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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา ใช้ขอ้ มูลความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร กรม
อนามัย ที่สํารวจโดยกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดื อนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 263 คน
นํามาศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงาน หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยรายด้าน ได้แก่ ปั จจัยเกี่ยวกับองค์กร งานที่ทาํ ผูค้ นในองค์กร ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง สถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม และผลตอบแทน กับความผูกพันของบุคลากร
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ โดยใช้ ส ถิ ติ Independent t-test F-test (ANOVA) สั ม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson correlation)
ผลการวิจยั พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 83.7 อายุ 38-53 ปี ร้อยละ 36.9
มีอายุงาน 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 48.7 มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 49.8 ระดับความผูกพันของ
บุ ค ลากรโดยรวมอยู่ใ น ระดับ ปานกลาง ร้ อยละ 43.3 ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอายุงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง รองลงมาคือปั จจัยเกี่ยวกับผูค้ นในองค์กรและสถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม
และปั จจัยเกี่ ยวกับผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง มี ค่าเฉลี่ ย 3.16, 3.00 และ 2.96 ตามลําดับ และปั จจัย
เกี่ยวกับองค์กร งานที่ทาํ ผูค้ นในองค์กร ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถานการณ์ของ
ตนเองและ สภาพแวดล้อม และผลตอบแทน มี ความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น องค์กรควรกําหนดนโยบายและทิศทางการทํางานที่ชดั เจน ผูบ้ ริ หารรับฟั ง
ความคิดเห็ นจากบุคลากร งานที่ทาํ แนวทางในการปฏิ บตั ิ ที่ชัดเจน และให้อิสระในการตัดสิ นใจ
หน่วยงานควรยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานดีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
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FACTORS AFFECTING ORGANIZATION EMPLOYEE ENGAGEMENT
IN HEALTH PROMOTION CENTER REGION 5 RATCHABURI
NATTAYA KAEWPIPOB
Health Promotion Center Region 5 Ratchaburi
Abstract
This research is descriptive research using information about the commitment of personnel
to the Department of Health’s survey between January - February 2019. A total of 263 people were
taken to study the differences between gender, age, education level, and job length, finding the
relationship between each factor. In which, organizational factors, work, people in the organization,
direct supervisors, senior management, their situation, the environment, and income to the
engagement of personnel were analyzed using an independent t-test, F-test (ANOVA), and Pearson
correlation.
The study found that the most population was female accounted for 83.7, age range 38-53
years accounted for 36.9, work experience years more than 15 years old accounted for 48.7.
Education level was bachelor’s degree accounted for 49.8. The overall organizational engagement
in a medium level (43.3). The personal factors (include sex, age, education, and work experience
years) do not show any significant difference an employee engagement. Mean score of executives’
factors (3.16), co-worker factor and condition and environment factor (3.00) and supervisors’ factor
(2.96). However, the organization relates to factors that show a statistically significant difference
in employee engagement. Therefore, that organization should be set obviously policies and
directions. Executives listen to personnel's suggestions, the work has clear guidelines to practice.
Officers have been authorized for free decision making and compliment the well-worker for
motivation.
Keyword: Factors affecting, organization employee engagement,
Health Promotion Center Region 5 Ratchaburi
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บทนํา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็ นต้นมา ถ้าจะกล่าวถึงบทบาทการพัฒนาองค์กรสู่ ระบบราชการ 4.0
กรมอนามัยมีการพัฒนาองค์กรและบุคลากร (หมวด 5 ) ถึ งระดับ significance หมายถึง การมีการ
ก้าวสู่ การสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง1 โดยใช้เครื่ องมือ Change Management ใช้
สโลแกน “DOH Change รวมพลังเปลี่ยนกรมอนามัย DOH 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม” ต้องการ
ผลัก ดัน ให้ ก รมอนามัย ก้า วสู่ ส นามแข่ ง ขัน ด้ว ยจิ ต สํา นึ ก ผู ท้ าํ หน้า ที่ ห ลัก ในการอภิ บ าลระบบ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อมของประเทศและเปลี่ยนให้เป็ นกรมอนามัย 4.0 ที่สอดรับกับ
