
 

บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

ในการศึกษา เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ

ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 217 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 217 ชุด คิดเป็นร้องละ100 ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่

ได้มาท าการวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัย 

 

4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 4.1 จ านวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ข้อมูลพื้นฐาน    จ านวน   ร้อยละ 

อายุ 

1.น้อยกว่า 25 ปี          17         7.8 

2.ระหว่าง 25ปี - 34ปี          79        36.4 

3.ระหว่าง 35 ปี – 44 ปี                 59        27.2 

4.มากกว่า 44 ปี ขึ้นไป        62        28.6  

   รวม       217      100.00  
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ข้อมูลพื้นฐาน    จ านวน   ร้อยละ 

เพศ 

1.ชาย            41       18  

2.หญิง          176      82  

             รวม       217    100.00  

ประสบการณ์การท างาน 

1.น้อยกว่า 5 ปี         58      26.7 

2.5 ปี – 10 ปี         37      17.1 

3.มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป       122      56.2  

   รวม     217     100.00  

รายได้ 

1.น้อยกว่า 15,000 บาท      105       48.5 

2.15,000 – 20,000 บาท        63       29.0 

3.20,001 – 25,000 บาท        22       10.2 

4.มากว่า 25,001 บาทขึ้นไป       27                12.3  

   รวม     217     100.00  

 

  

การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ของตารางที่ 4.1 จ านวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 อายุกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25 – 34 ปี จ านวน 79 

คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาคือช่วงอายุ มากกว่า 44 ปี ขึ้นไป จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.6 ส่วนช่วงอายุ 35 – 44 ปี มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 และกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุดคือ 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 

 เพศ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 ส่วนเพศหญิงมีจ านวน 

176 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 
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 ประสบการณ์การการท างาน กลุ่มตัวอย่างที่มีประการณ์การท างานส่วนใหญ่มีอายุการ

ท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 5 

ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่คือกลุ่มที่มีอายุช่วง 5-10 ปี จ านวน 

37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 

 รายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อย

ละ 48.4 รองลงมาคือกลุ่มที่มีรายได้ 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และ

กลุ่มที่มีรายได้ 25,001 บาทขึ้นไป มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และกลุ่มที่มีจ านวนน้อย

ที่สุดคือกลุ่มที่มีรายได้ 20,001 – 25,000 บาท มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 

  

4.2 แรงจูงใจในการท างาน 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย(    )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านความส าเร็จของงาน 

 

  ด้านความส าเร็จของงาน          S.D.  ระดับ 

 1.งานที่ท่านท าประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายเสมอ  3.72 0.74  มาก 

2.ท่านได้รับการยกย่องหรือแสดงความชื่นชมเสมอ 

  เมื่อปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีผลดี   3.20 0.93  ปานกลาง 

3.ท่านพอใจที่ผู้บังคับบัญชาชื่นชอบในผลงานของท่าน 3.54 0.90  มากที่สุด  

4.ท่านมีส่วนช่วยในการท างานประสบความส าเร็จ  3.79 0.66  มาก 

5.ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในการ 

   ท างานได้เป็นอย่างดี     3.75 0.71  มาก 

6.ท่านพอใจกับผลส าเร็จของงานที่ท า   3.97 0.68  มาก 

7.ท่านสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและได้ผลส าเร็จดี 3.93 0.62  มาก 

   รวม     3.70 0.53  มาก 

 จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของบุคลากร

ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความส าเร็จของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
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(=3.70, S.D. = 0.53 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจในการท างาน ด้านความส าเร็จ

ของงาน ระดับแรกคือ บุคลากรพอใจกับผลส าเร็จของงานที่ท า (= 3.97 , S.D. = 0.68 ) รองลงมา

คือ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและได้ผลส าเร็จด้วยดี ( = 3.93 , S.D. = 0.62 )  มีส่วนช่วยในการ

ท างานประสบความส าเร็จ ( = 3.79 , S.D. = 0.66 ) สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นใน

การท างานได้เป็นอย่างดี ( = 3.75 , S.D. = 0.71 ) งานที่ท าประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายเสมอ   

(= 3.72 , SD = 0.74 ) พอใจที่ผู้บังคับบัญชาชื่นชอบในผลงานของท่าน ( = 3.54 , S.D. = 

0.90)และบุคลากรได้รับการยกย่องหรือแสดงความชื่นชมเสมอเมื่อปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงอย่างมี

ผลดีเป็นระดับสุดท้าย (= 3.20 , S.D. = 0.93 )  

     

ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของ 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความก้าวหน้า 

 

  ด้านความก้าวหน้า     S.D.  ระดับ 

1.ท่านได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าจากการได้รับ 

   การฝึกอบรมและเพิ่มเติมทักษะต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 3.23 0.93  ปานกลาง 

