
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
  

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองาน
ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผูศึกษาสามารถสรุปผล 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยใชแนวคิดของความผูกพันตองาน โดยทําการศึกษาปจจัย
ดานการบริการ ซ่ึงประกอบดวยปจจัย 3 ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางาน (Self - Efficacy) 
ดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา (Customer Orientation) ดานบรรยากาศในการใหบริการ (Service 
Climate) เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับความผูกพันตองานดานภาพรวม วามีปจจัยใดบางท่ีทําใหเกิด
ความผูกพันตองานมากนอยเพียงใด   

ระเบียบวิธีการศึกษา ขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ไดจากการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร งานวิจัยตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ และขอมูลออนไลนทางอินเตอรเน็ต และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีได
จากการใชแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง (Self Administered Questionnaire) เปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการเก็บขอมูลจากเจาหนาที่โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเก็บรวบรวมขอมูลไดท้ังส้ิน 200 ชุด โดยขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหโดย
ใชคาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาแจกแจงแบบที (T - test) การ
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance:  ANOVA) การทดสอบความสัมพันธระหวางตัว
แปรโดย Linear Regression และการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 15.0 (Statistical for Social Science) ในการวิเคราะห 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบวาเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงรอยละ 82.0 มีอายุเฉล่ียอยูท่ี 41-50 ป 
รอยละ 46.0 มีสถานภาพสมรสเปนสมรส รอยละ 51.0  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 
59.0 มีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 25,001 – 30,000 บาท รอยละ 22.0 มีระยะเวลาทํางานใน
โรงพยาบาลนภาลัย มากกวา 20 ป รอยละ 37.5 ปฏิบัติงานอยูในสายงานบริการผูปวย รอยละ 77.5 
และมีสถานภาพไมไดเปนผูบริหาร รอยละ 85.5  
 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล
นภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  

แบบสอบถามท่ีใชเปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตองานของ
พนักงาน  โดยใชคําถามมาตรวัดแบบสเกลทัศนคติ  หรือ Likert Scale โดยแบงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานออกเปน 3 ดาน ประกอบดวย ดานความม่ันใจในการ
ทํางาน ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการ เม่ือรวบรวมขอมูลจาก
ผูตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว  ผูศึกษาไดทําการคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ัง  
3  ดาน โดยใชวิธีการ Reliability Analysis พบวา คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ี
มีผลตอความผูกพันตองานในดานความม่ันใจในการทํางาน เทากับ 0.863 อยูในระดับดีมาก ดาน
การบริการที่มุงเนนลูกคา เทากับ 0.936 อยูในระดับดีเลิศ และดานบรรยากาศในการใหบริการลูกคา 
เทากับ 0.886  อยูในระดับดีมาก แสดงวา คําถามท่ีใชในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ
งานในดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการใหบริการที่มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการ
ใหบริการมีความสัมพันธเปนไปในทางเดียวกัน โดยมีความนาเช่ือถือในระดับดีมากและดีเลิศ  
 

ตอนท่ี 2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการ
ทํางาน ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการ สามารถจําแนกไดดังนี้ 

2.1.1 ความคิดเห็นตอปจจัยดานความมั่นใจในการทํางาน 
จากผลการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม มีความคิดเห็นในดานความม่ันใจในการทํางานโดยรวมเฉล่ียอยูในระดับคอนขาง
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เห็นดวย แสดงวาพนักงานมีความคิดเห็นเชิงบวกในดานความม่ันใจในการทํางาน โดยพบวา 
พนักงานสามารถรับรูถึงขีดความสามารถของตนเองและมีความม่ันใจในการใหบริการเปนอยางดี 
โดยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้ 

ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย  ไดแก 
1. การทํางานอยูในระดับท่ีดี ภายใตขอบเขต ความสามารถ 
2. ประสบการณการทํางานและความสําเร็จในการทํางานท่ีผานมาเพ่ิมความม่ันใจใน 
     การทํางานใหกับองคกรไดอยางเต็มท่ี 
3. ม่ันใจในความสามารถของตนเองในการทํางานไดเปนอยางดี 
4. มีความรูดานเทคนิคท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน 
5. หากกลาวอยางมืออาชีพ มีความพึงพอใจในงานท่ีเปนไปตามความคาดหวัง 
6. ไมเคยมีปญหาในการปรับตัวกับการทํางานในองคกร  
ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก 
1. รูสึกม่ันใจวาทักษะและความสามารถของตนเองเทียบเทากับหรือมากกวา

ความสามารถ ของเพื่อนรวมงาน 
2. สามารถทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีกําลังทําในปจจุบัน 
ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ ไดแก 
1. รูสึกวาตนเองมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีฉันไดรับในปจจุบัน 
2.1.2 ความคิดเห็นตอปจจัยดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา 

 จากผลการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม มีความคิดเห็นในดานการบริการที่มุงเนนลูกคาโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวย 
แสดงวาพนักงานมีความคิดเห็นเชิงบวกในดานการบริการที่มุงเนนลูกคา โดยพบวา เปนเร่ืองงายท่ี
พนักงานจะเอาใจใสในการใหบริการลูกคาและมีความรูความเขาใจในการใหบริการเปนอยางดี โดย
สามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้  
 ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  ไดแก 

1. รูสึกพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข 
 ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย  ไดแก 

1. การยิ้มใหกับลูกคาทุกคนเปนเร่ืองงาย 
2. พยายามชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
3. การบรรลุวัตถุประสงค คือ การทําใหลูกคาพึงพอใจ 
4. มีความสุขท่ีไดใหบริการลูกคา 
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5. การเขาอกเขาใจลูกคาเปนเร่ืองปกติ 
6. ชอบใหลูกคาคุยเกี่ยวกับความตองการของเขาใหฟง 
7. ชอบชวยแกปญหาใหลูกคา 
8. มีความสุขในการตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาอยางทันทวงที 
9. ความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจเสมอ 
2.1.3 ความคิดเห็นตอปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ 

 จากผลการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม มีความคิดเห็นในดานบรรยากาศในการใหบริการโดยรวมเฉล่ียอยูในระดับคอนขาง
เห็นดวย แสดงวาพนักงานมีความคิดเห็นเชิงบวกในดานบรรยากาศในการใหบริการ โดยพบวา 
องคกรใหความสําคัญในเร่ืองการบริหารการจัดการ เพื่อใหพนักงานเกิดบรรยากาศท่ีดีในการ
ใหบริการลูกคา โดยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้  

ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก 
1. เจาหนาท่ีในองคกรมีความรูในงานและมีทักษะในการทํางานและใหบริการได 
      อยางมีคุณภาพ 
ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก  
1. เม่ือเจาหนาท่ีทํางานและใหบริการไดอยางยอดเยี่ยมจะไดรับการยกยองและไดรับ 
     รางวัล 
2. องคกรมีการตรวจสอบมาตรฐานการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
3. เจาหนาท่ีทุกคนมีความรูความเขาใจมาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี 
4. โดยรวมแลวคุณภาพการบริการขององคกรอยูในระดับยอดเยี่ยม 
5. องคกรมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

              สําหรับพนักงานในการทํางานและใหบริการ  
6. ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการบริการลูกคาโดยการปฏิบัติเปน 
     แบบอยางดวยตัวเอง 

 
ตอนท่ี 2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองาน

กับขอมูลท่ัวไป    
ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีตอปจจัยดานตางๆ ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความม่ันใจในการทํางาน ดาน
การบริการที่มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการ กับขอมูลท่ัวไป เพื่อใหทราบวาใน
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แตละตัวแปรของขอมูลท่ัวไปมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานแตกตางกัน
หรือไม ซ่ึงพบวา 

1. ตัวแปรดานเพศ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม เพศชายและเพศหญิง  มีความคิดเห็นในดานความม่ันใจในการทํางานแตกตางกัน 
โดยเพศชายมีระดับความคิดเห็นมากกวาเพศหญิง แตเพศชายและเพศหญิง  มีความคิดเห็นในดาน
การบริการที่มุงเนนลูกคาและดานบรรยากาศในการใหบริการ ไมแตกตางกัน แสดงวา เพศมี
อิทธิพลตอความคิดเห็นในดานความม่ันใจในการทํางาน แตไมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดาน
การบริการที่มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการ 