โมเดลประเทศไทย 4.0 ยกระดับเป็ นกรมนวัตกรรมที่พร้อมบริ การองค์ความรู ้อนั เปี่ ยมไปด้วยคุณค่า
ตอบสนองทุกความต้องการของประชาชน ผลการพัฒนาของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดําเนิ นการ
ร่ วมกับแผนบริ หารการเปลี่ ยนแปลงกรมอนามัย มี แผนบริ หารการเปลี่ ยนแปลง จัดทํา Business
process ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจกรมอนามัย กําหนด product ของศูนย์เพื่อ
ตอบต่อการเป็ น regional lead ให้ตรงกับปั ญหาและความต้องการของพื้นที่ แต่ยงั ขาดความชัดเจน
ในหลายประเด็นและการมีการพัฒนาร่ วมกับกลุ่ม ชมรมศูนย์ฯ ต่อไป
ในปี พ.ศ. 2560 ผลการสํา รวจค่ า เฉลี่ ย นความสุ ขโดยเครื่ องมื อวัดความสุ ข ด้วยตนเอง
(Happinometer)2 ผลการวิเคราะห์ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีผตู ้ อบจํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 63
พบว่า บุคลากรของศูนย์ฯ มีค่าเฉลี่ยความสุ ขระดับร้อยละ 61.25 ระบุเป็ นสเกลช่วง Happy (ระหว่าง
ร้อยละ50.00-74.99) แปลความหมายว่า “คุณและองค์กรต้องร่ วมมือกันสร้างสุ ขอย่างต่อเนื่ อง” ส่ วน
คะแนนเฉลี่ ย ความผู ก พัน ร้ อ ยละ 60.84 ครั้ งนั้น นับ เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ทํา ให้ ศู น ย์ฯ ทราบถึ ง ระดับ
ความสุ ข หรื อความรู ้ สึกของบุ คลากร รวมถึ งภาพรวมประเด็นที่ศูนย์ฯ ควรส่ งเสริ ม หรื อแก้ไ ข
ปรับปรุ ง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย ส่ วนโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของศูนย์
อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีเจ้าหน้าที่ให้บริ การจุดนี้ประมาณ 2/3 ขององค์กร มีการสํารวจความผูกพันของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 พบบุคลากรของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพมีค่า
ความผูกพันของบุคลากรร้อยละ 70.2, 75.3, 70.2, 65.2 และ 67.1 ตามลําดับ3 สําหรับผลการสํารวจ
ปี พ.ศ.2561 โดยกรมอนามัยเป็ นเจ้าภาพหลักตัวชี้ วดั : ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์ก ร
(Employee Engagement :EE) พบว่า ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีค่าความผูกพันร้อยละ 73.5 ส่ วนผล
การสํารวจของปี พ.ศ.2562 (รอบ5 เดือนแรก) ร้อยละ 76.84 ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าผลการสํารวจ
ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีแนวโน้มสู งขึ้นเป็ นลําดับ อาจเป็ นเพราะ
ผลจากการใช้กลยุทธ์ของกรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ที่ให้ความสําคัญกับการสื่ อสาร
ให้กบั บุคลากรทุกระดับมากขึ้น2
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จากการศึกษาข้อมูลและกระบวนการทํางานของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พบว่า บุคลากรให้
ความสําคัญไปที่ การตอบตัวชี้ วดั (PA) เท่านั้นยังไม่มีการนําข้อมู ลดังกล่าวมาศึ กษารายละเอี ยด
เพิ่มเติม และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อบริ หารอย่างจริ งจัง นอกจากนี้มีการศึกษา พบว่า องค์กรที่มี
แนวปฏิ บตั ิที่ดีด้านความผูกพันของบุคลากร ควรมี การประเมิ นความผูกพันในรู ปแบบทั้งที่ เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการสิ่ งสําคัญอันดับต้นๆ คือ การมีผลการวิเคราะห์ความผูกพันที่จริ งมีความ
ละเอี ยดและต่อเนื่ อง มี การเชื่ อมโยงกับการวางแผนการบริ หารคนและทรั พยากร และมีวิธีการ
เสริ มสร้างวัฒนธรรมในการสื่ อสารที่เปิ ดกว้างจึงจะส่ งผลที่ดีต่อการพัฒนาในขึ้นต่อไป จากปั ญหา
ดังกล่าวข้างต้นทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของศูนย์อนามัยที่ 5
ราชบุรี เพื่อนําผลการวิจยั ครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ที่ตอ้ งการดําเนิ นการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรเพื่อดึ งดู ด พัฒนา ธํารงรักษากําลังคนให้มีผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึ กษา และปั จจัย
เกี่ยวกับองค์กร งานที่ทาํ ผูค้ นในองค์กร ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถานการณ์ของ
ตนเองและสภาพแวดล้อม และผลตอบแทนของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และอายุงาน
4. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร ได้แก่ ปั จจัยเกี่ยวกับองค์กร งาน
ที่ ท ํา ผู ้ค นในองค์ ก ร ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาโดยตรง ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง สถานการณ์ ข องตนเองและ
สภาพแวดล้อม และผลตอบแทน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้
เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่ดีเยีย่ มบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
2. เพื่ อเป็ นข้อมู ล สํ า หรั บ การวางแผนพัฒ นาบุ ค ลากรให้มี ค วามผูก พัน ต่ อ องค์ก ร เพื่ อ
นําไปสู่ การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทํางานและการพัฒนาองค์กร
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิที่กรมอนามัยได้เก็บข้อมูล
โดยแบบสํารวจออนไลน์เกี่ยวความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในทุกหน่วยงานของ
กรมอนามัย บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยใช้ขอ้ มูลของบุคลากรเฉพาะศูนย์อนามัย
ที่ 5 ราชบุรี มาใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ประชากร