2.งานที่ท่านท าอยู่ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในอาชีพ 3.15 1.01   ปานกลาง 

3.การท างานของท่านท าให้ท่านมีประสบการณ์และ 

   ความช านาญเพิ่มขึ้น     3.69 0.83  มาก 

4.รพ.จุฬาลงกรณ์ สนับสนุนให้ท่านได้มีโอกาสพัฒนา 

   ความสามารถในอาชีพอย่างดี เช่นการส่งไปอบรม/สัมมนา 3.39 0.93  ปานกลาง 

   รวม     3.37 0.74  ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความก้าวหน้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง     

(= 3.37 , S.D. = 0.74 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของบุคลากร

ด้านความก้าวหน้าระดับแรกคือ การท างานของท่านท าให้ท่านมีประสบการณ์และความช านาญ

เพิ่มขึ้น (= 3.69 , S.D. = 0.83 ) รองลงมาคือ รพ. จุฬาลงกรณ์ สนับสนุนให้ท่านได้มีโอกาส
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พัฒนาความสามารถในอาชีพอย่างดี เช่น การส่งไปอบรม/สัมมนา (= 3.39 , S.D. = 0.93 )    

ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าจากการได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ               

(= 3.23 , S.D. = 0.93 ) และงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในอาชีพเป็นระดับสุดท้าย 

(= 3.15 , S.D. = 1.01 ) 

 

ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D. ) และระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านการยอมรับนับถือ 

   ด้านการยอมรับนับถือ    S.D.  ระดับ 

1.ท่านได้รับค าชมจากผูบังคับบัญชาเมื่อท างานลุล่วงด้วยดี 3.22 1.01  ปานกลาง 

2.ท่านเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาในการมอบหมาย 

   งานให้ท า      3.42 0.83  ปานกลาง 

3.ท่านเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน   3.64 0.71  มากที่สุด 

4.เพื่อนร่วมงานเห็นว่าท่านเป็นคนดีมีความสามารถ 

   ท างานร่วมกลุ่มได้     3.64 0.70   มากที่สุด 

5.ความคิดเห็นของท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 3.52 0.71  มากที่สุด 

6.ท่านได้รับมอบหมายให้ท างานที่ส าคัญและเร่งด่วนเสมอ 3.47 0.87  ปานกลาง 

   รวม    3.49 0.65   ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของ

บุคลากร ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (= 3.49 , S.D. = 0.65 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของ

บุคลากร ด้านการยอมรับนับถือระดับแรกมี 2 ข้อคือ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ( = 3.64 ,  

S.D. = 0.71 ) เพื่อนร่วมงานเห็นว่าท่านเป็นคนดีมีความสามารถท างานร่วมกลุ่มได้ ( = 3.64 , 

S.D. = 0.70 ) รองลงมาคือ ความคิดเห็นของท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ( = 3.52 , 

SD = 0.71 ) ท่านได้รับมอบหมายให้ท างานที่ส าคัญและเร่งด่วนเสมอ ( = 3.47 , S.D. = 0.87 ) 

และท่านได้รับค าชมจากผู้บังคับบัญชาเมื่อท างานลุล่วงด้วยดีเป็นรดับสุดท้าย ( = 3.22 , S.D. = 

1.01 )  
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความรับผิดชอบ 

  ด้านความรับผิดชอบ     S.D.  ระดับ 

1.ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านตัดสินใจท างานได้ 

   อย่างเต็มที ่      3.39 0.95  ปานกลาง 

2.ท่านมีอ านาจหน้าที่เหมาะกับความรับผิดชอบในงาน  

   ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้    3.42 0.87  ปานกลาง 

3.รพ.จุฬาฯ ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านไว้ 

   ชัดเจน      3.45 0.85  ปานกลาง 

4.การรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่มท างานเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 4.04 0.78  มาก 

5.ท่านมีความพอใจในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบอยู่  3.71 0.93  มาก 

   รวม     3.56 0.66  มาก 

 จากตารางที่ 4.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 

3.56 , S.D. = 0.66 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของบุคลากร ด้าน

ความรับผิดชอบระดับแรกคือ การรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่มท างานเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ( =4.04, S.D. 

=0.78) รองลงมาคือมีความพอใจในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบอยู่ ( = 3.71, S.D. = 0.96)  รพ.จุฬาฯ 

ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านไว้ชัดเจน ( = 3.45, S.D. =0.85)    ท่านมีอ านาจหน้าที่

เหมาะกับความรับผิดชอบในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ ( =3.42, S.D. =0.87) และ

ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านตัดสินใจท างานได้อย่างเต็มที่เป็นระดับสุดท้าย ( =3.39, S.D. 

