ง่ผลใหพ้นกังานเกดิความผกูพนักบัองคก์ร เกดิความภกัดี

กบัองค์กร อีกทัง้ยงัเป็นประโยชน์ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ พฒันาองค์การให้มคีวามเหมาะสม และสามารถ

ขบัเคลือ่นองคก์รใหป้ระสบความสาํเรจ็สงูสดุ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะวฒันธรรมองคก์รและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาล 

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมองคก์ร กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาล 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตในการวจิยั ดงัน้ี 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การวจิยัครัง้น้ีจะศกึษาวฒันธรรมองค์กร 4 แบบ ได้แก่ แบบเน้นโครงสร้างและ

กฎระเบยีบเน้นการปรบัตวั แบบเน้นการมสีว่นร่วม แบบเน้นตลาด 

 2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาและวจิยั 

    ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาและวจิยัในครัง้น้ี คอื พนักงานในโรงพยาบาล โดยกรุงเทพมหานคร มี

โรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง (ไม่นับคณะแพทยศาสตร์   วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร) ศูนย์บรกิารแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง โรงพยาบาลเอกชนมทีัง้หมด 92 แห่ง 

สถานพยาบาลเอกชนทัง้หมด 2 แห่งศูนยร์กัษาเลสคิและสายตา 1 แห่ง และ โรงพยาบาลของรฐั 34 แห่ง สถาบนัจติ

เวช 3 แหง่ สถานพยาบาลของรฐั 1 แหง่ โรงพยาบาลรฐัวสิาหกจิ 2 แหง่ และโรงพยาบาลเฉพาะทางทนัตกรรม 2 แห่ง 

รวมแลว้กรุงเทพมหานครมสีถานพยาบาลทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหเ้ป็นโรงพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 130 แห่ง   

(วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร.ี ออนไลน์ ) ซึง่จากขอ้มูลจํานวนพนักงานโรงพยาบาลของรฐับาล ปี 2554 มจีํานวน 33,848 

คน(สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ:ออนไลน์ ) และจํานวนพนักงานโรงพยาบาลภาคเอกชน 

ปี 2554 จํานวน 68,450 คน(สาํนกังานสถติแิห่งชาต:ิออนไลน์ ) รวมพนักงานโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ทัง้สิน้ 

102,298 คน 

  2.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 

   กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี คอืพนกังานทีบ่รกิารทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลในกรุงเทพ 

มหานคร ทัง้โรงพยาบาลของรฐัและเอกชน โดยหากลุ่มตวัอย่างดว้ยวธิกีารคํานวณ สําหรบักรณีทีป่ระชากรมจีํานวน

แน่นอน (Finite population) ของ Yamane (บุญธรรม   กจิปรดีาบรสิทุธิ.์ 2547; อา้งองิจาก Yamane’.  1973)  โดย

ความเชื่อมัน่ (Level of Confidence) ที ่95% และยอมใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่าง 5 % จะไดก้ลุม่

ตวัอย่างเท่ากบั 399 คน 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. วฒันธรรมเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

โรงพยาบาล 

 2. วฒันธรรมเน้นการปรบัตวั มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาล  

 3. วฒันธรรมเน้นการมสีว่นร่วม มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาล 

 4. วฒันธรรมเน้นการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาล 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายและความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงาน  

  มาซี ่และชไนเดอร ์(Macey; & Schneider. 2008)[3] กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์าร คอืความรูส้กึอนัเตม็

เป่ียมและการมอบคาํสญัญาอยา่งเตม็ใจของบคุคลในองคก์ารทีจ่ะมุง่มัน่และตัง้ใจทีจ่ะทาํงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ

องคก์ารซึง่ความรูส้กึน้ีเป็นมากกวา่ความพงึพอใจในงานตามปกตหิรอืความซือ่สตัยต่์อองคก์ารของบคุคลในองคก์าร 

 อลัฟา มเีชอร์ (Alpha Measure. 2008)[4] กล่าวว่า ความของความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน 

(Employee Engagement) คอื ระดบัคํามัน่สญัญาและการมสี่วนร่วมของพนักงานทีม่ต่ีอองคก์าร โดยลกัษณะของ

พนกังานทีม่คีวามผูกพนัต่อองคก์ารจะมกีารพูดถงึองคก์ารในดา้นบวกต่อเพื่อนร่วมงาน มคีวามปรารถนาเป็นสมาชกิ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
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ขององคก์าร และมคีวามพยายามทีจ่ะช่วยเหลอืใหอ้งคป์ระสบความสาํเรจ็ ซึง่เป็นกระบวนการทีต่้องการความสมัพนัธ์

ทัง้สองฝา่ยระหวา่งองคก์ารและพนกังาน 

 กัฟ้แมน (Gubman. 2004)[5] กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองคก์าร คอื ความรูส้กึการมสี่วนร่วมการเป็นหน่ึง

เดยีวกนัของพนกังานในองคก์าร นําไปสูค่วามรูส้กึผกูพนัอยา่งเหนียวแน่นและใหค้วามสาํคญัต่อองคก์าร 