ประชากรที่อยูใ่ นขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ เป็ นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นศูนย์อนามัยที่
5 ราชบุ รี กรมอนามัย ประกอบด้วยข้าราชการ จํานวน 148 คน พนักงานราชการ จํานวน 16 คน
ลูกจ้างประจํา 27 คน พนักงานกระทรวง จํานวน 54 คน และลูกจ้างเหมา จํานวน 56 คน (ข้อมูล ณ
เดือนพฤศจิกายน 2561 จากงานบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)5 รวมจํานวนประชากรทั้งสิ้ น 301
คน มีประชากรที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จํานวนทั้งหมด 263 คน
เกณฑ์ การคัดเข้ า (Inclusion criteria)
1. เป็ นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลู กจ้างประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ขที่
ปฏิบตั ิงานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
เกณฑ์ การคัดออก (Exclusion criteria)
1. บุคลากรที่ลาศึกษาต่อ
2. บุคลากรที่ไม่ยนิ ยอมให้ขอ้ มูล หรื อตอบแบบสํารวจออนไลน์
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ใช้ขอ้ มูลจากการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย จาก
แบบสํา รวจออนไลน์ ในช่ วงเดื อนมกราคม - กุม ภาพันธ์ 2562 ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสํ ารวจ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยต่ างๆ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันของบุคลากรศูนย์ อนามัยที่ 5 ราชบุรี
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
แบบสอบถามที่นาํ มาใช้ครั้ งนี้ มีค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อ (Reliability Test) โดย
วิธีใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ตัวแปรที่ใช้
การหาค่าความเที่ยง ได้แก่
1. ปั จจัยเกี่ยวกับองค์กร มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.92
2. ปั จจัยเกี่ยวกับงานที่ทาํ มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.90
3. ปั จจัยเกี่ยวกับผูค้ นในองค์กร มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.91
4. ปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.95
5. ปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.96
6. ปั จจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ตนเองและสภาพแวดล้อม มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.82
7. ปั จจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.84
8. ความผูกพันของบุคลากร มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.84
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ได้ส่งข้อมูลกลับคืนให้กบั
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นั้นนําไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล นํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติของการศึกษาวิจยั โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถิติเชิ งพรรณนา จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิ งอนุมาน ในการทดสอบตามสมมติฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติ Independent t-test F-test (ANOVA) สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson correlation)
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ผลการวิจัย