=0.95)    
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ     S.D. ระดับ 

1.งานที่ท่านท าเป็นงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน  3.71 0.96 มาก 

2.งานที่ท่านท าเป็นงานที่มีความส าคัญต่อส่วนรวม   4.10 0.76 มาก 

3.งานที่ท่านท าเป็นงานที่สามารถท าเป็นกลุ่มได้   3.73 0.87 มาก  

4.งานที่ท่านท าเป็นงานที่มีเกียรติ     3.87 0.93 มาก 

5.งานที่ท่านท าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ   3.64 0.93 มาก 

   รวม      3.81 0.65 มาก 

 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(=3.81, S.D. =0.65 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของบุคลากร ด้าน

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติระดับแรกคือ งานที่ท่านท าเป็นงานที่มีความส าคัญต่อส่วนรวม 

(=4.10,S.D.=0.76 ) รองลงมาคือ งานที่ท่านท าเป็นงานที่มีเกียรติ ( =3.87,S.D.=0.93 ) งานที่ท่าน

ท าเป็นงานที่สามารถท าเป็นกลุ่มได้ ( =3.73,S.D.=0.87 )งานที่ท่านท าเป็นงานที่มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานชัดเจน (=3.71,S.D.=0.96 ) และงานที่ท่านท าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถเป็นระดับ

สุดท้าย (=3.64,S.D.=0.93 )  
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

  ระดับปัจจัยจูงใจในการท างาน     S.D. ระดับ 

1.ด้านความส าเร็จของงาน     3.70 0.53 มาก 

2.ด้านความก้าวหน้า      3.37 0.74 ปานกลาง 

3.ด้านการยอมรับนับถือ      3.49 0.65 ปานกลาง 

4.ด้านความรับผิดชอบ      3.56 0.66 มาก 

5.ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ     3.81 0.65 มาก 

   รวม      3.60 0.54 มาก 

 จากตารางที่ 4.7  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานมาก (=3.60,S.D.=0.54 ) เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจในการท างานระดับแรกคือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(=3.81,S.D.=0.65 ) รองลงมาคือ ด้านความส าเร็จของงาน ( =3.70,S.D.=0.53 )ความรับผิดชอบ  

(=3.56,S.D.=0.66 ) ด้านการยอมรับนับถือ ( =3.49,S.D.=0.65 ) และด้านความก้าวหน้าเป็น

ระดับสุดท้าย (=3.37,S.D.=0.74 ) 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 

 

   เงินเดือนและสวัสดิการ     S.D. ระดับ 

1.เงินเดือนและผลตอบแทนเป็นสิ่งจูงใจให้ท่านท างาน 

   อย่างมีประสิทธิภาพ      3.41 1.05 ปานกลาง 

2.เงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ  3.08 0.90 ปานกลาง 

3.เงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน 3.09 0.89 ปานกลาง 

4.ผลตอบแทนที่ท่านได้รับเป็นไปอย่างยุติธรรม   3.09 0.97 ปานกลาง 

5.การพิจารณาขึ้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ รพ.จุฬาฯ  

   ก าหนดโดยมีการประเมินอย่างยุติธรรม    3.08 0.99 ปานกลาง 

6.ท่านได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในสวัสดิการต่าง ๆ  3.55 0.94 มาก 

7.ท่านคิดว่า รพ.จุฬาฯ ให้สวัสดิการต่าง ๆ เช่น การลา   

   วันหยุดพักผ่อน และอ่ืนๆ เป็นที่พอใจ    3.54 0.92 มาก 

   รวม      3.26 0.76 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.8  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของ

บุคลากร ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่ระดับ

ปานกลาง ( =3.26, S.D. =0.76 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของ

บุคลากรด้านเงินเดือนและสวัสดิการระดับแรกคือ การได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิใน

สวัสดิการต่าง ๆ (=3.55, S.D. =0.94 ) รองลงมาคือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้สวัสดิการต่าง ๆ 

เช่น การลา  วันหยุดพักผ่อน และอ่ืน ๆ เป็นที่พอใจ ( =3.54,  S.D.=0.92 ) เงินเดือนและ

ผลตอบแทนเป็นสิ่งจูงใจให้ท่านท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ( =3.41, S.D.=1.05 )  เงินเดือนที่ท่าน

ได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน ( =3.09, S.D.=0.89 ) ผลตอบแทนที่ท่านได้รับ

เป็นไปอย่างยุติธรรม ( =3.09, S.D.=0.97 ) การพิจารณาขึ้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก าหนดโดยมีการประเมินอย่างยุติธรรม ( =3.08, S.D.=0.99 ) เงินเดือนที่

