
  

บทที่ 5 

 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

ในการศึกษา เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ

ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจและ

ระดับความผูกพันของบุคลากร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความ

ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มี
จ านวน 217 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( Simple sampling Random) และขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้จากการ กลุ่มตัวอย่างตามสูตรโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan  จากจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 500 คน 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 217 ชุด พบว่า   
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ส่วนใหญ่มีประการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป รองลงมามีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท รองลงมามีรายได้ 15,000-20,000 บาท 
 2. ระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของบุคลากร ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับปัจจัยจูงใจในการท างาน ดังนี้ 
  2.1 ด้านความส าเร็จของงานระดับแรกคือ บุคลากรพอใจกับผลส าเร็จของงานที่ท า 
รองลงมาคือ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและได้ผลส าเร็จด้วยดี และบุคลากรได้รับการยกย่องหรือ
แสดงความชื่นชมเสมอเมื่อปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีผลดีเป็นระดับสุดท้าย 
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  2.2 ด้านความก้าวหน้าระดับแรกคือ การท างานของท่านท าให้ท่านมีประสบการณ์
และความช านาญเพิ่มขึ้น รองลงมาคือ รพ.จุฬาลงกรณ์สนับสนุนให้ท่านได้มีโอกาสพัฒนา
ความสามารถในอาชีพอย่างดี เช่น การส่งไปอบรม/สัมมนา และงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าในอาชีพเป็นระดับสุดท้าย 
  2.3 ด้านการยอมรับนับถือระดับแรกมี 2 ข้อคือ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน
และเพื่อนร่วมงานเห็นว่าท่านเป็นคนดีมีความสามารถท างานร่วมกลุ่มได้ รองลงมาคือ ความคิดเห็น
ของท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และท่านได้รับค าชมจากผู้บังคับบัญชาเมื่อท างาน
ลุล่วงด้วยดีเป็นระดับสุดท้าย 
  2.4 ด้านความรับผิดชอบระดับแรกคือ การรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่มท างานเป็น
สิ่งส าคัญยิ่ง รองลงมาคือ มีความพอใจในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบอยู่ และผู้บังคับบัญชาเปิด
โอกาสให้ท่านตัดสินใจท างานได้อย่างเต็มที่เป็นระดับสุดท้าย 
  2.5 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติระดับแรกคือ งานที่ท่านท าเป็นงานที่มี
ความส าคัญต่อส่วนรวม รองลงมาคือ งานที่ท่านท าเป็นงานที่มีเกียรติ และงานที่ท่านท าเป็นงานที่
ท้าทายความสามารถเป็นระดับสุดท้าย 
 3. ระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของบุคลากร ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงล าดับปัจจัยค้ าจุนในการท างาน ดังน้ี 
  3.1 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการระดับแรกคือ การได้รับความสะดวกในการใช้
สิทธิในสวัสดิการต่าง ๆ รองลงมาคือ รพ.จุฬาลงกรณ์ ให้สวัสดิการต่าง ๆ เช่น การลา วันหยุด
พักผ่อน และอ่ืนๆ เป็นที่พอใจ และเงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบเป็นระดับ
สุดท้าย 
  3.2 ด้านโอกาสก้าวหน้าระดับแรกคือ รพ.จุฬาลงกรณ์สนับสนุนให้มีการอบรม
สัมมนาและศึกษาเพิ่มเติม รองลงมาคือ ผลงานของท่านท าให้ท่านมีโอกาสได้รับพิจารณาความดี
ความชอบ และการมีโอกาสได้รับเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นเร่ือย ๆ ใน รพ.จุฬาลงกรณ์ 
นี้เป็นระดับสุดท้าย 
  3.3 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับแรกคือ ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ
ช่วยเหลือ และแนะน าท่านเสมอเมื่อท่านต้องการค าปรึกษา รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาของท่านให้
ความเห็นใจ เอ้ืออาทรต่อสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของท่าน และท่านสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาได้เป็นระดับสุดท้าย 
  3.4 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานระดับแรกคือ ท่านได้รับความร่วมมือจาก
เพื่อนร่วมงานทุกคร้ังเมื่อต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานของท่านมีความห่วงใย
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และเอ้ืออาทรต่อท่านเสมอ และบุคลากรใน รพ.จุฬาลงกรณ์ท างานด้วยความสามัคคี ไม่มีแบ่งพรรค