 กรนีเบริก์ (Greenberg. 2004)[6] กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน(Employee Engagement) 

เป็นระดบัของความผกูพนัและระดบัการเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งของพนกังานทีท่าํประโยชน์ใหแ้ก่องคก์รและเป็นสิง่ทีม่คีา่ 

โดยกระบวนการสรา้งความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานนัน้ตอ้งเป็นการกระทาํ 2 ทาง ซึง่เป็นความสมัพนัธร์ะหว่าง

นายจา้งและลกูจา้ง 

 ความหมายและความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์ร 

 สตาร์ก (Saks. 2004)[7] กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การ หมายถึง วฒันธรรมที่พยายามก่อให้เกิดความ

เหมาะสมทีสุ่ด ระหว่างองคก์ารกบัสมาชกิขององคก์าร ความเหมาะสมทางวฒันธรรมเป็นแก่นแท ้ของความพงึพอใจ 

ของผู้ปฏบิตังิานกบัความสาํเรจ็ขององคก์าร วฒันธรรมที่เหมาะสมย่อมนําไปสู่แรงจูงใจทีด่ ี และมคีวามผูกพนักบั

องคก์าร  

 ดราฟ  (Daft. 1991)[8] กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ร หมายถงึ สิง่ต่างๆ อนัประกอบดว้ยสิง่ประดษิฐ ์แบบแผน 

พฤตกิรรม บรรทดัฐาน ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ ความเขา้ใจ และขอ้สมมตฐิานของคนจํานวนหน่ึงหรอืส่วนใหญ่

ภายในองคก์ร 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 

 สโลคมั และเฮลรีเ่จล (Slocum; & Hellriegel. 2011)[9] ไดศ้กึษาวฒันธรรมองคก์ารจากบรษิทัชัน้นําของโลก

หลายแหง่ และไดเ้สนอรปูแบบวฒันธรรมองคก์าร 4 ดา้น ไดแ้ก่  

  1. วฒันธรรมเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ (Bureaucratic culture) เป็นวฒันธรรมที่มีรูปแบบการ

ปฏบิตัิงานที่เป็นทางการ มกีฎระเบยีบและมขี ัน้ตอนการปฏบิตัิงานทีม่คีวามชดัเจนและมมีาตรฐาน และมโีครงสร้าง

องคก์ารตามลาํดบัขัน้ 

 2. วฒันธรรมเน้นการมสี่วนร่วม (Clan culture) เป็นวฒันธรรมที่มธีรรมเนียมปฏบิตัใิหพ้นักงานยดึถือ

ร่วมกนั มกีารขดัเกลาทางสงัคมในองคก์าร มกีารสรา้งความจงรกัภกัดใีหก้บัสมาชกิ เน้นการทาํงานร่วมกนัเป็นทมี และ

มุง่เน้นใหส้มาชกิมกีารบรหิารจดัการตนเอง  

  3. วฒันธรรมเน้นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial culture) เป็นวฒันธรรมทีเ่น้นการวจิยัและพฒันา เพื่อ

สรา้งสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ และมุ่งเน้นสู่การเป็นผูนํ้าในธุรกจิ อกีทัง้มลีกัษณะของการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง

ของสภาพแวดลอ้มอยา่งรวดเรว็ รวมทัง้เป็นผูส้รา้งความเปลีย่นใหเ้กดิขึน้  

  4. วฒันธรรมเน้นการตลาด (Market culture) เป็นวฒันธรรมทีใ่หค้วามสาํคญัต่อวดัผลความสาํเรจ็จากการ

เตบิโตของยอดขาย ผลกาํไรจากธรุกจิ สว่นแบง่การตลาด และสถานะทางการเงนิขององคก์ารเป็นสาํคญั  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 ผูท้าํการวจิยัไดท้าํการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1 ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มจบัฉลากจํานวน 7 เขต ได้

เขตดงัน้ี เขตดุสติ เขตพญาไท เขตวฒันา เขตบางนา เขตปทุมวนั เขตบางแคและเขตธนบุร ีจากเขตการปกครองของ

กรุงเทพมหานครซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มการปกครองตามระบบการบรหิารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 50 เขต (ศนูยข์อ้มลูกรุงเทพมหานคร. 2557) ประกอบดว้ย 
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 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสติ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสมัพนัธวงศ ์เขต 

ดนิแดง เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทว ีและเขตวงัทองหลาง  

 2. กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบดว้ย เขตปทุมวนั เขตบางรกั เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขต

คลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตบางนา และเขตประเวศ 

 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตบางซื่อ เขตลาดพรา้ว เขตหลกัสี ่เขตดอนเมอืง เขต

สายไหม และเขตบางเขน 

 4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขต

ลาดกระบงั เขตมนีบรุ ีเขตหนองจอก และเขตคลองสามวา 

 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอก

น้อย เขตบางพลดั เขตตลิง่ชนั และเขตทววีฒันา 

 6. กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบดว้ย เขตภาษีเจรญิ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทยีน เขตบางบอน 