1. ปัจจัยส่ วนบุคคล

ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 83.7 มีอายุ ระหว่าง 38-53 ปี ร้อยละ 36.9 อายุ
งานส่ ว นใหญ่ 15 ปี ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 48.7 มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 49.8 และเป็ น
ข้าราชการ ร้อยละ 55.1
2. ปัจจัยรายด้ าน
1) ปั จจัยเกี่ยวกับองค์กร มีคา่ เฉลี่ย เท่ากับ 2.92 อยูใ่ นระดับปานกลาง
2) ปั จจัยเกี่ยวกับงานที่ทาํ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.16 อยูใ่ นระดับปานกลาง
3) ปั จจัยเกี่ยวกับผูค้ นในองค์กร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 อยูใ่ นระดับปานกลาง
4) ปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.96 อยูใ่ นระดับปานกลาง
5) ปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.16 อยูใ่ นระดับปานกลาง
6) ปั จจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.00
อยูใ่ นระดับปานกลาง
7) ปั จ จัย เกี่ ย วกับ ผลตอบแทน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.67 อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยรายด้าน
ปัจจัยรายด้ าน

S.D.

ระดับ

1.ปั จจัยเกี่ยวกับองค์กร

X
2.92

0.72

ปานกลาง

2.ปั จจัยเกี่ยวกับงานที่ทาํ

3.16

0.65

ปานกลาง

3.ปั จจัยเกี่ยวกับผูค้ นในองค์กร

3.00

0.87

ปานกลาง

4.ปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง

2.96

0.87

ปานกลาง

5.ปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง

3.16

0.76

ปานกลาง

6.ปั จจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม

3.00

0.68

ปานกลาง

7.ปั จจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน

2.67

0.79

ปานกลาง
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2. ระดับความผูกพันของบุคลากรศูนย์ อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.07 อยูใ่ นระดับปานกลาง
รายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ระดับความผูกพัน
ความผูกพันของบุคลากร

X

S.D.

ระดับ

3.07

0.69

ปานกลาง

3. เปรี ยบเทียบความผูกพันของบุคลากรศู นย์ อนามัยที่ 5 ราชบุรี จําแนกตาม ปั จจัย
ส่ วนบุคคล ได้ แก่ อายุ ระดับการศึ กษา และอายุงาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอายุงาน
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน รายละเอียด ดังตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ กับความผูกพันของ
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ปัจจัยส่ วนบุคคล

n

X

43

2.95 0.74

เพศ
ชาย
หญิง

SD

220 3.10 0.68

Mean Difference

t

p-value

1.44

1.208

.213
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ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาและอายุ
งาน กับความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ปัจจัยส่ วนบุคคล

จํานวน

1.อายุ

�
𝑿𝑿

SD

ตํ่ากว่า 24 ปี

4

3.33

0.47

24-37 ปี

76

2.89

0.75

38-53 ปี

97

3.16

0.66

54 ปี ขึ้นไป

86

3.12

0.66

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

89

3.13

0.64

ปริ ญญาตรี

131

3.08

0.68

ปริ ญญาโท

40

3.0

0.83

ปริ ญญาเอก

3

2.2

0.38

น้อยกว่า 1 ปี

15

3.29

0.33

1-5 ปี

54

3.02

0.78

6-10 ปี

53

2.94

0.59

11-15 ปี

13

2.82

0.84

15 ปี ขึ้นไป

128

3.15

0.69

t

sig

2.55

0.056

1.849

0.139

1.756

0.138

2.ระดับการศึกษา

3. อายุงาน

4. ปั จ จั ยที่มี ผลต่ อ ความผูก พันของบุ ค ลากรศู นย์ อ นามั ย ที่ 5 ราชบุ รี ได้ แก่ ปั จ จั ย
เกีย่ วกับองค์ กร งานทีท่ าํ ผู้คนในองค์ กร ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บริหารระดับสู ง สถานการณ์ ของ
ตนเองและสภาพแวดล้ อม และผลตอบแทน
ผลการศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย รายด้า นกับความผูกพันของบุคลากรศู นย์
อนามัย ที่ 5 ราชบุ รี พบว่า ปั จจัย รายด้า น ได้แก่ ปั จจัย เกี่ ย วกับ องค์ก ร งานที่ ท าํ ผูค้ นในองค์กร
ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาโดยตรง ผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง สถานการณ์ ข องตนเองและสภาพแวดล้อ ม และ
ผลตอบแทน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ปั จจัย ที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ไ ด้แก่ ปั จจัย เกี่ ย วกับ ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง รองลงมาคื อ ปั จ จัย
เกี่ ย วกับ องค์ก ร และปั จ จัย เกี่ ย วกับ สถานการณ์ ต นเองและสิ่ ง แวดล้อ ม โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.069 0.589 และ0.580 ตามลําดับ รายละเอียดดัง ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ทดสอบความพันธ์ระหว่างปั จจัยรายด้าน ได้แก่ ปั จจัยเกี่ยวกับองค์กร งานที่ทาํ ผูค้ นใน
องค์กร ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถานการณ์ของตนเองและ
สภาพแวดล้อม และผลตอบแทน กับความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
โดยใช้สถิติ Pearson Correlation
ความพันธ์ ระหว่ างปัจจัยรายด้ านกับความผูกพัน
ค่ าสั มประสิ ทธิ์p
ของบุคลากรศูนย์ อนามัยที่ 5 ราชบุรี
สหสั มพันธ์ ( r )
1. ปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
0.609
<0.001
2. ปั จจัยเกี่ยวกับองค์กร
0.589
<0.001
3. ปั จจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม
0.580
<0.001
4. ปั จจัยเกี่ยวกับงานที่ทาํ
0.554
<0.001
5. ปั จจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน
0.526
<0.001
6. ปั จจัยเกี่ยวกับผูค้ นในองค์กร
0.471
<0.001
7. ปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
0.415
<0.001

