
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKING MOTIVATION AND 

ORGANIZATION COMMITMENT OF CHULALONGKORN 

MEMORIAL HOSTIPITAL THAI RED CROSS SOCIETY STAFFS 

 

 

 

 

 

KOTCHARAT  AMMINOM 

 

 

AN  INDEPENDENT  STUDY  SUBMITTED  IN  PARTIAL 

FULFILLMENT  OF  THE  REQUIREMENT  MASTER  OF  

SCIENCE  PROGRAM  IN  HUMAN  RESOURCE  MANAGEMENT  

GRADUATE COLLEGE OF MANAGEMENT  SRIPATUM  

UNIVERSITY   

2011 



 

หัวข้อเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKING 
MOTIVATION AND ORGANIZATION COMMITMENT OF 
CHULALONGKORN MEMORAIL HOSPITAL THAI RED 
CROSS SOCIETY STAFFS 

นักศึกษา นางกชรัตน์  เอมมิน้อม     รหัสประจ าตัว 52801604  
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ  
 

 

              วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม    อนุมัติให้นับการค้นคว้าอิสระ

ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  

 

 ............................................................   คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  อู่อ้น) 

  วันที่...... เดือน.........................พ.ศ. ....... 

 

คณะกรรมการสอบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ  กรรมการ  

  ดร. ประเสริฐ  สิทธิจิรพัฒน์    กรรมการ  

 

 



               

หัวข้อเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความ
ผูกพันต่อ องค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์     สภากาชาดไทย 

นักศึกษา นางกชรัตน์  เอมมิน้อม   

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

พ.ศ. 2554 

 

   บทคัดย่อ 

  การศึกษาคร้ังนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับ

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 

217 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ   สถิตที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่      ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษา พบว่า บุคลากร

ฝ่ายสนับสนุนมีแรงจูงใจในการท างานระดับปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีแรงจูงใจในการ

ท างานระดับปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

แรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความสัมพันธ์

ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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วิชาการ  ต่าง ๆ รวมทั้งคุณอิทธิโชติ เอมมิน้อม และบุคคลในครอบครัวที่ให้ก าลังใจและคอย
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