แบ่งพวกเป็นระดับสุดท้าย 
  3.5 ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในการท างานระดับแรกคือ ท่านมีความมั่นใจใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานที่ท่านท าอยู่ว่ามีความมั่นคง รองลงมาคือ ท่านมีความปลอดภัยที่ปฏิบัติงาน
ใน รพ.จุฬาลงกรณ์ 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานที่ 1 แรงจูงใจในการท างานที่เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การเป็นเชิงบวก ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
  สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันองค์การเป็นเชิงบวก ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คร้ังนี้ ผู้วิจัยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 217 คน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป    
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีระดับปัจจัยจูงใจในการ
ท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อแยกเป็นรายข้อยังพบข้อที่มีระดับปัจจัยจูงใจในการท างาน
ที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความก้าวหน้าและด้านการยอมรับนับถือ เน่ืองจากบุคลากรมี
ความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจว่า ตนเองไม่มีโอกาสก้าวหน้าถ้าไม่มีเส้นสายหรือเป็นเด็กของใครโดยจะ
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ส าหรับด้านการยอมรับนับถือ บุคลากรยังมีความรู้สึกว่า
ตนเองไม่ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาในด้านผลงานที่ปฏิบัติ และยังไม่พอใจใน
ต าแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ งานบางงานที่ได้รับผิดชอบยังไม่ตรงกับความรู้ความสามารถและ
บางคร้ังไม่ชอบที่จะเข้าท างานเป็นกลุ่ม เพราะการท างานเป็นกลุ่มมีหลายความคิดอาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของสุนันท์ แกล้วกล้า (2542) ท าการศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ภายใต้การการปรับรื้อระบบการ
ท างานใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทยในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ผลงานวิจัยของอนันตศักดิ์ ศรีเปารยะ (2541 ) โดย
ท าการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานบริษัทโตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทสไทย) จ ากัด 
พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในด้านลักษณะงานในระดับปานกลาง และผลการวิจัยขอราชัน สม
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แสน (2544 )ท าการศึกษาสภาพขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพกร จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า เจ้าหน้าที่สรรพากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุดในด้านลักษณะ
งาน  
 ด้านปัจจัยค้ าจุน พบว่า ระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของบุคลากร ฝ่ายสนับสนุน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกรายข้อยังพบข้อที่มีระดับปัจจัย
ค้ าจุนในการท างานที่อยู่ในระดับมาก คือ ความมั่นคงและปลอดภัยในการท างาน เมื่อแยกเป็นราย
ข้อยังพบข้อที่มีระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ โอกาสก้าวหน้า และ
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับ เนื่องจากบุคลากรรู้สึกว่าโอกาสก้าวหน้าบางครั้งมีโอกาสก้าวหน้าในงาน
ช้า เพราะบุคลากรในองค์การมีเยอะต้องแข่งขันกันในการท างานของบุคลากรบางคนจึงไม่มีความ
กระตือรือร้นและส่วนใหญ่คิดว่าได้สวัสดิการต่าง ๆ เป็นที่พอใจแล้วจึงไม่ต้องการท าผลงานเพื่อให้
ได้ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส่วนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชานั้นบุคลากรมีความรู้สึกว่า
ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือพวกพ้องของตนมากกว่าบุคลากรทั่วไป และยังเอาความคิดของตน
เป็นใหญ่ในการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอาจารี ศิริประพฤทธิ์ 
(2544) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงมี 2 ปัจจัย ได้แก่ ความมั่นคงและโอกาสในความ
เจริญก้าวหน้า และด้านความสัมพันธ์ที่ดีของพพนักงานกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
ผลงานวิจัยของจุฑาธิณี สิงหรัญ  (2545 ) ท าการศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของนักการภารโรง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า       นักการภารโรงมี
แรงจูงใจระดับมาก คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ส่วนแรงจูงใจระดับปานกลาง คือ ด้าน
โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ผลงานของวิจัยของ Pelletier และ Vallerand (199) 
ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของความเชื่อของหัวหน้างานต่อแรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอกของผู้ใต้บังคับบัญชา ผลปรากฏว่า ผู้ใต้บังคับบัญชากลุ่มที่ถูกเสริมความเชื่อว่า
ได้รับแรงจูงใจภายในรับรู้ว่า หัวหน้างานของเขาให้การสนับสนุนในเร่ืองของความอิสระ ให้ความ
สนใจด้วยตนเองมากขึ้น และใช้เวลากับการท างานมากขึ้นในระหว่างช่วงเวลาอิสระ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาที่หัวหน้างานเชื่อว่าได้รับแรงจูงใจจากภายนอก  
 ด้านความผูกพันต่อองค์การ พบว่า บุคลากร ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มี
ความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกรายข้อยังพบว่ามีข้อที่มีระดับความ
ผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทและความพยายามอย่างมากที่จะ
ปฏิบัติเพื่อองค์การ และความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ เนื่องจากบุคลากรมี
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ความรู้สึกผูกพันและมีความต้องการที่จะท างานในองค์การน้ี เพราะเป็นองค์การที่มีความั่นคงใน
ระยะยาวจึงไม่คิดที่จะออกไปท างานให้กับองค์การใด ๆ อีก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ     
ธมลวรรณ แก้วจ ารัส (2548) ท าการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทแพร
คติก้า จ ากัด พบว่า  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การระดับค่อนข้างสูงได้แก่ ความ
พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการท างาน ความจงรักภักดีต่อองค์การ และความภาคภูมิใจในการเป็น
ส่วนหน่ึงขององค์การ ผลงานวิจัยของศันสนีย์ เตชะลาภอ านวย (2543 ) ท าการศึกษา ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานโรงแรมอโนมา 
กรุงเทพฯ พบว่า ระดับความผูกพันต่อโรงแรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก แสดง
ออกมาในรูปของความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อความส าเร็จขององค์การมี
ความภูมิใจในโรงแรม รวมทั้งยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ผลงานวิจัยของ Meyer และ
คณะ (1993:A) ท าการศึกษาความผูกพันต่อองค์การในรูปแบบของ 3 องค์ประกอบ คือ ความผูกพัน
ด้านความรู้สึก ความผูกพันต่อเน่ือง และความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม ตามการศึกษา
ของ Allen และ Meyer (1990 ) พบว่า การวัดความผูกพันต่ออาชีพ และความผูกพันต่อองค์การเป็น
อิสระต่อกันในการใช้ท านายตัวแปรผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับองค์การ เช่น ความตั้งใจที่จะลาออก และ
พฤติกรรมการท างาน ส่วนความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับความผูกพันด้าน
ความรู้สึกและความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม แต่มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับความ
ผูกพันต่อเน่ืองในทั้งความผูกพันต่อองค์การและความผูกพันต่ออาชีพ และผลงานวิจัยของ Fjortoft 
(1993 ) ท าการศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวท านายถึงความผูกพันต่อคณะในมหาวิทยาลัยอิลลินนอยซ์ 
พบว่า ผู้สอนที่มีต าแหน่งสูงจะมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยมากกว่าผู้สอนที่มีต าแหน่งต่ ากว่า และ
หากต้องการเพิ่มความผูกพันในหมู่คณะและสถาบันผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะต้องพยายามให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต้องการให้บุคลากรขององค์การเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
รักสถาบัน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัคติงาน และมีความสุขในการท างาน ซึ่งพร้อมที่
จะให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งช่วยกันสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่
องค์การ ในการพัฒนาองค์การนี้ จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างต่อเน่ือง ท าให้ผู้บริหารองค์การต้องใช้กระบวนการจูงใจให้บุคลากรท างานด้วย
ความเต็มใจ พอใจ และท างานจากความต้องการของบุคลากรเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพและ
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ประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความผูกพันให้บุคลากรซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการท างานขององค์การ 
ผู้วิจัยขอเสนอแนะข้อมูลจากการค้นพบในงานวิจัย ดังนี้ 