2. ตัวแปรดานอายุ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม กลุมอายุตางๆ มีความคิดเห็นในดานความม่ันใจในการใหทํางานแตกตางกัน โดย
กลุมอายุมากกวา 50 ป และอายุ 41 - 50 ป ท่ีมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นมากกวากลุมอายุ 31 - 40 ป และกลุมอายุ 30 ป หรือตํ่ากวาท่ีมีระดับความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน สวนความคิดเห็นในดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการ ไมมี
ความแตกตางกัน แสดงวา อายุมีอิทธิพลตอความคิดเห็นในดานความม่ันใจในการทํางาน โดยย่ิงมี
อายุมากข้ึนจะมีระดับความคิดเห็นในดานความม่ันใจในการทํางานมากข้ึน  แตอายุไมมีอิทธิพลตอ
ระดับความคิดเห็นในดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการ 

3. ตัวแปรดานสถานภาพสมรส เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม กลุมสถานภาพสมรสตางๆ มีความคิดเห็นในดานการบริการที่มุงเนนลูกคาแตกตาง
กัน โดยกลุมท่ีมีสถานภาพสมรสเปนสมรสและกลุมท่ีมีสถานภาพสมรสเปนหยารางหรือแยกกันอยู
หรือหมาย ท่ีมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีสถานภาพ
สมรสเปนโสด สวนความคิดเห็นในดานความม่ันใจในการทํางาน และดานบรรยากาศในการ
ใหบริการลูกคา ไมมีความแตกตางกัน แสดงวา สถานภาพสมรสมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นใน
ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา แตสถานภาพสมรสไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นในดานความ
ม่ันใจในการทํางาน และดานบรรยากาศในการใหบริการ   

4. ตัวแปรดานระดับการศึกษา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ท่ีมีระดับการศึกษาตางๆ มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานใน
ดานตางๆ ท้ัง 3 ดานไดแก  ดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดาน
บรรยากาศในการใหบริการ แตกตางกัน โดยในดานความม่ันใจในการทํางาน กลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาโท มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
อนุปริญญา ตามลําดับ สวนในดานการบริการที่มุงเนนลูกคา กลุมท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษามี
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ระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และอนุปริญญา ตามลําดับ และใน
ดานบรรยากาศในการใหบริการลูกคา กลุมท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมี
ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อนุปริญญา และปริญญาโท ตามลําดับ แสดงวา ระดับการศึกษามีอิทธิพลตอปจจัยในดานตางๆ ท้ัง 
3 ดานไดแก ดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศใน
การใหบริการลูกคา  

5. ตัวแปรดานรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกรระดับตางๆ มีความคิดเห็นใน
ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการแตกตางกัน สวนความคิดเห็นใน
ดานความม่ันใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยในดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา กลุมท่ีมีรายได
ตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 5,001 – 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอ
เดือนท่ีไดรับจากองคกร 15,001 – 20,000 บาท  กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 10,001 – 
15,000 บาท มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 20,001 – 
25,000 บาท, มากกวา 30,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจาก
องคกร 25,001 – 30,000 บาท มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจาก
องคกร 15,001 – 20,000 บาท สวนในดานบรรยากาศในการใหบริการ กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ี
ไดรับจากองคกร 5,001 – 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับ
จากองคกร 15,001 – 20,000 บาท, 25,001 – 30,000 บาท, 20,001 – 25,000 บาท และมากกวา 
30,000 บาท กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 10,001 – 15,000 บาท มีระดับความคิดเห็น
มากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 15,001 – 20,000 บาท, 25,001 – 30,000 บาท, 
20,001 – 25,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท แสดงวา รายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกรมี
อิทธิพลตอระดับความคิดเห็นในดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการ 
แตรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกรไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นในดานความม่ันใจในการ
ทํางาน  

6. ตัวแปรดานระยะเวลาทํางานในองคกร เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีทํางานในองคกรเปนระยะเวลาตางๆ มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผล
ตอความผูกพันตองานในดานตางๆ ท้ัง 3 ดานไดแก ดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการบริการที่
มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการลูกคา ไมแตกตางกัน แสดงวา ระยะเวลาทํางาน
ในองคกรไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอปจจัยในดานตางๆ ท้ัง 3 ดานไดแก ดานความม่ันใจ
ในการทํางาน ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการลูกคา  
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7. ตัวแปรดานประเภทสายงาน เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ท่ีทํางานอยูในสายงานบริการผูปวยและสายงานสนับสนุนการบริการมีความคิดเห็น
ในดานความม่ันใจในการทํางาน และดานบรรยากาศในการใหบริการ แตกตางกัน สวนความคิด
เห็นดานการบริการที่มุงเนนลูกคา ไมแตกตางกัน แสดงวา ประเภทสายงานมีอิทธิพลตอระดับความ
คิดเห็นในดานความม่ันใจในการทํางาน และดานบรรยากาศในการใหบริการ แตประเภทสายงาน
ไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นในดานการบริการที่มุงเนนลูกคา 

8. ตัวแปรดานสถานภาพการเปนผูบริหาร เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีสถานภาพเปนผูบริหาร และไมไดเปนผูบริหาร มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานในดานตางๆ ท้ัง 3 ดานไดแก ดานความม่ันใจในการทํางาน ดาน
การบริการท่ีมุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการไมแตกตางกัน แสดงวา สถานภาพ
การเปนผูบริหารไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอปจจัยในดานตางๆ ท้ัง 3 ดานไดแก ดาน
ความม่ันใจในการทํางาน ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการลูกคา  

 
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบาง

คนที จังหวัดสมุทรสงคราม   
แบบสอบถามท่ีใชเปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตองานของ

เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชคําถามในมาตรวัดแบบ
สเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale เม่ือนําไปหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีใชใน
การศึกษาดานความผูกพันตองานของพนักงาน ซ่ึงแบงออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก ดานความ
มุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงาน พบวา คา
ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบของความผูกพันตองานของพนักงานดานความ
มุงม่ันทุมเทในการทํางาน มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.901 อยูในระดับดีเลิศ ดานการอุทิศตนในการ
ทํางาน มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.910 อยูในระดับดีเลิศ  ดานการใหเวลากับงาน มีคาความเช่ือม่ัน 
เทากับ 0.869 อยูในระดับดีมาก และดานภาพรวมมีคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.954 อยูในระดับดีเลิศ 
แสดงวา คําถามท่ีใชในการศึกษาในแตละองคประกอบมีความสัมพันธเปนไปในทางเดียวกัน โดยมี
ความนาเช่ือถือในระดับดีเลิศ  
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ตอนท่ี 3.1 ภาพรวมความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม   

เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตองานของเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย มี
ระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตองานดานภาพรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย  ซ่ึงแสดงวา 
เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย มีความผูกพันตองาน   

 
ตอนท่ี  3.2  ความคิดเห็นของพนักงาน ในแตละองคประกอบของความผูกพันตองาน  
การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของความผูกพันตองานในดานตางๆ 

ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เปนดังนี้  
1. ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน  พบวา คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความผูกพันตองานในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางานโดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย 
แสดงวา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความคิดเห็นเชิง
บวกตอองคประกอบความผูกพันตองานในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน โดยเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม รับรูวามีความชํานาญและเช่ียวชาญใน
งาน มีความมุงม่ัน และมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน และเม่ือพิจารณาองคประกอบยอยสามารถ
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้   

องคประกอบยอยที่มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก   
1. รูสึกวามีความชํานาญและเช่ียวชาญในงาน  
2. ในการทํางาน มีความมุงม่ันเสมอ แมงานบางอยางจะไมราบร่ืนก็ตาม  
3. ในท่ีทํางานรูสึกมีพลังเต็มท่ีในการทํางาน  
องคประกอบยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก  
1. สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน  
2. สามารถปรับอารมณใหสนุกกับการทํางานไดเปนอยางดี  
3. เม่ือต่ืนข้ึนมาในตอนเชารูสึกอยากไปทํางาน  

 
2. ดานการอุทิศตนในการทํางาน พบวา คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ผูกพันตองานในดานการอุทิศตนในการทํางานโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย แสดงวา เจาหนาท่ี
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความคิดเห็นเชิงบวกตอองคประกอบ
ความผูกพันตองานในดานการอุทิศตนในการทํางาน โดยเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบาง
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คนที จังหวัดสมุทรสงคราม รับรูวาตนเองมีความภูมิใจในงานท่ีทํา รับรูวางานท่ีทํามีความหมาย
และมีเปาหมายท่ีชัดเจน และมีความกระตือรือรนในการทํางาน เม่ือพิจารณาองคประกอบยอย
สามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้  

องคประกอบยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก 
1. ภูมิใจในงานท่ีทํา 
2. พบวางานท่ีทําเปนส่ิงท่ีมีความหมายและมีเปาหมายชัดเจน  
3. มีความกระตือรือรนในการทํางาน  
องคประกอบยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก  
1. พบวางานท่ีทําอยูเปนส่ิงท่ีทาทายเปนอยางมาก  
2. งานสรางแรงบันดาลใจ 

 
3. ดานการใหเวลากับงาน  พบวา คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอ

งานในดานการใหเวลากับงานโดยรวมอยูในระดับคอนขางเห็นดวย แสดงวา เจาหนาท่ีโรงพยาบาล
นภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความคิดเห็นเชิงบวกตอองคประกอบความผูกพัน
ตองานในดานการใหเวลากับงาน โดยเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม รับรูวาตนใหเวลากับงานสูง มีความสุขเม่ือไดทํางาน และจดจออยูกับงาน เม่ือ
พิจารณาองคประกอบยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้   

องคประกอบยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ไดแก 
1. รูสึกมีความสุขเม่ือทํางานอยางต้ังใจ  
2. ขณะทํางานรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว  
3. จดจออยูกับงาน  
องคประกอบยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับคอนขางเห็นดวย ไดแก 
1. เม่ือทํางาน ลืมเร่ืองทุกอยางท่ีอยูรอบตัว  
2. รูสึกต่ืนเตนทุกคร้ังเม่ือทํางาน  
3. การดึงความสนใจออกจากงานเปนเร่ืองยาก  
 ผลการศึกษาระดับความผูกพันตองาน พบวา คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

องคประกอบของความผูกพันตองานอยูในระดับเห็นดวย และระดับคอนขางเห็นดวย  โดยคาเฉล่ีย
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตองานในดานการอุทิศตนในการทํางานมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
อยูในระดับเห็นดวย (5.49) รองลงมาคือ ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน อยูในระดับคอนขาง
เห็นดวย (5.29)  และดานการใหเวลากับงาน อยูในระดับคอนขางเห็นดวย (5.13) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตองานกับขอมูลท่ัวไป
ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม    

ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีตอองคประกอบของความผูกพันตองานในดานตางๆ 3 ดาน ไดแก ดาน
ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงาน กับ
ขอมูลท่ัวไป เพื่อใหทราบวาในแตละตัวแปรมีความคิดเห็นท่ีมีตอความผูกพันตองานแตกตางกัน
หรือไม ซ่ึงพบวา   
 1. ตัวแปรดานเพศ  เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอความผูกพันตองานดานภาพรวม และมีความ
คิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตองานในดานตางๆ 3 ดานไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทใน
การทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงาน ไมแตกตางกัน แสดงวา เพศ
ไมมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตองานของพนักงาน  

2. ตัวแปรดานอายุ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม กลุมอายุตางๆ มีความคิดเห็นตอความผูกพันตองานดานภาพรวม และมีความคิดเห็น
ตอองคประกอบของความผูกพันตองานในดานตางๆ ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงาน แตกตางกัน โดยในดานความ
มุงม่ันทุมเทในการทํางาน กลุมท่ีมีอายุมากกวา 50 ป  มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีอายุ 41 - 
50 ป, 31-40 ป และ 30 ป หรือตํ่ากวา สวนในดานการอุทิศตนในการทํางาน กลุมท่ีมีอายุมากกวา 50 
ป  มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีอายุ 41 - 50 ป, 31-40 ป และ 30 ป หรือตํ่ากวา ตามลําดับ 
และกลุมท่ีมีอายุ 41 - 50 ป  มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีอายุ 30 ป หรือตํ่ากวา สวนในดาน
การใหเวลากับงาน กลุมท่ีมีอายุมากกวา 50 ป มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีอายุ 31-40 ป 
และ30 ป หรือตํ่ากวา ตามลําดับ และกลุมท่ีมีอายุ 41 - 50 ป  มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นมากกวา
กลุมท่ีมีอายุ 31-40 ป และ30 ป หรือตํ่ากวา ตามลําดับ  และความผูกพันตองานดานภาพรวม กลุมท่ี
มีอายุมากกวา 50 ป มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีอายุ 41 - 50 ป, 31-40 ป และ30 ป 
หรือตํ่ากวา ตามลําดับ แสดงวา อายุมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตองานของพนักงาน  
 3. ตัวแปรดานสถานภาพสมรส เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม  มีความคิดเห็นตอความผูกพันตองานดานภาพรวม และมีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของความผูกพันตองานในดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงาน 
ไมแตกตางกัน สวนดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน มีความคิดเห็นแตกตางกัน โดยกลุมท่ีมี
สถานภาพสมรสเปนสมรส และกลุมท่ีมีสถานภาพสมรสเปนหยารางหรือแยกกันอยูหรือหมาย ท่ีมี
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ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีสถานภาพสมรสเปนโสด 
แสดงวา สถานภาพสมรสไมมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตองานของพนักงาน 

4. ตัวแปรดานระดับการศึกษา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ท่ีมีระดับการศึกษาตางๆ มีความคิดเห็นตอความผูกพันตองานดานภาพรวม และมี
ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตองานในดานตางๆ ท้ัง 3 ดานไดแก ดานความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงาน แตกตางกัน โดยใน
ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน กลุมท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความคิดเห็น
มากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  และอนุปริญญา และกลุมท่ีมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษามีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ปริญญาตรี และ
อนุปริญญา สวนในดานการอุทิศตนในการทํางาน กลุมท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีคาเฉล่ีย
ระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท และอนุปริญญา กลุมท่ีมีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ปริญญา
ตรี และอนุปริญญา  สวนในดานการใหเวลากับงาน กลุมท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีคาเฉล่ีย
ระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และอนุปริญญา  และ
กลุมท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท และอนุปริญญา  และความผูกพันตองานดานภาพรวม กลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท 
และอนุปริญญา กลุมท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และอนุปริญญา แสดงวา ระดับการศึกษามีอิทธิพลตอระดับความ
ผูกพันตองานของพนักงาน 

 5. ตัวแปรดานรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกรระดับตางๆ มีความคิดเห็นตอ
ความผูกพันตองานดานภาพรวม และมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตองานในดาน
ตางๆ ท้ัง 3 ดานไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดาน
การใหเวลากับงาน แตกตางกัน โดยในดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน กลุมท่ีมีรายไดตอเดือน
ท่ีไดรับจากองคกร 5,001 – 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับ
จากองคกร 15,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 25,000 บาท, 25,001 – 30,000 บาท และมากกวา 
30,000 บาท กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 10,001 – 15,000 บาท มีระดับความคิดเห็น
มากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 15,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 25,000 บาท, 
25,001 – 30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท  ในดานการอุทิศตนในการทํางาน กลุมท่ีมีรายได
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ตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 5,001 – 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอ
เดือนท่ีไดรับจากองคกร 15,001 – 20,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท  กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ี
ไดรับจากองคกร 10,001 – 15,000 บาท มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับ
จากองคกร 15,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 25,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท ในดานการให
เวลากับงาน กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 5,001 – 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็น
มากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 15,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 25,000 บาท 
และมากกวา 30,000 บาท กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 10,001 – 15,000 บาท มีระดับ
ความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 15,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 
25,000 บาท, 25,001 – 30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท และความผูกพันตองานดานภาพรวม 
กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 5,001 – 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ี
มีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 15,001 – 20,000 บาท,  20,001 – 25,000 บาท และมากกวา 
30,000 บาท  กลุมท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกรอยูระหวาง 10,001 – 15,000 บาท มีระดับ
ความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 15,001 – 20,000 บาท,  20,001 – 25,000 
บาท, 25,001 – 30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท  แสดงวา รายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกรมี
อิทธิพลตอระดับความผูกพันตองานของพนักงาน 