ท่านได้รับเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบเป็นระดับสุดท้าย (=3.08, S.D.=0.90 ) 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านโอกาสก้าวหน้า 

   โอกาสก้าวหน้า      S.D. ระดับ 

1.ท่านมีโอกาสได้รับเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นเร่ือยๆ 

   ใน รพ.จุฬาฯ นี้      2.81 1.03 ปานกลาง 

2.โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ท่าน 

   ยังท างานอยู่ใน รพ.จุฬาฯ แม้ว่าจะได้รับผลประโยชน์ 

   ตอบแทนน้อย       2.86 1.06 ปานกลาง 

3.ผลงานของท่านท าให้ท่านมีโอกาสได้รับพิจารณา 

   ความดีความชอบ      3.09 0.99 ปานกลาง 

4.รพ.จุฬาฯ สนับสนุนให้มีการอบรมสัมมนาและ 

   ศึกษาเพิ่มเติม       3.25 0.95 ปานกลาง 

5.ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งตามผลงานที่ปรากฏ  2.88 1.02 ปานกลาง 

   รวม      2.98 0.56 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของบุคลากร 

ด้านโอกาสก้าวหน้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.98, S.D.=0.56 ) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า ระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของบุคลากร ด้านโอกาสก้าวหน้าระดับแรกคือ รพ.จุฬาฯ 

สนับสนุนให้มีการอบรมสัมมนาและศึกษาเพิ่มเติม ( =3.25, S.D.=0.95 ) รองลงมาคือ ผลงานของ

ท่านท าให้ท่านมีโอกาสได้รับพิจารณาความดีความชอบ ( =3.09, S.D.=0.99 ) การมีโอกาสได้

เลื่อนต าแหน่งตามผลงานที่ปรากฏ ( =2.88, S.D.=1.02 ) โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็น

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ท่านยังท างานอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แม้ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบ

แทนน้อย ( =2.86, S.D.=1.06 ) มีโอกาสได้รับเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงเร่ือย ๆ ใน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นี้เป็นระดับสุดท้าย (=2.81, S.D.=1.03 ) 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

 

   ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา    S.D.  ระดับ  

1.ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจช่วยเหลือ และแนะน าท่านเสมอ 

   เมื่อท่านต้องการค าปรึกษา     3.34 1.06 ปานกลาง 

2.ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเห็นใจ เอ้ืออาทรต่อสวัสดิภาพ 

   และความเป็นอยู่ของท่าน     3.25 1.10 ปานกลาง 

3.ผู้บังคับบัญชาของท่านยึดหลักความยุติธรรมในการท างานร่วมกัน 3.24 1.09 ปานกลาง 

4.ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานกับ  

   ผู้บังคับบัญชาได้      3.16 1.09 ปานกลาง 

    รวม     3.25 1.01 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของ

บุคลากร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.25, S.D.=1.01 ) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของบุคลากร ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชาระดับแรกคือ ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจช่วยเหลือ และแนะน าท่านเสมอเมื่อท่าน

ต้องการค าปรึกษา ( =3.34, S.D.=1.06 ) รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเห็นใจ  เอ้ือ

อาทรต่อสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของท่าน ( =3.25, S.D.=1.10 ) ผู้บังคับบัญชาของท่านยึดหลัก

ความยุติธรรมในการท างานร่วมกัน ( =3.24, S.D.=1.09 ) ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาได้เป็นระดับสุดท้าย (=3.16, S.D.=1.09 ) 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

   ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน    S.D. ระดับ 

1.ท่านได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทุกคร้ังเมื่อต้องการ 3.73 0.75 มาก  

   ความช่วยเหลือ        

2.เพื่อนร่วมงานของท่านมีความหว่งใยและเอื้ออาทรต่อท่านเสมอ 3.68 0.74 มาก 

3.บุคลากรใน รพ.จุฬาฯ ท างานด้วยความสามัคคี ไม่มีการแบ่ง 2.91 1.03 ปานกลาง  

   พรรคแบ่งพวก        

4.บุคลากรใน รพ.จุฬาฯ ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  3.28 0.96 ปานกลาง 

5.ท่านมีการแก้ปัญหาร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ือง  3.41 0.82 ปานกลาง  

   การงานและเร่ืองส่วนตัว      

   รวม      3.40 0.71 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของ

บุคลากร ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง( =3.40,  

S.D.=0.71 )  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของบุคลากร ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานระดับแรกคือ ท่านได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทุกคร้ังเมื่อ

ต้องการความช่วยเหลือ ( =3.73, S.D.=0.75 ) รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานของท่านมีความหว่งใย

และเอ้ืออาทรต่อท่านเสมอ ( =3.68, S.D.=0.74 ) ท่านมีการแก้ปัญหาร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ทั้ง