 1. ระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารองค์การจึงควรรักษาระดับแรงจูงใจในด้าน
ปัจจัยจูงใจให้คงอยู่ในระดับมากอย่างนี้ต่อไป เมื่อแยกเป็นรายข้อยังคงพบข้อที่มีระดับปัจจัยจูงใจ
ในการท างานที่อยู่ในระดับมาก น้อยกว่าข้ออ่ืน ๆ คือ ด้านความก้าวหน้าและการยอมรับนับถือ ด้าน
ความก้าวหน้า พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรประชุมชี้แจงให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจต่อ
ความก้าวหน้าของตนเอง รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติตัวในการท างานที่ถูกต้อง เช่น ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และเสียสละ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ และด้านการยอมรับนับถือ 
พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรประชุมชี้แจงให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจต่อการยอมรับนับถือในผลงาน
ที่ดีของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น และตั้งใจท างานให้ดี
ยิ่งขึ้นไป รวมทั้งการพึงพอใจที่ได้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 
 2. ระดับปัจจัยค้ าจุนในการท างานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารองค์การจึงควรเพิ่มระดับแรงจูงใจใน
ด้านปัจจัยค้ าจุนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เมื่อแยกเป็นรายข้อยังคงพบข้อที่มีระดับปัจจัยค้ าจุนในการ
ท างานที่อยู่ในระดับมาก น้อยกว่าข้ออ่ืน ๆ คือ โอกาสก้าวหน้า และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
โอกาสก้าวหน้า พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการให้มีโอกาสพัฒนา
ความรู้ความสามารถในอาชีพโดยการส่งไปฝึกอบรมและดูงานหรือปูช่องทางให้บุคลากรเกิด
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้มี
การท างานเป็นทีมมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรและผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันปรึกษาหารือในการท างานทุกขั้นตอน แต่การปรึกษาหารือนั้นจะต้องไม่ท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าถูกครอบง าทางความคิด บทบาทของผู้บังคับบัญชาควรเน้นในเร่ืองให้ค าปรึกษา ให้
ก าลังใจ แนะน า เมื่อบุคลากรประสบปัญหาในการท างาน แต่หากเร่ืองใดที่บุคลากรไม่มีปัญหาใน
การท างานแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรปล่อยให้บุคลากรได้ท างานอย่างอิสระ ไม่เข้าไปแทรกแซง ควร
คอยดูห่าง ๆ และให้ก าลังใจแก่บุคลากรเป็นช่วง ๆ เมื่อบุคลากรท างานส าเร็จ 
 3. ด้านความผูกพันต่อองค์การ ผลของการวิจัย พบว่า บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้นองค์การจึงควรด ารงความชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับบุคลากรให้เพิ่มขึ้น
ต่อไป เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจกับปัจจัยค้ าจุน ผลของการวิจัยพบว่า 
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจมากกว่าปัจจัยค้ าจุน ซึ่ง
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แสดงให้เห็นว่า บุคลากรรู้สึกว่าความส าเร็จของงานความรับผิดชอบต่องานและลักษณะของงานที่
องค์การให้นั้นเป็นที่พึงพอใจ บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ท างานด้วยความสบาย
ใจ ไม่อึดอัดและบุคลากรเห็นว่างานที่ท าในองค์การโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้นมีความมั่นคง 
ผู้บังคับบัญชาควรชี้แจงเป้าหมายและค่านิยมขององค์การให้แก่พนักงานทุกสายงานและย้ าเตือนอยู่
เสมอว่า ความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรที่จะทุ่มเททั้งก าลังกายก าลังใจเพื่อตอบสนอง
องค์การให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและแรงจูงใจใน
การท างาน โดยน าตัวแปรอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้มาท าการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร ด้านสภาพการท างาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งจะเพิ่มพูน
ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาการท างานของบุคลากรในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานและความผูกพันต่อองค์การที่เป็นทฤษฎี
ของนักคิด นักวิชาการท่านอ่ืน ๆ เพื่อยืนยันผลการวิจัยในคร้ังนี้ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อเสนอที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการวิจัยแบบต่อเน่ืองในองค์การโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็น
การส ารวจปัญหา ประเมินผลการท างานส าหรับเป็นข้อมูลการปรับปรุงให้บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การท างานและมีความผูกพันต่อองค์การที่ดีขึ้นต่อไป 