เขตราษฎรบ์รูณะ และเขตทุ่งครุ 

 ขัน้ตอนที ่2 เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยวธิกีําหนดโควต้า (Quota Sampling) ของจํานวนตวัอย่างในแต่ละพืน้ที ่

ของเขตทีสุ่่มจบัฉลากทีไ่ดใ้นขัน้ตอนที ่1 จาํนวน 7 เขต เขตละ 57 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 399 ตวัอย่าง 

 ขัน้ที ่3 ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งโดยความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการ

แจกแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวไ้ปจดัเกบ็ขอ้มลูแต่ละเขต จนครบจาํนวนทีต่อ้งการ 

 

ผลการวิจยั  

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน

โรงพยาบาล 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณา 

 1.  ขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 

  เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ จาํนวน 308 คน รองลงมา เป็นเพศชาย จาํนวน 

91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.2 และ 22.8 ตามลาํดบั 

  อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 26 – 30 ปี จํานวน 149 คน รองลงมา อายุ 31 – 35 ปี 

จาํนวน 131 คน อายุ 36 ปีขึน้ไป จาํนวน 70 คน และอายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี จาํนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.3 

,32.8, 17.5 12.3 ตามลาํดบั  

  ระดบัการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มกีารศกึษาอยู่ในระดบั ปรญิญาตร ีจํานวน 309 

คน รองลงมา คอื ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี60 คน และสงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.4, 15.0, 7.5 

ตามลาํดบั 

  รายได ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 

166 คน รองลงมา คอื ผูม้รีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 129 ผูม้รีายไดต่้อเดอืน 30,001 ขึน้

ไป จํานวน 94 คน และผูม้รีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั10,000 บาท จํานวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.6, 32.3, 

23.6, 2.5 ตามลาํดบั 

  ระยะเวลาการทาํงานในทีท่าํงานปจัจบุนั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะยะเวลาการทาํงานในที่

ทํางานปจัจุบนั 4 - 6 ปี จํานวน 110 คน รองลงมา คอื ระยะเวลา10 ปีขึน้ไปจํานวน 104 คน ระยะเวลาตํ่ากว่าหรอื

เท่ากบั 3 ปี จํานวน 96 คน และระยะเวลา 7 - 9 ปี จํานวน 89 คน คน คดิเป็นร้อยละ 27.6, 26.1, 24.1, 22.3 

ตามลาํดบั 
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  ตําแหน่งงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มตีําแหน่งเจา้หน้าทีป่ระจําในแผนกที ่ใหบ้รกิารทาง

การแพทย ์จาํนวน 265 คน รองลงมา คอื ตําแหน่งโภชนากร จํานวน 40 คน      นักเทคนิคการแพทยจ์ํานวน 35 คน 

เภสชักรจาํนวน 28 คน เจา้หน้าทีเ่อก็ซเ์รยจ์ํานวน 16 คน และนักกายภาพบําบดัจํานวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.4, 

4.0, 8.8 , 7.0, 4.0, 3.8 ตามลาํดบั 

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ วัฒนธรรมเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ 

วฒันธรรมแบบเน้นการปรบัตวั วฒันธรรมเน้นการมีส่วนรว่ม วฒันธรรมเน้นการตลาด พบว่า 

  2.1 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ว่างานของตน มรีูปแบบวฒันธรรมเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ 

ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.78 ซึง่เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ว่างานของ

ตนงาน มรีูปแบบวฒันธรรมเน้นโครงสร้างและกฏระเบยีบในระดบัมาก ได้แก่ หน่วยงานมโีครงสร้างสายการบงัคบั

บญัชาทีช่ดัเจน หน่วยงานมรีปูแบบการปฏบิตังิานภายใตข้ ัน้ตอนการทาํงานทีม่มีาตรฐาน หน่วยงานกาํหนดขอบเขตใน

การตดัสนิใจใหก้บัพนกังาน และหน่วยงานเน้นการตดัสนิใจจากศนูยก์ลาง โดยมคีา่เฉลีย่ 4.00, 4.44, 3.85, 3.65, 3.62 

ตามลาํดบั 

  2.2 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ว่างานของตน มรีูปแบบวฒันธรรมเน้นการปรบัตวั ในระดบัมาก 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 ซึง่เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ว่างานของตน มรีูปแบบ

วฒันธรรมเน้นการปรบัตัว ในระดบัมาก ได้แก่ หน่วยงานส่งเสรมิให้พนักงานปรบัปรุงวิธกีารทํางานอย่างต่อเน่ือง 

หน่วยงานส่งเสริมให้พนักงานสร้างนวตักรรมของการบรกิาร หน่วยงานส่งเสรมิให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค ์

หน่วยงานมวีธิกีารทํางานทีย่ดืหยุ่น หน่วยงานส่งเสรมิใหพ้นักงานปฏบิตังิานอย่างอสิระ โดยมคี่าเฉลี่ย 3.75, 3.61, 

3.54, 3.46,3.39 ตามลาํดบั 

  2.3 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็วา่งานของตน มรีปูแบบวฒันธรรมเน้นการมสีว่นร่วม ในระดบัมาก 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 ซึง่เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ว่างานของตน มรีูปแบบ

วฒันธรรมเน้นการมสี่วนร่วม ในระดบัมาก ไดแ้ก่ หน่วยงานเน้นให้พนักงานการทํางานร่วมกนัเป็นทมี หน่วยงานมุ่ง

สรา้งความจงรกัภกัดขีองพนกังานต่อองคก์ร หน่วยงานมุง่เน้นใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงานให้

ความสาํคญักบัสวสัดกิารของพนกังาน หน่วยงานตระหนกัถงึสวสัดภิาพของพนกังาน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.93, 3.83, 3.79, 

3.54 , 3.49 ตามลาํดบั 

  2.4 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็วา่งานของตน มรีปูแบบวฒันธรรมเน้นการตลาด ในระดบัมาก โดย

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหน็ว่างานของตน มีรูปแบบ

วฒันธรรมเน้นการตลาด ในระดบัมาก ไดแ้ก่ หน่วยงานมุง่การทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ หน่วยงานมุง่การทาํงานใหม้ี

ประสิทธิผลสูงสุด หน่วยงานเน้นการทํางานให้บรรลุเป้าหมายของงาน หน่วยงานให้ความสําคญัต่อการกําหนด

เป้าหมายของงาน หน่วยงานใหค้วามสาํคญัสถานะทางการเงนิขององคก์ร หน่วยงานสง่เสรมิใหพ้นกังานมกีารแข่งขนั 

หน่วยงานใหค้วามสาํคญักบัสว่นแบ่งการตลาด โดยมคี่าเฉลีย่ 4.11, 4.10, 3.97, 3.89, 3.66, 3.40, 3.27 ตามลาํดบั  

 3. ข้อมูลความผกูพนัต่อองคก์ร ได้แก่ ด้านความต้องการอย่างแรงกลา้ท่ีจะดาํรงความเป็นสมาชิก

ภาพในองคก์ร ด้านความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ท่ีในการทาํงานเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

ด้านความเช่ือมัน่อย่างสูงในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร พบว่า 

  3.1 ผูต้อบแบบสอบถาม มรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะดาํรงความ

เป็นสมาชกิภาพในองคก์ร ของพนกังานโรงพยาบาล ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 ซึง่เมื่อวเิคราะหเ์ป็นราย

ขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดํารงความเป็น

สมาชิกภาพในองค์กร ของพนักงานโรงพยาบาล ในระดับมาก ได้แก่ มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ

โรงพยาบาล ความรู้สกึว่าโรงพยาบาลแห่งน้ีเป็นองค์กรที่ดทีี่สุดในการทํางาน ความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 

ความสนใจและห่วงใยกบัความกา้วหน้า ความมัน่คงของโรงพยาบาล สมคัรใจทีจ่ะยงัคงทาํงานอยู่ทีอ่งคก์ารต่อไป แมม้ี
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โอกาสเปลี่ยนงานที่ดีขึ้น ความสมคัรใจที่จะยงัคงทํางานอยู่ที่องค์การต่อไป แม้มีโอกาสได้รบัรายได้ที่สูงกว่าจาก

หน่วยงานอื่น และความตัง้ใจแน่วแน่ ทีจ่ะเป็นพนกังานของโรงพยาบาลจนกว่าจะเกษยีณอายุงาน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.89, 

3.78, 3.77, 3.72, 3.49, 3.37, 3.34 ตามลาํดบั 

  3.2 ผูต้อบแบบสอบถาม มรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่าง

เตม็ทีใ่นการทาํงานเพือ่ประโยชน์ขององคก์รของพนกังานโรงพยาบาล ในระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.98 ซึง่เมื่อ

วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดบัความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ

พยายามอย่างเตม็ทีใ่นการทาํงานเพื่อประโยชน์ขององคก์รของพนักงานโรงพยาบาล ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ตัง้ใจปฎบิตัิ

หน้าทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถ ทุม่เทกาํลงักายและกาํลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้าํเรจ็ เพยีรพยายามในการปฏบิตังิาน

เพื่อผลประโยชน์ของโรงพยาบาล ความร่วมมือกบัองค์การทุกครัง้ที่องค์การมีนโยบาย หรือขอความร่วมมือและ

ความรูส้กึรบัผดิชอบในกจิกรรมต่างๆในการดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยมคี่าเฉลีย่ 4.10, 4.06, 4.02, 3.93, 3.82 

ตามลาํดบั 

  3.3 ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมัน่อย่างสูงในการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ของพนักงานโรงพยาบาล ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 ซึง่เมื่อวเิคราะห์

เป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเชือ่มัน่อยา่งสงูในการยอมรบัเป้าหมาย

และค่านิยมขององค์กร ของพนักงานโรงพยาบาล ในระดบัมาก ได้แก่ เชื่อมัน่ในนโยบายของโรงพยาบาลที่จะทําให้

บรรลุเป้าหมายขององคก์ร การมสี่วนร่วมกบักจิกรรมทีท่างโรงพยาบาลไดจ้ดัทําขึน้เพื่อบรรลุเป้าหมายองคก์ารเสมอ 

และนโยบายขององคก์ารสอดคลอ้งกบัความคดิ โดยมคีา่เฉลีย่ 3.77, 3.70 , 3.50 ตามลาํดบั 

 4. การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

  การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานเรื่อง ความสมัพนัธ์

ระหวา่งวฒันธรรมองคก์รกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานโรงพยาบา ประกอบดว้ยวฒันธรรมองคก์ร 4 รูปแบบ 

คอื วฒันธรรมเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ วฒันธรรมเน้นการปรบัตวั วฒันธรรมเน้นการมสี่วนร่วม วฒันธรรมเน้น

การตลาด ดว้ยสถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิซอ้นหรอืพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใชท้ดสอบ

สมมตฐิาน พบวา่ 

  สมมติฐานท่ี 1 วฒันธรรมเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 

  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า วฒันธรรมเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ มีความสมัพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นความเชือ่มัน่อยา่งสงูในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะ

ทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการทํางานเพื่อประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความต้องการอย่างแรงกลา้ทีจ่ะดํารง

ความเป็นสมาชกิภาพในองคก์ร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  สมมติฐานท่ี 2 วฒันธรรมเน้นการปรบัตวั มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร  

  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า วฒันธรรมเน้นการปรบัตวั มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ร 

ได้แก่ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทํางานเพื่อประโยชน์ขององค์กร และด้านความ

ตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะดาํรงความเป็นสมาชกิภาพในองคก์ร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

  สมมติฐานท่ี 3 วฒันธรรมเน้นการมสีว่นร่วม มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 

  ผลการทดสอบสมมตุฐิาน พบวา่ วฒันธรรมเน้นการมสีว่นร่วม มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ไดแ้ก่ ดา้นความเชือ่มัน่อยา่งสงูในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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  สมมติฐานท่ี 4 วฒันธรรมเน้นการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 

  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า วฒันธรรมเน้นการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร 

ได้แก่ ด้านความเชื่อมัน่อย่างสูงในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ

พยายามอย่างเต็มที่ในการทํางานเพื่อประโยชน์ขององค์กร และด้านความต้องการอย่างแรงกล้าทีจ่ะดํารงความเป็น

สมาชกิภาพในองคก์ร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการวเิคราะหผ์ลการวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนกังานโรงพยาบาล จากผลการวจิยั มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ อาย ุ26 – 30 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืน

ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท มรีะยะเวลาการทาํงานในทีท่าํงานปจัจบุนั 4 - 6 ปี และตําแหน่งงาน เจา้หน้าทีป่ระจํา

ในแผนกที ่ใหบ้รกิารทางการแพทย ์มรีะดบัความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อมัน่อย่างสงูในการยอมรบัเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการทาํงานเพือ่ประโยชน์ขององคก์รของ

พนักงานโรงพยาบาล และด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดํารงความเป็นสมาชกิภาพในองค์กร ของพนักงาน

โรงพยาบาล ในระดบัมาก มคีวามเหน็ต่อวฒันธรรมองค์กรแบบเน้นโครงสร้างและกฎระเบยีบ แบบเน้นการปรบัตวั 

แบบเน้นการมสีว่นร่วม และแบบเน้นการตลาด ในระดบัมาก 

 1. วฒันธรรมเน้นโครงสร้างและกฎระเบยีบ มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความเชื่อมัน่

อย่างสูงในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ดา้นความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการ

ทํางานเพื่อประโยชน์ขององค์กร ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดํารงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร จาก

การศกึษาพบวา่ 

   ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดํารงความเป็นสมาชกิภาพในองค์กร มี

ความสมัพนัธก์บัวฒันธรรมเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การต่อรอง (Side Bet Theory) Howard S. Becker (1972) ไดก้ล่าวถงึ ความผูกพนัต่อองคก์รว่า จะก่อใหเ้กดิการ

ลงทุน เรยีกว่า “ Side – Bet ” ซึง่บุคคลย่อมหวงัผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัตอบแทนจากองคก์รในระยะยาว เช่น บําเหน็จ 

บํานาญ เพราะฉะนัน้การที่คนเรานัน้ไดเ้ขา้มาทํางานหรอืเป็นสมาชกิขององคก์รยิง่นานเท่าไหร่กเ็ท่ากบั “การลงทุน” 

ของบคุคลนัน้ไดเ้พิม่มากขึน้และคลอดคลอ้งกบัศริอิร พนัธฟุ้์ง (2550)[10] ไดท้าํการศกึษาวฒันธรรมองคก์รกบัคณุภาพ

บรกิารในโรงพยาบาลของรฐัทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลพบวา่ ความเป็นระบบราชการในองคก์รยงัคงดาํรง

อยู ่ซึง่ไดแ้ก่การมโีครงสรา้งสายบงัคบับญัชา การมรีะบบงาน ทีม่กีารแบ่งหน้าทีช่ดัเจน มขี ัน้ตอน และมรีะเบยีบแบบ

แผนทีก่าํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

  ความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความพยายามอยา่งเตม็ทีใ่นการทาํงานเพื่อประโยชน์

ขององค์กร มีความสมัพันธ์กับวัฒนธรรมเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารต่อรอง (Side Bet Theory) ของ Howard S. Becker (1972) ไดก้ล่าวถงึ ความผูกพนัต่อ

องคก์รว่า จะก่อใหเ้กดิการลงทุน เรยีกว่า “Side – Bet” ซึง่อาจปรากฏในรูปของเวลา กําลงักาย กาํลงัสตปิญัญาทีเ่สยี

ไปตลอดจนการยอมเสยีโอกาสทีจ่ะไปทาํงาน หรอืเป็นสมาชกิขององคก์ารอืน่ 

  ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความเชื่อมัน่อย่างสูงในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มี

ความสมัพนัธก์บัวฒันธรรมเน้นโครงสรา้งและกฎระเบยีบ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธข์องแมคเคลแลนด ์(McClelland’s Achievement Motivation) (1980) กล่าวถงึ พฤตกิรรมของผูท้ีม่ ี

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์งูไวว้่ามกีารทํานายหรอืคาดการณ์ไวล่้วงหน้า (Anticipation of Future Possibilities) โดยผูท้ีม่ ี

ความต้องการสมัฤทธิผ์ลสูง มักเป็นบุคคลที่มีแผนระยะยาว มีวิธีปฏิบัติที่มีรูปแบบ มีข ัน้ตอนเพราะเล็งเห็นผล
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คาดการณ์ไกลกว่าผูท้ีม่คีวามต้องการสมัฤทธิต์ํ่า ทําใหพ้นักงานมคีวามปรารถนาความสาํเรจ็ของงาน ความยนิดหีรอื

เพือ่บรรลุเป้าหมายในการทาํงาน 

 2. วฒันธรรมเน้นการปรบัตวั มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความเชื่อมัน่อย่างสูงในการ

ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทํางานเพื่อ

ประโยชน์ขององคก์ร ดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะดาํรงความเป็นสมาชกิภาพในองคก์ร จากการศกึษาพบวา่ 

  ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความเชื่อมัน่อย่างสูงในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรไม่มี

ความสมัพนัธก์บัวฒันธรรมเน้นการปรบัตวั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดํารงความเป็นสมาชกิภาพในองค์กร มี

ความสมัพนัธก์บัวฒันธรรมเน้นการปรบัตวั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธข์องแมคเคลแลนด ์(McClelland’s Achievement Motivation) (1980) กล่าวถงึ พฤตกิรรมของผูท้ีม่แีรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิส์งูในลกัษณะขยนัขนัแขง็ (Energetic) ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความรูส้กึว่าตนเองประสบความสาํเรจ็ ผูม้คีวามต้องการ

สมัฤทธิผ์ลสงูจะมานะพากเพยีรต่อสิง่ทีท่า้ทาย หรอืสามารถจะคน้ควา้หาวธิกีารใหม่ๆ ทีจ่ะแกป้ญัหาใหส้าํเรจ็ลุล่วงไป 

และอยากปฏบิตังิานในองคก์รนัน้ต่อไป ดว้ยความจงรกัภกัด ี 

  ความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการทํางานเพื่อประโยชน์

ขององคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บัวฒันธรรมเน้นการปรบัตวั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การต่อรอง (Side Bet Theory) ของ Howard S.Becker (1972) พบวา่ เมือ่บคุคลตดัสนิใจเขา้มาเป็นสมาชกิขององคก์ร 

กเ็ป็นการลงทนุเวลา ความพยายาม ความสามารถ ทกัษะต่างๆในการทาํงาน ขณะเดยีวกนับคุคลกค็าดหวงัทีจ่ะไดพ้บ

กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อาํนวยใหเ้ขาไดใ้ชค้วามรู ้ทกัษะ ความสามารถไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละสามารถตอบสนองความพงึ

พอใจของตนเองได ้

 3. วฒันธรรมเน้นการมสีว่นร่วม มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเชื่อมัน่อย่างสงูในการ

ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทํางานเพื่อ

ประโยชน์ขององคก์ร ดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะดาํรงความเป็นสมาชกิภาพในองคก์ร จากการศกึษาพบวา่ 

  ความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความต้องการอย่างแรงกลา้ที่จะดํารงความเป็นสมาชกิภาพในองคก์ร และ

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทํางานเพื่อประโยชน์ขององค์กร ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั

วฒันธรรมเน้นการมสีว่นร่วม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความเชื่อมัน่อย่างสูงในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มี

ความสมัพนัธก์บัวฒันธรรมเน้นการมสีว่นร่วม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรงจูงใจ

ใฝส่มัฤทธข์องแมคเคลแลนด ์(McClelland’s Achievement Motivation)(1980) ไดบ้อกวธิกีระตุน้หรอืเร่งเรา้ใหท้าํงานดี

ขึน้ สรา้งความจงรกัภกัด ีโดยใหพ้นักงานมคีวามปรารถนาความสําเรจ็ของงาน ใฝ่หาอํานาจหน้าทีห่รอืยนิดเีขา้ร่วม

กจิกรรมต่างๆดว้ยความรกัและผกูพนั ชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความสาํเรจ็ของงาน ความยนิดหีรอื

เพือ่บรรลุเป้าหมายในการทํางาน เป็นความมุ่งมัน่ของแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารสนับสนุนจากองคก์าร

(Organization Suppoet Theory: OST) ทีเ่กดิจากแนวคดิของ Eisenberger (1986) ซึง่มคีวามเชื่อว่าองคก์รจะทําให้

พนกังานในองคก์รมคีวามผกูพนักบัองคก์าร และการแสดงพฤตกิรรมสาํคญัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์าร ดงันัน้ต้องเกดิ

จากการทีอ่งคก์ารตอ้งใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่างๆ แก่พนักงานไม่ว่าจะเป็นรางวลัทีเ่ป็นตวัเงนิ การเลื่อนขัน้ตําแหน่ง 

การสนับสนุนในการยกระดบัสภาพชวีติที่ดขี ึน้ รวมทัง้สนับสนุนในด้านการยอมรบัความคดิเหน็ การมสี่วนร่วม การ

พฒันายกระดบัความสามารถของพนกังานในองคก์าร เป็นตน้ 

 4.  วฒันธรรมเน้นการตลาดความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเชือ่มัน่อยา่งสงูในการยอมรบั

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการทํางานเพื่อประโยชน์ของ

องคก์ร ดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะดาํรงความเป็นสมาชกิภาพในองคก์ร จากการศกึษาพบวา่ 
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  ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดํารงความเป็นสมาชกิภาพในองค์กร มี

ความสมัพนัธก์บัวฒันธรรมเน้นการตลาด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามคาดหวงั

ของ Vroom (1964) กล่าวว่า กระบวนความคดิของมนุษย์ใน เรื่องของความคาดหวงั (Expectancy) และการรบัรู ้

(Perception) ของพนักงาน มผีลตอบแทน (Instrumentality) เป็นองคป์ระกอบซึง่ความเชื่อของคนทีว่่า เมื่อประสบ

ความสําเรจ็ในการทํางานแล้วผลที่ตามมากค็อื รางวลัและสิง่อื่นๆ เรยีกว่า การคาดหวงัจากผลที่ได้จากการทํางาน 

สมคัรใจอยู่ปฏบิตังิาน การทําใหเ้กดิความผูกพนัต่อองคก์รและสมัพนัธก์บังานวจิยัของ นภาพร ศริพิรกติติ, ปิยธดิา  

ตรเีดช,วงเดอืน ป ัน้ด ี(2554)[11] ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพนัองค์กรและประเภทวฒันธรรมของพยาบาลวชิาชีพ

โรงพยาบาลศริริาช ผลการวจิยัพบว่า พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลศริริาชมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นคงความเป็น

สมาชกิขององคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้น้ีวฒันธรรมองคก์รตามแนวความคดิเหน็ของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลศิ

รริาชพบวา่ปจัจบุนัเป็นวฒันธรรมการตลาด สบืเน่ืองมาจากการทีโ่รงพยาบาลศริริาชกาํลงัจะกา้วเขา้สูร่ะดบัสากลมกีาร

มุง่เน้นในเรือ่งการตลาดหรอืเชงิธรุกจิมากขึน้ 

   ความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความพยายามอยา่งเตม็ทีใ่นการทาํงานเพื่อประโยชน์

ขององคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บัวฒันธรรมเน้นการตลาด อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

ความคาดหวงัของ Vroom (1964) กล่าวว่า กระบวนความคดิของมนุษยใ์นเรื่องของความคาดหวงั(Expectancy) และ

การรบัรู้ (Perception) ของพนักงาน มคีวามคาดหวงั(Expectancy) เป็นองคป์ระกอบ ซึง่ความเชื่อของคนทีว่่าการ

ทุ่มเทใหก้บังานอย่างเตม็ทีจ่ะสง่ผลไปถงึความสาํเรจ็ของการทํางานในระดบัทีพ่งึปรารถนาและสมัพนักบังานวจิยัของ 

นภาพร ศริพิรกติต,ิ ปิยธดิา ตรเีดช และวงเดอืน ป ัน้ด ี(2554)[11]  ซึง่ไดศ้กึษาเรื่อง ความผูกพนัองคก์รและประเภท

วฒันธรรมของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลศริริาช ผลการวจิยัพบวา่ พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลศริริาชมคีวามผกูพนั

ต่อองคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะใชพ้ลงัอยา่งเตม็ทีใ่นการปฏบิตังิานในองคก์รมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัทีส่งู ทัง้น้ีวฒันธรรม

องค์กรตามแนวความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราชพบว่าปจัจุบันเป็นวัฒนธรรมการตลาด สืบ

เน่ืองมาจากการทีโ่รงพยาบาลศริริาชกาํลงัจะกา้วเขา้สูร่ะดบัสากลมกีารมุง่เน้นในเรือ่งการตลาดหรอืเชงิธรุกจิมากขึน้ 

  ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความเชื่อมัน่อย่างสูงในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มี

ความสมัพนัธก์บัวฒันธรรมเน้นการตลาด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามคาดหวงั

ของ Vroom (1964) กล่าวว่า บุคคลเลอืกการรบัรู้ตามความคาดหวงั รางวลัที่คาดว่าจะได้รบัในด้านบุคคลจะเลอืก

ทาํงานในระดบัทีผ่ลออกมาไดร้บัประโยชน์สงูสดุ ในดา้นรายรบัหรอืตาํแหน่งทีส่งูขึน้ โดยมแีรงผลกัดนั คอื ความเขา้ใจ

หรอืการรบัรู้ในความสาํคญัระหว่างผลผลติและการประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย และสมัพนัธก์บังานวจิยั ของ  

นภาพร ศริพิรกติต,ิ ปิยธดิา ตรเีดช,วงเดอืน ป ัน้ด ี(2554)ซึง่ไดศ้กึษาเรื่อง ความผูกพนัองคก์รและประเภทวฒันธรรม

ของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลศริริาช ผลการวจิยัพบวา่ พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลศริริาชมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร 

ดา้นการยอมรบัค่านิยมและเป้าหมายขององคก์รอยูใ่นระดบัทีส่งู  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 จากการวเิคราะหผ์ลการวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนกังานโรงพยาบาล ผูว้จิยัขอเสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ดงัน้ี 

 1. เพื่อใหก้ารศกึษาวฒันธรรมองคก์รมคีวามละเอยีดมากยิง่ขึน้ ควรมกีารศกึษาในเรื่องวฒันธรรมนัน้ๆใน

เรือ่งของปจัจยัแวดลอ้ม ทีส่ง่ผลใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์ร หรอือาจจะเจาะจงทีจ่ะศกึษาวฒันธรรมเดยีวเพื่อใหเ้กดิความ

ชดัเจนยิง่ขึน้ 

 2. เพือ่ใหก้ารศกึษาเรือ่งความผกูพนัองคก์รของพนกังานโรงพยาบาลดมีากยิง่ขึน้ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ

วจิยั หากมกีารจําแนกตําแหน่งงานให้เป็นสดัส่วน ชดัเจน จะดยีิง่ขึน้ เช่น พนักงานทีดู่แลผูป้่วยใน พนักงานที่ดูแล

ผูป้ว่ยนอก เป็นตน้ เน่ืองจากภาระงาน แตกต่างกนั 
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 3. เพื่อให้การศกึษาเรื่องความผูกพนัในองค์กรของพนักงานในโรงพยาบาล มคีวามชดัเจนตามลกัษณะ

องคก์รมากขึน้ ควรมกีารแยกลกัษณะองคก์รทีเ่ป็นรฐับาล และเอกชน เพราะแต่ละองคก์รมวีฒันธรรมองคก์ร และสาย

การบงัคบับญัชาทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่จะสง่ผลใหค้วามผกูพนัองคก์รเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลุล่วงสมบรูณ์ไดค้วามเมตตาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร. พนิต กุลศริ ิผูเ้ป็นอาจารย ์            

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คําปรึกษา ความรู้ ข้อแนะนํา ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และ           

แนะแนวทางในการทําวิจัยฉบับน้ี ผู้วิจ ัยซาบซึ้งในความเมตตาที่อาจารย์มีให้แก่ผู้วิจ ัยตลอดมา และขอกราบ

ขอบพระคุณดว้ยความเคารพเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.กาญณ์ระว ีอนนัตอคัรกุล และอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร  ทีไ่ดก้รุณาใหค้วาม

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพเครื่องมอืเพื่อการวจิยั และใหค้ําแนะนําต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง

ของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ีเป็นอยา่งดพีรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อนัดยีิง่  

 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสทิธิป์ระสาทความรู้ ตลอดจน

ประสบการณ์ทีด่ ีมปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั รวมถงึเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าทีบ่ณัฑติ

วทิยาลยัทุกท่าน ทีไ่ดอ้าํนวยความสะดวกในการทาํวจิยัดว้ยดเีสมอมา 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา สมาชกิในครอบครวั พี่ๆ  และเพือ่นๆ ทกุคนทีช่่วยเหลอื ใหก้าํลงัใจ

และสนับสนุน พร้อมทัง้ให้คําแนะนําในทุกๆ ด้าน ทําให้ผู้วิจยัสามารถทําวจิยัสําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ท้ายที่สุด     

คุณงามความดแีละประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอน้อมบูชาคุณบดิามารดา และบูรพาจารยท์ุกท่านที่

ไดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิา อบรมสัง่สอน จนกระทัง่ประสบผล สาํเรจ็ในวนัน้ี 
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