อภิปรายผล
ผลของการศึกษาความผูกพันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อภิปรายผลการวิจยั
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลและปัจจัยรายด้ าน
1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพของประชากรส่ วนใหญ่
ด้านเพศ พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 83.7 เป็ นเพศชาย ร้อยละ 16.3 มีช่วงอายุ
38-53 ปี ร้อยละ 36.9 ส่ วนอายุงาน พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีอายุงาน 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 48.7
และมีระดับการศึกษา ในระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้ อยละ 49.8 เนื่ องจากประชากรมีลกั ษณะที่
หลากหลาย แต่ มี ก ารดํา เนิ นงานภายใต้นโยบายเดี ย วกัน มุ่ ง เพื่ อผลสั ม ฤทธิ์ เดี ยวกัน ฉะนั้นการ
ดํา เนิ นงานเพื่ อสร้ า งความผูก พัน ต่อ บุ ค ลากรจึ ง จะต้อ งวางแผนให้ เป็ นมาตรฐานและแนวทาง
เดียวกัน เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของบุคลากรทั้งองค์กร
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1.2 ปัจจัยรายด้ าน
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยเกี่ยวกับงานที่ทาํ และปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารระดับสู งมี
ค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด เท่ากับ 3.16 รองลงคือปั จจัยเกี่ยวกับงานที่ทาํ และปั จจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ ข อง
ตนเองและสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยได้แก่ ปั จจัยเกี่ยวกับองค์กร
และผู บ้ ัง คับ บัญ ชาโดยตรง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.92 และมี ค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด คื อ ปั จ จัย เกี่ ย วกับ
ผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.67 ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง สรุ ปได้ว่าความ
คิ ดเห็ นของบุ ค ลากรที่ มี ค่า เฉลี่ ย น้อยนั้น ว่า องค์ก รมี เป้ า หมายในการดํา เนิ น งานชัด เจน และมี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในองค์กรน่าอยู่ ผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกอบอุ่นและเป็ นกันเองสอดคล้องกับ
ธงชัย สมบูรณ์ (2549)6 ส่ วนปั จจัยด้านผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ทั้งหัวหน้างานและผูป้ ฏิบตั ิงานมีการ
ชี้แจงและรับทราบนโยบาย และโครงสร้างขององค์กรให้บุคลากรทราบอย่างทัว่ ถึง ทําให้หวั หน้า
งานและผูป้ ฏิบตั ิงานเข้าใจกันมากขึ้น ทั้งเกี่ยวกับกฎระเบียบ บทบาท กฎเกณฑ์ในการปฏิบตั ิร่วมกัน
สอดคล้อ งกับ ปภาวดี เหล่ า พาณิ ช ย์เ จริ ญ (2553) 7 ส่ ว นปั จ จัย ด้า นผลตอบแทน อธิ บ ายได้ว่า
หน่วยงานมีการสนับสนุ นระบบสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากร ได้แก่ บ้านพักสวัสดิการ การตรวจ
สุ ขภาพประจําปี มีรางวัลคนดีศรี อนามัยประจําหน่วยงานและระดับกรม มีการจัดกิจกรรมโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้ างกําลังใจในการทํางานได้แก่ กีฬาสี 5อ ชะลอวัย ซึ่ งการที่หน่วยงานมีการจัด
กิ จ กรรมทํา ให้ บุ ค ลากรรู ้ สึ ก พอใจงาน หน่ ว ยงานและมี ค วามเต็ ม ใจในการปฏิ บ ัติ ง านให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับปภาวดี เหล่าพาณิ ชย์เจริ ญ (2553)7
2. ระดับความผูกพันของบุคลากรศูนย์ อนามัยที่ 5 ราชบุรี
จากการศึกษา พบว่า ระดับความผูกพันของประชากรส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความผูกพัน
ของบุคลากร เท่ากับ 3.07 อยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่ องจากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีมีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามแผนงานกิจกรรมที่เสริ มสร้างความผูกพันของบุคลากร ได้แก่ โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
บุคลากรต่าง ๆ เช่น กีฬาสี การตรวจสุ ขภาพบุคลากร กิจกรรมทําบุญตักบาตรมีการสื่ อสารภายใน
หน่ วยงาน การจัดสรรสวัส ดิ ก ารต่า งๆ และการพัฒนาศักยภาพของบุ คลากรโดยการอบรมเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อันจะเกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากรและหน่ วยงาน ซึ่ งสามารถอธิ บาย
ได้วา่ จากการที่บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาํ ให้หน่วยงานประสบความสําเร็ จ
มี ความมุ่งมัน่ เต็มใจในการใช้ความสามารถเพื่อชื่ อเสี ยงที่ ดีข องหน่ วยงาน ปฏิ บตั ิ งานอย่า งเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้งานนั้นบรรลุตามเป้ าหมายและทันเวลา ส่ งผลให้บุคลากรมีระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้านี้
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3. เปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรกับปัจจัยส่ วนบุคคลของบุคลากร จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงาน
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงานของ
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
3.1 ด้ านเพศ เพศที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับ ศราวธุ โภชนะสมบัติ (2559)8 สรุ ปได้วา่ ลักษณะงานต้องอาศัยทั้งความรู ้ ความสามารถ และมี
แนวทางการปฏิ บ ตั ิ งานทั้งเพศชายและเพศหญิ งอย่างความเสมอภาคกัน เกิ ดผลงานจากความรู ้
ความสามารถ โดยไม่ข้ ึนกับเพศของผูป้ ฏิบตั ิงานโดยประเมินผลจากการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลให้เพศ
ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
3.2 ด้ านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีความ
ผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ริ นทร์ ลภัส อรรถเรื องไชย (2557)9
และปาริ ชาต บัวเป็ ง (2554)10 อธิ บายได้วา่ อายุของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จะแตกต่างกัน
แต่บุคลากรทุกช่วงอายุก็มีความมุ่งมัน่ และทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรเหมือนกัน
3.3 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความผูกพันไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ริ นทร์ ลภัส อรรถเรื องไชย (2557)8 และปาริ ชาต บัวเป็ ง
(2554)10 อธิ บายได้วา่ บุคลากรที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันไม่แตกต่างกัน อธิ บายได้วา่
บุคลากรทุกระดับการศึกษาล้วนแต่มีความคาดหวังต่อสิ่ งที่จะได้รับและการตอบสนองจากองค์กร
เหมือนกัน แม้วา่ บุคลากรมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจเดียวกัน ภายใต้นโยบายเดียวกัน โดยอธิ บายได้วา่ เนื่องจากองค์กรใช้หลักการในการบริ หาร
บุคลากร โดยการเลือกบุคลากรที่มีความรู ้เหมาะสมตรงกับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนตรง
ความสามารถของบุคคล นั้นๆ
3.4 ด้ านอายุงาน พบว่า อายุงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่าง
กัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของศราวุธ โภชนะสมบัติ (2559)8 และกรกนก เจริ ญสุ ข (2560)11
เนื่ องจากองค์การให้สิทธิ และสวัสดิการด้านต่างๆกับบุคลากร ตั้งแต่เริ่ มปฏิบตั ิงาน และการคงอยู่
เป็ นสมาชิกในองค์กรไม่วา่ จะระยะเวลานานเท่าใด การได้รับสิ ทธิก็ยงั คงได้รับเหมือนเดิม
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4. ปั จจั ยที่มีผลต่ อความผูกพันของบุคลากรศู นย์ อ นามั ยที่ 5 ราชบุรี ได้ แก่ ปั จจั ย
เกี่ยวกับองค์ กร งานที่ทํา ผู้คนในองค์ กร ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บริ หารระดับสู ง สถานการณ์ ของ
ตนเองและสภาพแวดล้ อม และผลตอบแทน
4.1 ปัจจัยเกีย่ วกับองค์ กร บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีระดับความคิดเห็น
อยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ความผู ก พัน ของบุ ค ลากร ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของศราวุธ โภชนะสมบัติ (2559)8 อธิ บ ายได้ว่า ลัก ษณะขององค์กร ได้แก่ นโยบาย
ข้อบังคับและขั้นตอนต่างๆ ขององค์กรเป็ นที่ยอมรั บจากบุ คคลทัว่ ไป มีนโยบายและระบบการ
ทํางานที่มีทิศทางการบริ หารงานชัดเจน มีการสื่ อสารภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึง
4.2 ปัจจัยเกีย่ วกับงานทีท่ าํ พบว่า บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีระดับความ
คิดเห็ นอยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัยเกี่ ยวกับงานที่ทาํ มีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับความผูกพันของ
บุคลากร ซึ่ งสอดคล้องกับปาริ ชาต บัวเป็ ง (2554)10 อธิ บายได้วา่ องค์กรได้สร้างคุณค่าของงาน และ
กําหนดลักษณะงานให้มีความท้าทาย ส่ งผลให้บุคลากรเกิดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาตนเอง ลักษณะ
ของงานก็ตรงกับความถนัดของบุคลากร มีอิสระในงานและได้ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
4.3 ปัจจัยเกีย่ วกับผู้คนในองค์ กร พบว่า บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีระดับ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความผูกพันของบุคลากร สอดคล้อง
กับปาริ ชาต บัวเป็ ง (2554)10 อธิ บายได้วา่ เพื่อนร่ วมงานมีส่วนที่ช่วยให้บุคลากรปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็ จ
ตามเป้ าหมาย ทําให้บุคลากรรู ้สึกภาคภูมิใจที่ตนได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
4.4 ปัจจัยเกีย่ วกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีมีระดับ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันของบุคลากร อธิ บายได้
ว่า ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงล้วนมีส่วนในการช่วยแนะนําและสอนงาน เป็ นผูน้ าํ ที่มีความสามารถ เป็ น
แบบอย่างที่ดีในองค์กร ทั้งยังมีส่วนในการสร้ างบรรยากาศการมีส่วนร่ วมภายในองค์กร สามารถ
สร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กบั บุ ค ลากรถ้าผูบ้ ริ หารสร้ างความมัน่ ใจให้กบั บุ ค ลากรแล้วย่อมจะทํา ให้