ในเร่ืองการงานและเร่ืองส่วนตัว ( =3.41, S.D.=0.82 ) บุคลากรในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือ

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ( =3.28, S.D.=0.96 ) บุคลากรใน รพ.จุฬาฯ ท างานด้วยความ

สามัคคี ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นระดับสุดท้าย (=2.91, S.D.=1.03 ) 
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน 

 ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน    S.D. ระดับ 

1.ท่านมีความปลอดภัยที่ได้ปฏิบัติงานใน รพ.จุฬาฯ   3.52 0.86 มาก 

2.ท่านมีความมั่นใจในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ท่านท าอยู่ว่า  3.75 0.93 มาก  

   มีความมั่นคง        

   รวม      3.63 0.78 มาก 

 จากตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัจค้ าจุนในการท างานของ

บุคลากร ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.63, 

S.D.=0.78 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของบุคลากร ด้านความ

มั่นคงและปลอดภัยในการท างานระดับแรกคือ ท่านมีความมั่นใจในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ท่าน

ท าอยู่ว่ามีความมั่นคง ( =3.75, S.D.=0.93 ) รองลงมาคือ ท่านมีความปลอดภัยที่ได้ปฏิบัติงานใน 

รพ.จุฬาฯ (=3.52, S.D.=0.86 )  

 

ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D. ) และระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างาน

ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

  ระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างาน     S.D. ระดับ 

1.เงินเดือนและสวัสดิการ      3.26 0.76 ปานกลาง 

2.โอกาสก้าวหน้า      2.98 0.56 ปานกลาง 

3.ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา     3.25 1.01 ปานกลาง 

4.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน     3.40 0.71 ปานกลาง 

5.ความมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน    3.63 0.78 มาก 

   รวม      3.30 0.60 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของ

บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.30, S.D. =0.60 ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานระดับแรกคือ ความมั่นคงและความปลอดภัยในการท างาน 
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(=3.63, S.D.=0.78 ) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( =3.40, S.D.=0.71 ) เงินเดือน

และสวัสดิการ (=3.26, S.D.=0.76 ) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (=3.25, S.D.=1.01 ) โอกาส

ก้าวหน้าเป็นระดับสุดท้าย (=2.98, S.D.=0.56 ) 

 

ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความผูกพันต่อองค์การในการ

ท างานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับใน

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

ความเชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ    S.D. ระดับ 

1.ท่านรู้สึกผูกพันกับองค์การและไม่พอใจถ้ามีบุคคลอ่ืนมา  3.94 0.80 มาก 

   วิจารณ์องค์การของท่าน     

2.ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่ท่านเป็นส่วนหน่ึงขององค์การน้ี  4.08 0.76 มาก 

3.องค์การของท่านมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างก้วางขวาง  4.31 0.74 มาก 

4.ท่านรู้สึกว่าเป้าหมายของท่านและองค์การเป็นไปใน  3.82 0.89 มาก  

   ทิศทางเดียวกัน       

5.ท่านยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์การอย่างเต็มใจ  3.96 0.82 มาก 

   รวม      4.02 0.64 มาก 

 จากตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(=4.02, S.D.=0.64 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ด้าน

ความเชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายขององค์การระดับแรกคือ องค์การของท่านมีชื่อเสียงและเป็นที่

รู้จักอย่างก้วางขวาง (=4.31, S.D.=0.74 ) รองลงมาคือ ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่ท่านเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์การน้ี ( =4.08, S.D.=0.76 ) ท่านยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์การอย่างเต็มใจ 

(=3.96, S.D.=0.82 ) ท่านรู้สึกผูกพันกับองค์การและไม่พอใจถ้ามีบุคคลอ่ืนมาวิจารณ์องค์การของ

ท่าน ( =3.94, S.D.=0.80 ) ท่านรู้สึกว่าเป้าหมายของท่านและองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป็นระดับสุดท้าย (=3.82, S.D.=0.89 )  
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ตารางท่ี 4.15  ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และระดับความผูกพันต่อองค์การในการ

ท างานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทและ    ความ

พยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติเพื่อองค์การ 

 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทและความพยายามอย่างมาก 

ท่ีจะปฏิบัติเพื่อองค์การ         S.D. ระดับ 

1.ท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อท างาน 4.21 0.71 มาก  

   ให้องค์การประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียง    

2.ท่านยินดีที่จะสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้งานขององค์การ 4.10 0.74 มาก  

   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย      

3.ท่านปรับปรุงงานที่ได้รับผิดชอบเมื่อเห็นจุดบกพร่องในงาน 4.08 0.72 มาก  

   ให้ดีขึ้น        

4.ท่านเต็มใจที่จะท างานล่วงเวลาให้กับองค์การแม้ค่าตอบแทน 2.17 0.93 น้อย  

   ที่ได้รับจะไม่คุ้มค่าเหน่ือย      

5.ท่านเต็มใจที่จะท างานแม้ว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้น  2.11 0.81 น้อย  

   จะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของท่าน    

   รวม      3.33 0.27 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.15  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทและความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติเพื่อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (=3.33, S.D.=0.27 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทและความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติเพื่อองค์การระดับแรก

คือ ท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อท างานให้กับองค์การประสบความส าเร็จ

และมีชื่อเสียง ( =4.21, S.D.=0.71 ) รองลงมาคือ ท่านยินดีที่จะสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้งาน

ขององค์การเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ( =4.10, S.D.=0.74 ) ท่านปรับปรุงงานที่ได้รับผิดชอบเมื่อ

เห็นจุดบกพร่องในงานให้ดีขึ้น (=4.08, S.D.=0.72 ) ท่านเต็มใจที่จะท างานล่วงเวลาให้กับองค์การ

แม้ค่าตอบแทนที่ได้รับจะไม่คุ้มค่าเหนื่อย ( =2.17, S.D.=0.93 ) ท่านเต็มใจที่จะท างานแม้ว่างานที่
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ได้รับมอบหมายนั้นจะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของท่านเป็นระดับสุดท้าย ( =2.11, 

S.D.=0.81 )  

 

ตารางท่ี 4.16  ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และระดับความผูกพันต่อองค์การในการ

ท างานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็น

สมาชิกขององค์การ 

ความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ    S.D. ระดับ 

1.ท่านรู้สึกผูกพันกับองค์การนี้ ถึงแม้มีองค์การอ่ืนให้เงินเดือน 2.34 1.03 น้อย  

   มากกว่า ท่านก็ไม่คิดลาออกจาก รพ.จุฬาฯ    

2.ท่านอยากชักชวนเพื่อนและผู้มีความสามารถสูงมาท างาน  3.38 1.06 ปานกลาง  

   ในองค์การน้ีด้วย       

3.ท่านมักจะปฏิเสธเสมอเมื่อมีคนมาชักชวนให้ท่านไปท างานที่ใหม่ 3.51 0.99 มาก 

4.ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ 3.93 0.87 มาก  

   ท างานกับองค์การน้ีต่อไป      

5.ท่านมีความห่วงใยต่อความอยู่รอดขององค์การ   4.12 0.76 มาก 

    รวม    3.46 0.47  ปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.16   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากร ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( =3.46, S.D.=0.47 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การระดับแรกคือ ท่านมีความหว่งใยต่อความ

อยู่รอดขององค์การ ( =4.12, S.D.=0.76 ) รองลงมาคือ ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างที่ได้รับ

มอบหมายเพื่อให้ได้ท างานกับองค์การน้ีต่อไป ( =3.93, S.D.=0.87 ) ท่านมักจะปฏิเสธเสมอเมื่อมี

คนมาชักชวนให้ท่านไปท างานที่ใหม่ ( =3.51, S.D.=0.99 ) ท่านอยากชักชวนเพื่อนและผู้มี

ความสามารถสูงมาท างานในองค์การน้ีด้วย ( =3.38, S.D.=1.03 ) ท่านรู้สึกผูกพันกับองค์การนี้ 

ถึงแม้มีองค์การอ่ืนให้เงินเดือนมากกว่า ท่านก็ไม่คิดลาออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นระดับ

สุดท้าย (=2.34, S.D.=1.03 ) 
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ตารางท่ี 4.17  ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และระดับความผูกพันต่อองค์การในการ

ท างานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

 

  ความผูกพันต่อองค์การ      S.D. ระดับ 

1.ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 4.02 0.64 มาก 

2.ความเต็มใจที่จะทุ่มเทและความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติ 3.33 0.27 ปานกลาง 

   เพื่อองค์การ        

3.ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ  3.46 0.47 ปานกลาง 

   รวม      3.61 0.37 มาก 

 จากตารางที่ 4.17  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.61, S.D.=0.37 ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความผูกพัน

ต่อองคืการของบุคลากรระดับแรกคือ ความเชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

(=4.02, S.D.=0.64 ) รองลงมาคือ ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ ( =3.46, 

S.D.=0.47 ) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทและความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติเพื่อองค์การเป็นระดับ

สุดท้าย (=3.33, S.D.=0.27 )  

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กันเป็นเชิง

บวก  

 ข้อที่ 1 แรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยจูงใจ กับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์

กันเป็นเชิงบวก 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยจูงใจกับความ

ผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 

ความผูกพันต่อองค์การ   r  p-value  การแปลผล 

1.ความส าเร็จของงาน   .556  .000 **  ระดับปานกลาง   

2.ความก้าวหน้า    .483  .000 **  ระดับปานกลาง   

3.การยอมรับนับถือ   .469  .000 **  ระดับปานกลาง  

4.ความรับผิดชอบ   .581  .000 **  ระดับปานกลาง 

5.ลักษณะของงาน   .558  .000 **  ระดับปานกลาง  

  

   รวม  .632  .000 **  ระดับปานกลาง 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่4.18  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัย

จูงใจกับความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ความรับผิดชอบ มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์( r)0.581 อยู่ใน

ระดับปานกลาง ลักษณะของงาน มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์( r)0.558อยู่ในระดับปานกลาง 

ความส าเร็จของงาน มีค่าประสิทธฺสหสัมพันธ์( r)0.556 อยู่ในระดับปานกลาง ความก้าวหน้า มีค่า

ประสิทธ์สหสัมพันธ์( r)0.483 อยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้ายคือ การยอมรับนับถือ มีค่า

ประสิทธ์สหสัมพันธ์(r)0.469 อยู่ในระดับปานกลาง  
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 ตารางท่ี4.19  ผลการวิเคราะห์ความสัมพพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยจูงใจกับ

ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

 

ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเป้าหมายฯ  r p-value  การแปลผล 

  

1.ความส าเร็จของงาน    .520** .000  ระดับปานกลาง 

2.ความก้าวหน้า     .435** .000  ระดับปานกลาง 

3.การยอมรับนับถือ    .399** .000  ระดับปานกลาง 

4.ความรับผิดชอบ    .532** .000  ระดับปานกลาง 

5.ลักษณะของงาน    .525** .000  ระดับปานกลาง  

   รวม    .575** .000  ระดับปานกลาง 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัย

จูงใจกับความเชื่อมั่นและการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 เรียงล าดับจากความสัมพันธ์มากไปน้อย 

คือ ความรับผิดชอบ มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) .532 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

ลักษณะของงาน มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ ( r) .525 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

ความส าเร็จ มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) .520 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  ความก้าวหน้า 

มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ ( r) .435 มีความสัมพันธ์ ระดับปานกลาง และอันดับสุดท้าย คือ การ

ยอมรับนับถือ (r) .399 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยจูงใจกับความ

เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติเพื่อองค์การ 

 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามฯ  r p-value  การแปลผล 

1.ความส าเร็จของงาน    .229** .001  ระดับต่ า 

2.ความก้าวหน้า     .156* .021  ระดับต่ า 

3.การยอมรับนับถือ    .141* .039  ระดับต่ า  

4.ความรับผิดชอบ    .209** .002  ระดับต่ า 

5.ลักษณะของงาน    .199** .003  ระดับต่ า 

  รวม     .221** .001  ระดับต่ า 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัย

จูงใจกับความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติเพื่อองค์การ โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยส าคัญระดับ .05 เรียงล าดับทางความสัมพันธ์มากไปน้อย คือ 

ความส าเร็จของงาน มีค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) .229 อยู่ในระดับต่ า  ความรับผิดชอบ มีค่าประ

สิทธ์สหสัมพันธ์ ( r) .209 อยู่ในระดับต่ า ลักษณะของงาน มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ ( r) .199 อยู่ใน

ระดับต่ า ความก้าวหน้า มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ ( r) .156 อยู่ในระดับต่ า และอันดับสุดท้าย คือ 

การยอมรับนับถือ มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) .141 อยู่ในระดับต่ า  
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ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยจูงใจกับความ

ต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 

 

ความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกฯ  r p-value  การแปลผล 

1.ความส าเร็จของงาน    .462** .000  ระดับปานกลาง 

2.ความก้าวหน้า     .449** .000  ระดับปานกลาง 

3.การยอมรับนับถือ    .473** .000  ระดับปานกลาง 

4.ความรับผิดชอบ    .516** .000  ระดับปานกลาง 

5.ลักษณะของงาน    .478** .000  ระดับปานกลาง 

   

   รวม    .570** .000  ระดับปานกลาง 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านจูงใจ

กับความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติระดับที่ .05 เรียงล าดับทางความสัมพันธ์มากไปน้อย คือ ความรับผิดชอบ มีค่า

ประสิทธ์สหสัมพันธ์ ( r) .516 อยู่ในระดับปานกลาง ลักษณะของงาน มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ ( r) 

.478 อยู่ในระดับปานกลาง การยอมรับนับถือ มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ ( r) .473 อยู่ในระดับปาน

กลาง ความส าเร็จของงาน มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ ( r) .462 อยู่ในระดับปานกลาง และอันดับ

สุดท้าย คือ ความก้าวหน้า มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) .449 อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.22  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยค้ าจุนกับ

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 

ความผูกพันต่อองค์การ   r p-value  การแปลผล 

1.เงินเดือนและสวัสดิการ   .475 .000 **  ระดับปานกลาง    

2.โอกาสก้าวหน้า    .310 .000 **  ระดับปานกลาง    

3.ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา   .431 .000 **  ระดับปานกลาง   

4.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน    .539 .000 **  ระดับปานกลาง   

5.ความมั่นคงและปลอยภัยในการท างาน    .521 .000 **  ระดับปานกลาง 

   รวม  .586 .000 **  ระดับปานกลาง 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารงที่ 4.22  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยค้ า

จุนกับความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เรียงล าดับจากความสัมพันธ์มากไปน้อย คือ ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน มีค่าประสิทธ์

สหสัมพันธ์( r)0.539 อยู่ในระดับปานกลาง ความมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน มีค่าประสิทธ์

สหสัมพันธ์( r)0.521 อยู่ในระดับปานกลาง  เงินเดือนและสวัสดิการ มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์

(r)0.475 อยู่ในระดับปานกลาง  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์( r)0.431 

อยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้าย คือ โอกาสก้าวหน้า มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์( r)0.310 อยู่

ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.23  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยค้ าจุนดับ

ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

 

ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเป้าหมายฯ r p-value  การแปลผล 

1.เงินเดือนและสวัสดิการ   .426** .000  ระดับปานกลาง   

2.โอกาสก้าวหน้า   .293** .000  ระดับปานกลาง   

3.ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  .374** .000  ระดับปานกลาง   

4.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  .526** .000  ระดับปานกลาง  

5.ความมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน .524** .000  ระดับปานกลาง   

  

   รวม   .549** .000  ระดับปานกลาง 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัย

ค้ าจุนกับความเชื่อมั่นและการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงล าดับจากความสัมพันธ์มากไป

น้อย คือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ .526 อยู่ในระดับปานกลาง ความ

มั่นคงปลอดภัยในการท างาน มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ .524 อยู่ในระดับปานกลาง เงินเดือนและ

สวัสดิการ มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ .426 อยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

.374 อยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้าย คือ โอกาสก้าวหน้า มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ .293 

อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.24  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยค้ าจุนกับ

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติเพื่อองค์การ 

 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากฯ r p-value  การแปลผล 

1.เงินเดือนและสวัสดิการ    .152* .025  ระดับต่ า  

2.โอกาสก้าวหน้า    .022 .745  ระดับต่ า 

3.ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา   .145 .033  ระดับต่ า 

4.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน   .164 .015  ระดับต่ า 

5.ความมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน  .288 .000  ระดับต่ า  

   รวม    .205** .000  ระดับต่ า 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัย

ค้ าจุนกับความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติเพื่อองค์การ โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 เรียงล าดับจากความสัมพันธ์มากไปน้อย คือ 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ .288 อยู่ในระดับต่ า ความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงาน มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ .164 อยู่ในระดับต่ า เงินเดือนและสวัสดิการ มีค่าประสิทธ์

สหสัมพันธ์ .152 อยู่ในระดับต่ า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ .145 อยู่

ในระดับต่ า และอันดับสุดท้าย คือ โอกาสก้าวหน้า มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ .022 อยู่ในระดับต่ า 
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ตารางท่ี 4.25  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยค้ าจุนกับ

ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 

 

ความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกฯ r p-value  การแปลผล 

1.เงินเดือนและสวัสดิการ   .444** .000  ระดับปานกลาง  

2.โอกาสก้าวหน้า   .314** .000  ระดับปานกลาง 

3.ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  .416** .000  ระดับปานกลาง  

4.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  .451** .000  ระดับปานกลาง  

5.ความมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน .341** .000  ระดับปานกลาง 

   รวม  .507** .000  ระดับปานกลาง  

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัย

ค้ าจุนกับความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์

ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 เรียงล าดับจากความสัมพันธ์มากไปน้อย คือ ความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงาน มีค่าประสิทธ์สหสัมพันธ์ .451 อยู่ในระดับปานกลาง เงินเดือนและสวัสดิการ มีค่า

ประสิทธ์สหสัมพันธ์ .444 อยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีค่าประสิทธ์

สหสัมพันธ์ .416 อยู่ในระดับปานกลาง ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน มีค่าประสิทธ์

สหสัมพันธ์ .341 อยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้าย คือ โอกาสก้าวหน้า มีค่าประสิทธ์

สหสัมพันธ์ .314 อยู่ในระดับปานกลาง 

   

 

  