6. ตัวแปรดานระยะเวลาทํางานในองคกร เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีทํางานในองคกรเปนระยะเวลาตางๆ มีความคิดเห็นตอความผูกพัน
ตองานดานภาพรวม และมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตองานในดานความมุงม่ัน
ทุมเทในการทํางาน ไมแตกตางกัน และมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตองานใน
ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดานการใหเวลากับงาน แตกตางกัน โดยอุทิศตนในการทํางาน 
กลุมท่ีมีระยะเวลาทํางานในองคกรมากกวา 20 ป มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลา
ทํางานในองคกรนอยกวา  1 ป,  1 – 5 ป, 11 – 15 ป และ 16 – 20 ป   และในดานการใหเวลากับงาน 
กลุมท่ีมีระยะเวลาทํางานในองคกรมากกวา 20 ป มีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีมีระยะเวลา
ทํางานในองคกรอยูระหวาง 1 – 5 ป และ 16 – 20 ป  แสดงวา ระยะเวลาทํางานในองคกรไมมี
อิทธิพลตอระดับความผูกพันตองานของพนักงาน  

7. ตัวแปรดานประเภทสายงาน เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ท่ีทํางานอยูในสายงานบริการผูปวยและสายงานสนับสนุนการบริการมีความคิดเห็น
ตอความผูกพันตองานดานภาพรวม และมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตองานใน
ดานท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดาน
การใหเวลากับงาน แตกตางกัน โดยสายงานสนับสนุนการบริการ มีระดับความคิดเห็นมากกวาสาย
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งานบริการผูปวยในทุกดาน แสดงวา ประเภทสายงานมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตองานของ
พนักงาน 

8. ตัวแปรดานสถานภาพการเปนผูบริหารงาน เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีสถานภาพเปนผูบริหารและไมเปนผูบริหารมีความคิดเห็นตอ
ความผูกพันตองานดานภาพรวม และมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตองานในดาน
ตางๆ ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน และดาน
การใหเวลากับงาน ไมแตกตางกัน แสดงวา สถานภาพการเปนผูบริหารไมมีอิทธิพลตอระดับความ
ผูกพันตองานของพนักงาน 
 
 สวนท่ี 3.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานในแตละดานกับ
องคประกอบของความผูกพันตองานในแตละดาน 
 ในการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตน  คือ ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองาน
ท้ัง  3  ดาน  ไดแก  ความม่ันใจในการทํางาน  การบริการท่ีมุงเนนลูกคา  และบรรยากาศในการ
ใหบริการตอตัวแปรตาม  คือ องคประกอบของความผูกพันตองาน ไดแก  ความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน ดานการอุทิศตนในการทํางาน  และดานการใหเวลาทํางาน  จากผลการศึกษาสามารถแสดง
ความสัมพันธไดดังนี้ 

1. ดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน (Vigor) 
ความสัมพันธของตัวแปรตนและแปรตาม   พบวา ตัวแปรตนท้ัง  3  ดาน  ไดแก  ดาน 

ความมั่นใจในการทํางาน  ดานการบริการท่ีมุงลูกคา  และดานบรรยากาศในการใหบริการ และตัว
แปรตาม ไดแก  ความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางานมีการแปรผันตามกันในเชิง
บวก โดยมีคาความสัมพันธ (R)  เทากับ  0.755   โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความ
ผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน  ไดรอยละ  57.0  สวนความผูกพันตองานอีกรอย
ละ  43.0  เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ  เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ (คา Sig.) ปจจัยดานความ
ม่ันใจในการทํางาน  ดานการบริการที่มุงลูกคา  และดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน  มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางานอยางมีนัยสําคัญ  และเม่ือ
พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta)  พบวา  ดานบรรยากาศใน
การใหบริการสามารถทํานายระดับความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางานไดมาก
ท่ีสุด (β = 0.428) รองลงมาคือ ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา (β = 0.305) และดานความม่ันใจใน
การทํางาน (β = 0.231) ตามลําดับ  
 



 
 

105

2. ดานการอุทิศตนในการทํางาน (Dedication) 
ความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวา ตัวแปรตนท้ัง 3 ดาน  ไดแก  ดาน 

ความม่ันใจในการทํางาน ดานการบริการที่มุงลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการ และตัว
แปรตาม ไดแก ความผูกพันตองานดานการอุทิศตนในการทํางานมีการแปรผันตามกันในเชิงบวก  
โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.742 โดยพบวาตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตอ
งานดานการอุทิศตนในการทํางานไดรอยละ 55.1 สวนความผูกพันตองานอีกรอยละ 44.9 เปนผลท่ี
เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ (คา Sig.) พบวา ปจจัยท้ัง 3 ดานไดแก ดาน
ความม่ันใจในการทํางาน ดานการบริการที่ มุงลูกคา และดานบรรยากาศในการบริการ มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตองานดานการอุทิศตนในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา 
ดานบรรยากาศในการใหบริการ สามารถทํานายระดับความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล
นภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไดมากท่ีสุด (β = 0.404)   รองลงมาคือ ดานการ
บริการที่มุงเนนลูกคา (β = 0.373)  และดานความม่ันใจในการใหบริการ (β = 0.149) ตามลําดับ   

3. ดานการใหเวลากับงาน (Absorption) 
ความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวา ตัวแปรตนท้ัง 3 ดาน ไดแก ดาน

ความมั่นใจในการทํางาน  ดานการบริการท่ีมุงลูกคา และดานบรรยากาศในการใหบริการ  และตัว
แปรตามไดแก  ความผูกพันตองานดานการใหเวลากับงานมีการแปรผันตามกันในเชิงบวก  โดยมี
คาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.711 โดยพบวา ตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตองาน
ดานการใหเวลากับงานไดรอยละ 50.6 สวนความผูกพันตองานอีกรอยละ 49.4 เปนผลที่เกิดจาก
ปจจัยอ่ืน ๆ เม่ือพิจารณาจากนัยสําคัญทางสถิติ (คา Sig.) พบวา ปจจัยท้ัง 3 ดานไดแก ดานความ
ม่ันใจในการทํางาน  ดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา  และดานบรรยากาศในการบริการ  มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตองานดานการใหเวลากับงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา ดาน
บรรยากาศในการใหบริการสามารถทํานายระดับความผูกพันตองานดานการใหเวลากับงานไดมาก
ท่ีสุด (β = 0.436) รองลงมาคือ ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา (β = 0.278) และดานความม่ันใจใน
การทํางาน (β = 0.183) ตามลําดับ  
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สวนท่ี 3.5 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานในดานตาง ๆ กับ
ความผูกพันตองานดานภาพรวม 

ผลการหาความสัมพันธ พบวา องคประกอบความผูกพันท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานความ
ม่ันใจในการทํางาน  ดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา  และดานบรรยากาศในการใหบริการ  และตัว
แปรตาม   ๆไดแก  ความผูกพันตองาน  มีการแปรผันตามกันในในเชิงบวกมาก  โดยมีคา
ความสัมพันธ (R)   เทากับ 0.786  โดยระดับความผูกพันตองานจะผันแปรตามปจจัยท้ัง 3 ดาน คิด
เปนรอยละ 61.7 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 38.3 เปนผลมาจากปจจัยในเร่ืองอ่ืนๆ แสดงวา คาท่ีไดจาก
การทํานายดวยสมการเสนตรงจะใกลเคียงกับระดับความผูกพันดานภาพรวมจริง ๆ ของพนักงาน
ไดในระดับสูง  เม่ือพิจารณาจากคานัยสําคัญทางสถิติ (คา Sig.) พบวา ปจจัยท้ัง 3 ดานไดแก  ดาน
ความม่ันใจในการใหบริการ  ดานการบริการที่มุงลูกคา  และดานบรรยากาศในการบริการ  สามารถ
ทํานายระดับความผูกพันตองานดานภาพรวมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยดาน
บรรยากาศในการบริการ (β = 0.452) สามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดานการบริการที่มุงลูกคา (β = 0.337) และดานความม่ันใจในการทํางาน คาเฉล่ีย (β = 
0.204) ตามลําดับ  

 
สวนท่ี  3.6 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการสรางความผูกพันตองานของเจาหนาท่ี

โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางความผูกพันตองานของเจาหนาท่ี

โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงเปนขอคําถามปลายเปด มีผูตอบ
แบบสอบถามคิดเปนรอยละ 3.5 โดยมีการใหขอเสนอแนะเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ 

1. ผูบริหารควรมอบขวัญกําลังใจใหเจาหนาท่ี  
2. ควรสรรหาเจาหนาท่ีเพิ่ม เนื่องเจาหนาท่ีสวนมากมีอายุมากข้ึนและสุขภาพเร่ิมไมดี 
3. หัวหนางานควรมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาทํางานในส่ิงท่ีผูใตบังคับบัญชาชอบ 
4. ผูบริหารควรใหความสนใจและตอบสนองตอการแกไขปญหาท่ีเจาหนาท่ีได 
     เสนอแนะ   ใหทราบ 
5. เจาหนาท่ีท่ีทํางานรวมกันตองเอาใจเขามาใสใจเราในการทํางาน เพื่อความสุขใจ 
     การทํางาน 
6. หัวหนางานไมควรเปล่ียนงานเจาหนาท่ีบอยเกินไปเนื่องจากมีผลกระทบตอการ 
     ทํางาน 
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7. ผูบริหารควรใหการสนับสนุนดานวิชาการแกเจาหนาท่ีเพื่อใหเจาหนาท่ีมี 
     สมรรถนะท่ีเพียงพอแกการปฏิบัติงาน 
8. ผูบริหารควรเปนตัวอยางท่ีดีในการทํางาน  
9. เจาหนาท่ีตองมีความรักในงาน อดทน และสนุกกับงาน  
10. เจาหนาท่ีตองมีความสามัคคี มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางาน 
จากขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล

นภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จะเห็นวา สวนใหญเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับผูบริหาร 
และมีบางเล็กนอยท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโดยตรง ซ่ึงมีความสอดคลองกับปจจัยดาน
บรรยากาศในการใหบริการ  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อคนหาวามีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอ
ความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทําให
สามารถอภิปรายถึงประเด็นสําคัญท่ีเกิดจากการศึกษาไดดังนี้ 
 

5.2.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน 
ดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา ดานบรรยากาศในการใหบริการ และความผูกพันตองานดาน
ภาพรวมของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 1. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคลกับปจจัยดานความมั่นใจในการทํางาน   
 จากผลการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม  ท่ีมีปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และประเภทสายงาน ท่ี
แตกตางกัน  มีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานในดานความม่ันใจในการทํางาน สวนปจจัย
สวนบุคคล  ไดแก  สถานภาพสมรส รายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร ระยะเวลาทํางานในองคกร
และสถานภาพการเปนผูบริหาร ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอปจจัยท่ีมีผลความผูกพันตองานในดาน
ความมั่นใจในการทํางาน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  กฤษณ   จิตนุยานนท  (2552) ท่ี
ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของพนักงาน รานซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง ท่ีพบวา อายุ ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน  มีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ
งานในดานความม่ันใจในการทํางาน และพบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายไดตอเดือน ท่ี
แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานในดานความม่ันใจในการทํางาน แตไม
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สอดคลองกับการศึกษาของ กฤษณ  จิตนุยานนท (2552) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน
ตองานของพนักงาน รานซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ท่ีพบวา เพศท่ีแตกตาง
กันไมมีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานในดานความม่ันใจในการทํางาน 
 2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา   

    จากผลการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม  ท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนท่ี
ไดรับจากองคกร ท่ีแตกตางกัน มีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานในดานการบริการท่ี
มุงเนนลูกคา สวนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาทํางานในองคกร ประเภทสายงาน 
และสถานภาพการเปนผูบริหาร ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอปจจัยท่ีมีผลความผูกพันตองานในดาน
ความมั่นใจในการทํางาน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  กฤษณ   จิตนุยานนท  (2552) ท่ี
ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของพนักงาน รานซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง ท่ีพบวา เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอปจจัยท่ีมีผล
ตอความผูกพันตองานในดานการบริการที่มุงเนนลูกคา แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ กฤษณ 
จิตนุยานนท (2552) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของพนักงาน รานซีเมนตไทย
โฮมมารท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ท่ีพบวาระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน ท่ีแตกตางกันไมมี
ผลตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานในดานการบริการที่มุงเนนลูกคา    
 3. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ   

    จากผลการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม  ท่ีมีปจจัยสวนบุคคล  ไดแก ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร และ
ประเภทสายงาน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานในดานบรรยากาศในการ
ใหบริการ  สวนปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาทํางานในองคกร 
และสถานภาพการเปนผูบริหาร ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอปจจัยท่ีมีผลความผูกพันตองานในดาน
ความมั่นใจในการทํางาน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  กฤษณ   จิตนุยานนท  (2552) ท่ี
ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของพนักงาน รานซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง ท่ีพบวา เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอปจจัยท่ีมีผล
ตอความผูกพันตองานในดานบรรยากาศในการใหบริการ แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ กฤษณ  
จิตนุยานนท (2552) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของพนักงาน รานซีเมนตไทย
โฮมมารท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ท่ีพบวาระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน ท่ีแตกตางกันไมมี
ผลตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานในดานบรรยากาศในการใหบริการ 
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4. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความผูกพันตองานดานภาพรวม 
 จากผลการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 
ประเภทสายงาน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอความผูกพันตองาน สวนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาทํางานในองคกร และสถานภาพการเปนผูบริหาร ท่ีแตกตางกัน ไมมีผล
ตอความผูกพันตองาน   ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ  กฤษณ   จิตนุยานนท  (2552) ท่ี
ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของพนักงาน รานซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง ท่ีพบวา ซ่ึงพบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ มีผลตอความผูกพันตองานของ
พนักงาน สวนปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและอัตรา
เงินเดือน ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความผูกพันตองาน    

5.2.2 ระดับความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม และความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอปจจัยดานความม่ันใจในการ
ทํางานดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา ดานบรรยากาศในการใหบริการ ตอความผูกพันตองานดาน
ภาพรวม 
 จากการศึกษาเม่ือพิจารณาถึงระดับความคิดเห็นของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตองานดานภาพรวม 
ในระดับคอนขางเห็นดวย คาเฉลี่ยรวม 5.29  เปนระดับความคิดเห็นท่ีอยูในคาเฉล่ียระหวาง 4.45 – 
5.30 ซ่ึงสามารถแปลผลไดวา พนักงานมีความผูกพันตองาน และเม่ือพิจารณาความสัมพันธของตัว
แปรตนคือ ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองาน ท้ัง 3 ดาน ไดแก ความม่ันใจในการทํางาน การ
บริการท่ีมุงเนนลูกคา  และบรรยากาศในการใหบริการ ตอตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตองาน 
พบวาคาสัมประสิทธ์ิการทํานาย (R Square)  ซ่ึงเปนตัวบงบอกวา ตัวแปรตน และตัวแปรตามมีการ
แปรผันกันในทางบวก โดยตัวแปรตนนั้นสามารถอธิบายถึงความผูกพันตองานรวมกันไดรอยละ 
61.7 สวนความผูกพันตองานอีกรอยละ 38.3 เปนผลมาจากปจจัยอ่ืน ๆ โดยท่ีสามารถอภิปรายในแต
ละปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานไดดังนี้ 
 1. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความม่ันใจในการทํางานกับความผูกพันตองาน
ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 จากการศึกษาพบวา ความม่ันใจในการทํางานนั้นมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
งานอยางมีนัยสําคัญ (คา Sig.) และจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบมาตรฐาน (Beta) พบวา 
ดานความม่ันใจในการทํางาน (β = 0.228)  มีอิทธิพลตอความผูกพันตองานในทุกองคประกอบเปน
อันดับสาม เปนผลมาจากการท่ีพนักงานรูสึกม่ันใจวาตนเองทํางานไดดี โดยอาศัยความสามารถ 
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ประสบการณ และความสําเร็จจากการทํางานท่ีผานมาในอดีต ชวยเพิ่มความม่ันใจในการทํางาน  
ซ่ึงตรงตามแนวคิดของ Albert  Bandura (1997) ผูคิดคนทฤษฎีความม่ันใจในการทํางาน (Self-
Efficacy) ท่ีวา หากพนักงานมีความเช่ือวาเรามีความสามารถ ก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้น
ออกมา โดยพนักงานท่ีเช่ือวาตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอยงาย และ
จะทําใหงานนั้น ๆ ประสบความสําเร็จในที่สุด ซ่ึงความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองเกิดจาก
ปจจัย 4 ดาน  ไดแก ประสบการณและความสําเร็จท่ีผานมา การใชตัวแบบ การใชคําพูดชักจูง และ
การกระตุนอารมณ ซ่ึงจะทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการวางแผนดําเนินงาน เพื่อผลิตสินคา 
และบริการท่ีมีคุณภาพ คนหาแรงจูงใจท่ีดีเยี่ยม กอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหได
สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสําหรับลูกคา เม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกัน  ซ่ึงสอดคลองกันกับ
การศึกษาของ กฤษณ  จิตนุยานนท (2552) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของ
พนักงาน รานซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ท่ีพบวาพบวา ในสวนของความ
ม่ันใจในการทํางานของพนักงานนั้นมีคาเฉล่ียอยูท่ี 5.14 ซ่ึงอยูในระดับคอนขางเห็นดวยและปจจัย
นี้มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เปนอันดับสอง จากปจจัยท่ีมีผลตอ
ความผูกพันตองาน (β = 0.506) เปนผลมาจากความรูสึกเช่ือม่ันวาตนมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ี
ไดรับในปจจุบัน และมีความรูดานเทคนิคท่ีจําเปนตองใชในการทํางานอยางครบถวน 
 2. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคากับความผูกพันตองาน
ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 จากการศึกษาพบวา การบริการท่ีมุงเนนลูกคานั้นมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
งานอยางมีนัยสําคัญ (คา Sig.) และจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta)  
พบวา ดานความม่ันใจในการใหบริการ (β = 0.379) มีอิทธิพลตอความผูกพันตองานเปนอันดับสอง  
เปนผลมาจากการที่พนักงานไดรับรูถึงหัวใจของการบริการ การตอบสนองความตองการท่ีแทจริง
ของลูกคา  โดยรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของการบริการที่ดี รูสึกพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข 
แสดงออกดวยการยิ้มใหลูกคาเสมอ ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ Christian  Gronroos (2007) ท่ีกลาวไววา 
การบริการที่ มุงเนนลูกคาคือ การมอบคุณคาการบริการตามท่ีลูกคาคาดหวัง กลายมาเปน
ประสบการณท่ีไดรับจากการบริการ เกิดเปนภาพรวมของงานบริการที่มีคุณภาพ กอใหเกิด
ความรูสึกท่ีดีท้ังผูรับบริการและผูใหบริการ และสอดคลองกันกับการศึกษาของ กฤษณ  จิตนุยา
นนท (2552) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของพนักงาน รานซีเมนตไทย
โฮมมารท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ท่ีพบวา ในสวนของการบริการที่มุงเนนลูกคาของพนักงาน
นั้นมีคาเฉล่ียอยูท่ี 5.47 ซ่ึงอยูในระดับเห็นดวยและปจจัยนี้มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบ
คะแนนมาตรฐาน (Beta) เปนอันดับหนึ่งจากปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองาน (β = 0.415) การที่
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พนักงานมีความสุขท่ีไดบริการลูกคา  เนื่องจากพนักงานชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคท่ีทําใหลูกคาพึงพอใจ 
 3. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการกับความผูกพันตองาน
ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 จากการศึกษาพบวา บรรยากาศในการใหบริการนั้นมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
งานอยางมีนัยสําคัญ (คา Sig.) และจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
พบวา ดานบรรยากาศในการใหบริการ (β = 0.390)  มีอิทธิพลตอความผูกพันตองานในทุก
องคประกอบเปนอันดับหนึ่ง เปนผลมาจากการที่พนักงานไดรับรูถึงบรรยากาศในการใหบริการที่มี
วา เพื่อนรวมงานมีความรู ทักษะในการทํางาน และใหบริการอยางดีและมีคุณภาพ องคกรใหการยก
ยองหรือใหรางวัล เม่ือทํางานหรือใหบริการอยางยอดเยี่ยม และองคกรมีการตรวจสอบมาตรฐาน
การใหบริการอยางสมํ่าเสมอ โดยปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการทําใหพนักงานเกิด
ความรูสึกวา องคกรใหการสนับสนุนในตัวพนักงานและการทํางาน โดยการสรางทัศนคติท่ีดีใหกับ
พนักงาน กอใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการบริการ ซ่ึงสอดคลองกับ Benjamin  Schneider (1998) ท่ี
กลาวไววาบรรยากาศในการบริการคือ การรับรูและความเขาใจของพนักงานท่ีมีตอวิธีการ  ข้ันตอน 
และพฤติกรรมในการใหบริการ ซ่ึงจะทําใหเขาไดรับคําชมเชย รางวัล บนความคาดหวังในคุณภาพ
การใหบริการเปนการตอบแทน ทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการทํางานและรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง
กับงานและองคกร ซ่ึงสอดคลองกันกับการศึกษาของ กฤษณ  จิตนุยานนท (2552) ท่ีทําการศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของพนักงาน รานซีเมนตไทยโฮมมารท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ท่ีพบวา ในสวนของดานบรรยากาศในการใหบริการ  ของพนักงานนั้นมีคาเฉล่ียอยูท่ี  5.03  
ซ่ึงอยูในระดับคอนขางเห็นดวยและปจจัยนี้มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
(Beta)  เปนอันดับสาม จากปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองาน (β = 0.193) เปนผลมาจากการท่ี
พนักงานไดรับการเสริมแรงจากองคกร เชน ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการ
ใหบริการ โดยการปฏิบัติเปนแบบอยางดวยตนเองและพนักงานทุกคนมีความรูความเขาใจใน
มาตรฐานการใหบริการเปนอยางดี  
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5.3 ขอคนพบ 
จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล

นภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผูศึกษาไดคนพบประเด็น ดังตอไปนี้ 
1. ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยดานความมั่นใจในการทํางานของเจาหนาท่ี

โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระดับคอนขางเห็นดวย โดยพบวา 
ปจจัยยอย รูสึกวาตนเองมีคุณสมบัติเกินกวาตําแหนงท่ีไดรับในปจจุบัน มีระดับความคิดเห็น อยูใน
ระดับเฉยๆ เปนอันดับสุดทาย  รองลงมาไดแก สามารถทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีกําลังทําใน
ปจจุบัน รูสึกม่ันใจวาทักษะและความสามารถของตนเองเทียบเทากับ หรือมากกวาความสามารถ
ของเพื่อนรวมงาน เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประเภทสายงาน มีผลตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน สวนสถานภาพ
สมรส รายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร ระยะเวลาทํางานในองคกร และสถานภาพการเปน
ผูบริหารไมมีผลตอปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน โดยพบวา เพศชายมีระดับความคิดเห็น
มากกวาเพศหญิง อายุ 41 ปข้ึนไป มีระดับความคิดเห็นมากกวาอายุอ่ืนๆ ท่ีนอยกวา ระดับการศึกษา
ปริญญาโทมีระดับความคิดเห็น มากกวาระดับการศึกษาปริญญาตรี และอนุปริญญา ตามลําดับ และ
ประเภทสายงานสนับสนุนการบริการมีระดับความคิดเห็นมากกวาสายงานบริการผูปวย  
 2. ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคาของเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระดับเห็นดวย พบวา ปจจัยยอย 
รูสึกพอใจที่ทําใหลูกคามีความสุข มีระดับความคิดเห็นเปนอันดับหนึ่งและเปนปจจัยเดียวท่ีอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และปจจัยยอย ความสนใจสูงสุดของลูกคาอยูในใจเสมอ มีระดับความ
คิดเห็นเปนอันดับสุดทาย รองลงมาไดแก พนักงานมีความสุขในการตอบสนองตอขอรองเรียนของ
ลูกคาอยางทันทวงที  เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร มีผลตอปจจัยดานการบริการท่ีมุงเนน
ลูกคา สวนเพศ อายุ ระยะเวลาทํางานในองคกร ประเภทสายงาน และสถานภาพการเปนผูบริหารไม
มีผลตอปจจัยดานการบริการที่มุงเนนลูกคา โดยพบวา สถานภาพสมรสเปนสมรส และสถานภาพ
สมรสเปนหยารางหรือแยกกันอยูหรือหมายท่ีมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นมากกวาสถานภาพสมรสเปนโสด  ระดับการศึกษามัธยมศึกษามีระดับความคิดเห็นมากกวา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และอนุปริญญา ตามลําดับ  

 3. ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยดานบรรยากาศในการบริการของเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระดับคอนขางเห็นดวย พบวา 
ปจจัยยอย การที่ผูบริหารแสดงความหวงใยอยางจริงใจในการบริการโดยการปฏิบัติเปนแบบอยาง
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ดวยตนเองมีระดับความคิดเห็นเปนอันดับสุดทาย รองลงมาไดแก การจัดเตรียมเคร่ืองมือ 
เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานหรือบริการ เม่ือ
พิจารณาระดับความคิดเห็นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา  ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนท่ี
ไดรับจากองคกร และประเภทสายงาน มีผลตอปจจัยดานบรรยากาศในการบริการ สวนเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาทํางานในองคกร และสถานภาพการเปนผูบริหารไมมีผลตอปจจัยดาน
บรรยากาศในการใหบริการ โดยพบวา ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีระดับ
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นมากกวาระดับการศึกษาปริญญาตรี อนุปริญญา 
และปริญญาโท ตามลําดับ และประเภทสายงานสนับสนุนการบริการมีระดับความคิดเห็นมากกวา
สายงานบริการผูปวย  
 4. ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนท่ีไดรับจาก
องคกร และประเภทสายงาน สวนปจจัยอ่ืนๆ ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาทํางานใน
องคกร และสถานภาพการเปนผูบริหาร ไมมีผลตอความผูกพันตองาน โดยพบวา อายุมากกวา 50 ป 
มีความระดับความคิดเห็นมากกวาอายุ อ่ืนๆ ท่ีนอยกวา ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ีมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นมากกวาระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาโท และอนุปริญญา รายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกรท่ีนอยกวา 15,000 บาท มีระดับความ
คิดเห็นมากกวารายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร 15,000 บาท ข้ึนไป และประเภทสายงาน
สนับสนุนการบริการมีความคิดเห็นมากกวาสายบริการผูปวย 
 5. ปจจัยดานความม่ันใจในการใหทํางาน ดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา และดาน
บรรยากาศในการบริการ สามารถทํานายความผูกพันตองานดานภาพรวมของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล
นภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได โดยปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการ 
สามารถทํานายระดับความผูกพันตองานของพนักงานดานภาพรวมไดมากท่ีสุด รองลงมาไดแก 
ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดานความม่ันใจในการทํางาน ตามลําดับ  
 6. ปจจัยดานความม่ันใจในการใหทํางาน ดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา และดาน
บรรยากาศในการบริการ สามารถทํานายความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน
ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได โดยปจจัยดาน
บรรยากาศในการใหบริการ สามารถทํานายระดับความผูกพันตองานดานความมุงม่ันทุมเทในการ
ทํางาน ไดมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา และดานความม่ันใจในการ
ทํางาน ตามลําดับ   
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 7. ปจจัยดานความม่ันใจในการใหทํางาน ดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา และดาน
บรรยากาศในการบริการ สามารถทํานายความผูกพันตองานดานการอุทิศตนในการทํางานของ
เจาหนาท่ีโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได โดยปจจัยดานบรรยากาศ
ในการใหบริการ สามารถทํานายระดับความผูกพันตองานดานการอุทิศตนในการทํางาน ไดมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดานความม่ันใจในการทํางาน ตามลําดับ   
 8. ปจจัยดานความม่ันใจในการใหทํางาน ดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา และดาน
บรรยากาศในการบริการ สามารถทํานายความผูกพันตองานดานการใหเวลากับงานของเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได โดยปจจัยดานบรรยากาศในการ
ใหบริการ สามารถทํานายระดับความผูกพันตองานดานการอุทิศตนในการทํางาน ไดมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดานความม่ันใจในการทํางาน ตามลําดับ   
 9. ผูบริหาร ถูกเสนอแนะใหเปนผูมีสวนรับผิดชอบในการสรางความผูกพันตองาน
ของพนักงาน โดยมีบทบาทในการเสริมสรางความม่ันใจในการทํางานของพนักงาน และสราง
บรรยากาศในการทํางานท่ีดี  
 
5.4 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

จากการศึกษาในเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตองานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล
นภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผูศึกษาพบวามีบางประเด็นท่ีนาสนใจ  จึงใครขอ
เสนอแนะความคิดเห็น ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอของโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม หรือองคกรอ่ืน ๆ ในการสรางความผูกพันตองานในอนาคต ซ่ึงมีแตละประเด็นดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาท่ีพบวา ความคิดเห็นของพนักงานดานความม่ันใจในการทํางาน 
อยูในระดับคอนขางเห็นดวย และเม่ือพิจารณาถึงปจจัยยอย พบวา รูสึกวาตนเองมีคุณสมบัติเกินกวา
ตําแหนงท่ีไดรับในปจจุบัน มีระดับความคิดเห็นในระดับเฉยๆ เปนอันดับสุดทาย และพบวา 
สามารถทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีกําลังทําในปจจุบัน และรูสึกม่ันใจวาทักษะและความสามารถ
ของตนเทียบเทากับหรือมากกวาความสามารถของเพ่ือนรวมงาน เปนปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นอยู
ในอันดับถัดมา แสดงวา พนักงานสวนใหญมีปญหาในเร่ืองความม่ันใจในคุณสมบัติของตนเองเม่ือ
เปรียบเทียบกับตําแหนงปจจุบันเปนอยางมาก และมีปญหาดานความม่ันใจในความสามารถในการ
ทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีกําลังทําอยูในปจจุบัน และดานทักษะความสามารถเม่ือเปรียบเทียบ
กับเพื่อนรวมงานบางพอสมควร ดังนั้นในการสรางความม่ันใจในการทํางานใหกับพนักงาน องคกร
หรือผูบริหารขององคกร ควรพัฒนาพนักงานใหมีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอกับตําแหนง
ปจจุบัน และตําแหนงท่ีจะทําในอนาคตอยางตอเนื่อง โดยเนนในกลุมพนักงานสายงานบริการผูปวย
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ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และอนุปริญญา และ มีอายุตํ่ากวา 41 ป ใหเรียนตอในระดับ
การศึกษาที่สูงข้ึน และฝกทักษะในการทํางานใหเกิดความชํานาญมากข้ึน เพื่อใหพนักงานมีความ
ม่ันใจในทักษะและความสามารถในการทํางานของตนเอง 
 2. จากผลการศึกษาที่พบวา ความคิดเห็นของพนักงานดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
อยูในระดับเห็นดวย โดยมีระดับความคิดเห็นสูงสุดจากปจจัยท้ัง 3 ดาน แสดงวา ปจจัยดานการ
บริการที่มุงเนนลูกคาขององคกรดีอยูแลว และดีท่ีสุดในปจจัยท้ัง 3 ดาน ซ่ึงถือวาเปนจุดแข็งของ
องคกร เม่ือพิจารณาถึงปจจัยยอย พบวา รูสึกพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข ซ่ึงเปนปจจัยยอยปจจัย
เดียวท่ีพนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง แสดงวา พนักงานสวนใหญมีความรูสึก
พอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข ดังนั้น องคกรหรือผูบริหารขององคกรควรสงเสริมหรือสนับสนุนให
การบริการที่มุงเนนลูกคาขององคกรดียิ่งข้ึนไปอีก โดยสงเสริมใหมีการบริการดวยรอยยิ้มสําหรับ
พนักงานทุกคน คนหาและรับฟงความตองการของลูกคา แลวสนองตอบความตองการของลูกคา 
เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ โดยมีการสรางและสนับสนุนใหพนักงานมีกิจกรรมในหลาย ๆ ดาน
รวมกับลูกคามากข้ึน  

3. จากผลการศึกษาท่ีพบวา ความคิดเห็นของพนักงานดานบรรยากาศในการ
ใหบริการ อยูในระดับคอนขางเห็นดวย และเม่ือพิจารณาถึงปจจัยยอย พบวา การท่ีผูบริหารแสดง
ความหวงใยอยางจริงใจในการบริการโดยการปฏิบัติเปนแบบอยางดวยตนเอง และการจัดเตรียม
เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงานในการทํางานหรือ
บริการ เปนสองปจจัยท่ีมีความคิดเห็นอยูในสองอันดับสุดทาย แสดงวา พนักงานบางสวนตองการ
บรรยากาศในการใหบริการที่ผูบริหารแสดงความหวงใยในการทํางาน และอยากใหผูบริหารปฏิบัติ
ตนใหเปนแบบอยาง และอยากใหองคกรจัดหาเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสมในการทํางานหรือใหบริการ ดังนั้น ผูบริหารของจะตองแสดงออกถึงความจริงใจ ความ
หวงใยตอพนักงานอยางสมํ่าเสมอ และใหการสนับสนุนเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลือ
ตางๆ ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม โดยเฉพาะในกลุมพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อนุปริญญา และปริญญาโท ท่ีทํางานอยูในประเภทสายงานบริการผูปวย  
 4. จากผลการศึกษาท่ีพบวา ปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน ดานการบริการท่ี
มุงเนนลูกคา ดานบรรยากาศในการใหบริการ และปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดตอเดือนท่ีไดรับจากองคกร และประเภทสายงาน มีผลตอความผูกพันตองาน โดยปจจัยดาน
บรรยากาศในการใหบริการ สามารถทํานายระดับความผูกพันตองานของพนักงานดานภาพรวม
ไดมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานการบริการที่มุงเนนลูกคา และดานความม่ันใจในการทํางาน 
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ตามลําดับ   ดังนั้นผูศึกษาจึงขอเสนอแนะกลยุทธใหองคกร หรือผูบริหารขององคกร ดําเนินการเพื่อ
สรางความผูกพันตองานของพนักงาน ดังนี้  

1. พัฒนาปจจัยดานบรรยากาศในการใหบริการเปนอันดับแรก เพราะมีผลตอความ
ผูกพันตองานของพนักงานมากกวาปจจัยอ่ืนๆ เพื่อสรางบรรยากาศท่ีดีในการใหบริการ ซ่ึงจะสงผล
ทําใหพนักงานมีความผูกพันตองานมากข้ึน ในกลุมพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อนุปริญญา และปริญญาโท ท่ีทํางานอยูในประเภทสายงานบริการผูปวย ดังตอไปนี้ 

- ผูบริหารของจะตองแสดงออกถึงความจริงใจ ความหวงใยตอพนักงานอยาง
สมํ่าเสมอ  

- สนับสนุนเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และความชวยเหลือตางๆ ในการปฏิบัติงานอยาง 
เหมาะสม  

- ใหความรูพนักงานในเร่ืองมาตรฐานการใหบริการที่ดี เพื่อใหเขาใจและตระหนัก
ในมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี  

- ใหการยกยอง หรือมอบรางวัล แกพนักงานท่ีทํางานหรือใหบริการไดอยางยอด
เยี่ยม เปนประจํา 

2. สงเสริมปจจัยดานการบริการท่ีมุงเนนลูกคา ใหดียิ่งข้ึน เพราะปจจัยดานนี้
องคกรทําไดดีอยูแลว โดยเฉพาะ การที่พนักงานมีความรูสึกพอใจท่ีทําใหลูกคามีความสุข แสดงวา
พนักงานมีจิตใจท่ีดีมุงเนนการบริการลูกคาอยูแลว โดยใหการสงเสริมกับพนักงานในกลุมท่ีมี
สถานภาพสมรสเปนสมรส และสถานภาพเปนหยารางหรือแยกกันอยูหรือหมาย ซ่ึงเปนพนักงาน
สวนใหญขององคกรท่ีมีการบริการที่มุงเนนลูกคาดีอยูแลว โดยการใหพนักงานกลุมนี้ไดมีโอกาส
ทํากิจกรรมตางๆ รวมกับลูกคามากข้ึน เชน ไดพูดคุย สนทนา ซักถาม ทําความรูจัก ทํากิจกรรม
สันทนาการกับลูกคา เปนตน ซ่ึงจะทําใหรูจักและเขาใจลูกคามากข้ึน สงผลทําใหการยิ้มใหกับลูกคา
เปนเร่ืองงายข้ึน และพนักงานเองก็มีความสุขท่ีไดตอบสนองความตองการของลูกคา  

3. พัฒนาปจจัยดานความม่ันใจในการทํางาน เพื่อทําใหพนักงานมีความม่ันใจใน
การทํางานมากข้ึน โดยเนนในกลุมพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และอนุปริญญา ท่ี
ทํางานอยูในสายงานบริการผูปวย ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมใหความรู และฝกทักษะในการปฏิบัติงานแกพนักงานใหเหมาะตาม
ตําแหนงงานท่ีทําอยูในปจจุบัน หรือสงเสริมใหพนักงานไดเรียนตอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน เพื่อ
ทําใหพนักงานมีคุณสมบัติเหมาะสมตอตําแหนงงาน และรูสึกม่ันใจในความรู ทักษะและ
ความสามารถของตนเอง 
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- มีการจัดเตรียมความรู และกิจกรรมเสริมทักษะใหกับพนักงานท่ีมีโอกาสที่จะ
ไดรับมอบหมายงานพิเศษเพิ่มเติม หรือ ไดรับการเล่ือนตําแหนงในอนาคต เพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับพนักงานใหสามารถทํางานท่ีทาทายมากกวางานท่ีกําลังทําในปจจุบันได   

จากขอเสนอแนะท้ัง 3 กลยุทธ หากมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการสรางความ
ผูกพันตองานในระยะเวลาอันรวดเร็ว ใหเลือกกลยุทธท่ี 1 มาดําเนินการกอนเปนอันดับแรก แตใน
ระยะยาวจะตองดําเนินการกลยุทธท่ี 2 และ 3 ไปพรอมๆ กัน เพื่อใหพนักงานมีความผูกพันตองาน
มากข้ึน  

5. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป เนื่องจากพบวา ขอเสนอแนะสวนใหญเปน
เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับผูบริหาร ดังนั้นผูศึกษาจึงขอเสนอแนะใหปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผูบริหารเปนอีก
ปจจัยหนึ่งท่ีตองศึกษาเพิ่มเติมจากการศึกษาในคร้ังนี้  

 
 
 
 

 
 