บุ คลากรมี ความจงรั กภักดี ท้ งั ต่อผูบ้ ริ หารและองค์กรดังเช่ นการศึ กษาของ ศุ ภชัย รุ่ งเจริ ญสุ ข ศรี
(2558)12 ได้ศึกษาไว้
4.5 ปัจจัยเกีย่ วกับผู้บริหารระดับสู ง บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีระดับ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความผูกพันของบุคลากร อธิ บายได้
ว่า ผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นผูน้ าํ ที่ มีความสามารถ เป็ นแบบอย่างที่ ดีในองค์กร ทั้งยังมีส่วนในการ
สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่ วมภายในองค์กร สามารถสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั บุคลากรถ้าผูบ้ ริ หาร
สร้างความมัน่ ใจให้กบั บุคลากรแล้วย่อมจะทําให้บุคลากรมีความศรัทธาในตัวผูบ้ ริ หารและองค์กร
ดังเช่นการศึกษาของ ศุภชัย รุ่ งเจริ ญสุ ขศรี (2558)12 ได้ศึกษาไว้
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4.6 ปัจจัยเกีย่ วกับสถานการณ์ ของตนเองและสภาพแวดล้ อม บุคลากรศูนย์
อนามัยที่ 5 ราชบุ รี มีระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับความ
ผูกพันของบุคลากร อธิ บายได้วา่ การที่บุคลากรในองค์กรมีความพร้อมทั้งทางกายและทางใจ และ
ครอบครัวให้การสนับสนุ น และมีการจัดการตนเองเกี่ยวกับภาระต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีโอกาสก็
หากิจกรรมในการสร้างความสุ ขให้กบั ตนเอง
4.7 ปัจจัยเกีย่ วกับผลตอบแทน บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีระดับความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร อธิ บายได้วา่ การที่
บุคลากรในหน่ วยงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นธรรมกับการปฏิบตั ิงาน มีสวัสดิ การของ
หน่ วยงานและมีการยกย่องชมเชยจากผลการปฏิ บตั ิงาน ก็จะส่ งผลให้บุคลากรในองค์กรมี ความ
ผูกพันกับองค์กรเพิ่มขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1.1 ด้านองค์กรควรมีการกําหนดนโยบายและทิศทาง กรอบการทํางาน และบทบาท
หน้า ที่ ข องแต่ ล ะตํา แหน่ ง ให้ชัดเจน ให้ค วามสํา คัญในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชี พให้แก่
บุคลากร (career path) มีการกําหนดแนวทางหรื อนโยบายในการเลื่ อนตําแหน่ งที่ดีเพียงพอ ควร
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และวางแผนการบริ หารองค์กร การ
กําหนดนโยบายต่าง ๆ ควรจากทุกฝ่ าย ทุกงาน ร่ วมกันกําหนดขึ้นมา ทําให้เกิดการยอมรับ บุคลากร
จะรู ้สึกผูกพันและยินดีที่จะปฏิบตั ิตาม และเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานนั้นด้วย
1.2 ด้ า นผู ้บ ัง คับ บัญ ชาโดยตรง หั ว หน้ า งานควรแนะนํา สอนงาน และสั่ ง การ
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาโดยมี แนวทางปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ชัดเจน มี ก ารมอบหมายงานที่ ชัดเจน และเมื่ อเกิ ด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงานหัวหน้างานจะต้องมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบจากข้อผิดพลาดนั้น
หัวหน้างานควรมีการพัฒนางานโดยให้มีการประชุ มภายในฝ่ ายงานเพื่อพัฒนาการทํางานในแต่ละ
ฝ่ าย ให้บุคลากรในกลุ่มงาน/ฝ่ าย เสนอความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทางในการแก้ปัญหา และ
องค์กรควรกําหนดขอบเขตอํานาจความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงานให้เหมาะสม ครอบคลุม
และหัวหน้างานสามารถใช้อาํ นาจได้อย่างเต็มที่ตามขอบเขตนั้น เป็ นต้น
1.3 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ หน่วยงานได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของทางราชการ และมี การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและมีกิจกรรมที่เสริ มสร้ างพลังใจให้ก ับ
บุ ค ลากร อี ก ทั้ง ควรมี ก ารสนับ สนุ นสวัสดิ ก ารต่า ง ๆ การตรวจสุ ข ภาพประจํา ปี การให้บ ริ ก าร
Fitness center ฟรี การจัดกิ จกรรม/โครงการส่ ง เสริ มสุ ขภาพให้กบั บุ คลากรในหน่ วยงาน มอบ
รางวัลคนดีศรี อนามัยให้แก่บุคลากรของกรมอนามัยเป็ นประจําทุกปี เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจใน
การทํางานให้กบั บุคลากร
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2. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิจ ัย เกี่ ย วกับ ความผูก พันของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ องค์ก รทุ ก ปี เพื่ อ
ปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบกิจกรรมที่จะใช้ในการดําเนิ นงานเสริ มสร้ างความผูกพันของบุคลากร
ต่อไป
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิจยั ความผูก พันของบุ ค ลากรโดยเปรี ย บเที ย บบุ ค ลากรแต่ ล ะ
ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลู กจ้างประจํา พนักงานจ้างเหมา
เพื่อนํา ข้อมู ล มาใช้ใ นการวางแผนงาน/โครงการเพื่ อเสริ ม สร้ า งความผูกพันขององค์ก รได้ตรง
กลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น

เอกสารอ้ างอิง
1.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.(2561).คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็ นระบบราชการ 4.0.กรุ งเทพฯ
2.กระทรวงสาธารณสุ ข (2560).ผลการสํารวจค่าเฉลี่ยนความสุ ขโดยเครื่ องมือวัดความสุ ขด้วย
ตนเอง.นนทบุรี
3.โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (2560).ความผูกพันบุคลากร.ราชบุรี
4.กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข.ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
กรมอนามัย 2561.นนทบุรี
5.งานบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 5.ข้อมูลบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 (ณ พฤศจิกายน 2561).ราชบุรี
6.ธงชัย สมบูรณ์. (2549). การบริ หารและจัดการมนุษย์ในองค์กร.กรุ งเทพมหานคร : ปราญช์สยาม
7.ปภาวดี เหล่าพาณิ ชย์เจริ ญ. (2553).ความผูกพันต่ อองค์ กรของพยาบาลวิชาชี พโรงพยาบาล
รามาธิบดี.วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุ ขศาสตร์ ).มหาวิทยาลัยมหิ ดล
8.ศราวุธ โภชนะสมบัติ (2559). ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร สํานักงาน
ป้ องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์.
9.ริ นทร์ ลภัส อรรถเธี ยรไชย. (2557) ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
สาธารณสุ ข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ . มหาวิทยาลัยมหิ ดล/นครปฐม.
10.ปาริ ชาติ บัวเป็ ง.(2554).ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั ไดกิ้น
อินดัสทรี ส์ ประเทศไทย (จํากัด).การค้นคว้าอิสระ.คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16

11.กรกนก เจริ ญสุ ข.(2560).การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริ ษทั มิราเคิลเฮ็ลธ์แคร์
จํากัด และบริ ษทั ในเครื อ.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจําปี
2560 มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
12.ศุภชัย รุ่ งเจริ ญสุ ขศรี .(2558).การศึกษาความผูกพันในองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพและความพึงพอใจ ในสวัสดิการพนักงาน ส่ งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการของบริ ษทั เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร.การค้นคว้าอิสระ. มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ

