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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบุคลากรฝายบริหาร โรงพยาบาลหัว

เฉียว ไดแก การปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงเสริมดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน การ

ฝกอบรม และระบบพี่เลี้ยง และเพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรฝายบริหารที่มีตอโรงพยาบาลหัวเฉียว 

รวมถึงศึกษาการพัฒนาทรพัยากรบุคคลที่สัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในฝายบริหารโรงพยาบาล

หัวเฉียว การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา กลุมตัวอยางคือบุคลากรฝายบริหารจํานวน 152 คน สุมตัวอยางแบบ

งาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน มีคา

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปรอยูระหวาง 0.50 – 1.00 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 

0.92 เก็บขอมูลเดือนพฤศจิกายน 2558 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ของเพียรสัน 

                                                             
1
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
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ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การ

สงเสริมดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม และระบบพี่เลี้ยงในภาพรวมและรายดานสวนใหญ

อยูในระดับมาก ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก และการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลทุกดาน ไดแก การปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงเสริมดานวิชาการ การ

สงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม และระบบพี่เลี้ยงมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝาย

บริหารโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.526, 0.198, 0.226, 0.213, 0.398 และ 0.324 ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การพัฒนาทรัพยากรบคุคล ความผูกพนัตอองคกร บุคลากรฝายบริหาร  
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Abstract 

This research was aimed at studying the human resource development of administrative department of 

Huachiew hospital which has orientation, encourage to education, academic support, observation, training and 

mentoring system. 1) study level of organizational engagement of administration of  Huachiew hospital and 2) 

study about human resource development that related to organizational engagement of administrative department 

of Huachiew hospital. This research is a descriptive research. The samples of 152 administration were selected by 

a simple random sampling technique. The research instrument was a questionnaire. The content validity of 

questionnaires were certified by threes experts. The Item-Objective Congruence Index (IOC) of all questions was 

0.50-1.00. The Cronbach’s alpha co-efficiency reliability test was 0.92. Data was collected in November 2015. 

The data were analyzed according to Pearson’s product moment correlation coefficient. 

  The findings of the study showed that Huachiew hospital had an overall human resource development of 

administrative department at a high level. The administration had an overall organizational engagement at a high 

level. However the orientation, encourage to education, academic support, observation, training and mentoring 

system related to organizational engagement of administration with correlation coefficients were 0.526, 0.198, 

0.226, 0.213, 0.398 and 0.324 respectively.   

Keywords: Human resource development, Organizational engagement, Administrative department  

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดขององคกร เนื่องจากมนุษยสามารถทําใหการบริหาร

องคกรมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ถึงแมวาองคกรนั้นๆจะมีทรัพยมากมาย มีระบบการจัดการที่ดีเลศิ สิ่งเหลานี้

ไมอาจทําใหองคกรประสบความสําเร็จได ถาปราศจากคนที่มีความสามารถ การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเปน

ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลป ในการจัดการวางแผนกําลังคน สรรหา 

คัดเลือก บรรจุบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ใหเหมาะสมกับตําแหนง รวมทั้งการธํารงรักษา และการพัฒนา 

เพื่อผลสําเร็จขององคกร (รุงณภา สีทะ, 2554, น. 1) ทรัพยากรมนุษยนับวาเปนทรัพยากรอันทรงคุณคามากมาย

มหาศาล หากองคกรใดใหความสําคัญกับการอนุรกัษทุนมนุษยอยางจริงจังในการพัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย

ทุกคนและทุกระดับอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหเปน “ตนทุน” ที่เหมาะสมท่ีสุด องคกรนั้นก็จะไดเปรียบใน

เชิงแขงขัน อยูรอด และฟนฝาวิกฤติตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (พิชิต เทพวรรณ, 2554, น. 5)  

ทั้งนี้การบริหารทรัพยากรมนุษยมิไดจํากัดขอบเขตอยูที่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถเขามาปฏิบัติงานในองคกรเทานั้น แตสิ่งสําคัญที่จะตองดําเนินการควบคูกันไปคือ การปลูกฝงหรือ

สรางจิตสํานึกใหบุคลากรเกิดความผูกพัน จงรักภักดี และพึงพอใจที่จะรวมมือปฏิบัติงานตลอดไป โดยองคกร

จะตองใสใจดูแลรักษาความกาวหนาในงานอาชีพจึงจะสงผลใหบุคลากรมีความมุงมั่นที่จะสรางชื่อเสียง และ
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ความสําเร็จใหองคกร แตการจะมุงผลใหบุคลากรปฏิบัติเชนนั้น จําเปนตองอาศัยปจจัยตางๆ เปนแรงเสริมเพื่อให

บุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554, น. 261) ดังนั้น หากบุคลากรมีความผูกพันตอ

องคกรมาก สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือความจงรักภักดีท่ีบุคลากรมีตอองคกร สงผลใหบุคคลนั้นๆ ทุมเทกําลังกายใจใน

การปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ(นันทนา พ่ึงทอง, 2555) 

ความสําเร็จขององคกรมาจากการที่บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเรียกวา การพัฒนาบุคคลใน

ระดับองคกร ซึ่งสงผลใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและสะทอนใหเห็นถึงความใสใจและการธํารงรักษา

ทรัพยากรบุคคลที่ดีขององคกร รวมถึงความปรารถนาที่จะตองสรางผลงานใหแกองคกร และกาวหนาเหนือคูแขง 

(นภัสนันท นิลบุตร, 2557, น. 12) ไมเวนแมแตองคกรทางดานสุขภาพ อาทิเชน คลินิก โรงพยาบาลภาครัฐ หรือ

โรงพยาบาลภาคเอกชน ก็จะตองมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถ

นํามาใชไดจริง บุคลากรสามารถรับรูไดวาตนเองมีคุณคาสําหรับองคกรจนเกิดความตองการที่วาจะอยูในองคกรนี้

ตลอดไป ซึ่งก็คือเกิดความผูกพันตอองคกรนั่นเอง  (รุงโรจน อรรถานิทธิ์ , 2554, น. 22-24) ซึ่งโรงพยาบาลหัวเฉียว 

เปนโรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลที่ไมแสวงหากําไร และใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความ

ผูกพันองคกร รวมถึงตลอดระยะเวลาที่ผานมาโรงพยาบาลหัวเฉียวจัดทํากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว

มากมายแตยังมิไดมีการวัดระดับความผูกพันของบุคลากรฝายบริหารที่มีตอโรงพยาบาล คณะผูวิจัยจึงเห็นโอกาสที่

จะศึกษาวิจัยและนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางใหแกโรงพยาบาลหัวเฉียวหรือองคกรอื่นๆ ที่มีบริบทใกลเคียงกับ

โรงพยาบาลหัวเฉียวไดนําไปปรับใชในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอ

องคกรของตนเอง 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของบุคลากรในฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว ประกอบดวย การ

ปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงเสริมดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม และระบบพี่

เลี้ยง 

  2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝาย

บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว 

นิยามศัพท 

ความผูกพันตอองคกร หมายถึง บุคลากรฝายบริหาร มีความรูสึกยึดมั่น ทุมเท เสียสละ รวมถึงมีความ

ปรารถนาที่จะอยูกบัองคกรตลอดไป เพื่อทําประโยชนใหแกองคกรไดเจรญิกาวหนา และประสบความสําเร็จสืบไป 

ซึ่งวัดจากความรวมมือ ความตองการอยูกับองคกรจนเกษียณ และการพูดถึงองคกรในดานบวก ตามแนวคิดของ

รุงโรจน อรรถานิทธิ์ (รุงโรจน อรรถานิทธิ,์ 2554, น. 22-24) 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวสรางขึ้นใหกับบุคลากรฝายบริหาร 

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอตัวบุคคลเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในดานของทักษะ ความชํานาญ 
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ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีท่ีมีตอโรงพยาบาลหัวเฉียว ไดแก การปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ 

การสงเสริมดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม และระบบพี่เลี้ยง 

บุคลากรฝายบริหาร หมายถึง บุคลากรประจําท่ีสังกัดฝายบริหารทุกระดับของโรงพยาบาลหัวเฉียว   

ตามแนวคิดของ กัลยารัตน ธีระธนชัยกลุ (กัลยารัตน ธีระธนชัยกุล, 2557, น. 145 - 200) กรอบแนวคิดการ

วิจัยแสดงดังแผนภูมิดังนี้ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

1.ไดความรูใหมทางดานการบริหารโรงพยาบาลเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากรโดยผานกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2. ผูบริหารโรงพยาบาลสามารถนําผลของการวิจัยไปปรับใชในการวางแผน หรือปรับเปลี่ยนนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการนําไปสรางเปนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเกิดความผูกพันตอ

องคกร อีกทั้งผูที่สนใจสามารถนําผลของการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกตใชกับองคกรของตนเพื่อใหเกิดประโยชน

สําหรับการคิดคนกิจกรรมการพัฒนาบุลากรที่จะทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรมากยิ่งขึ้น   

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใชสาํหรบัการศกึษาวิจัย คือ บุคลากรฝายบริหารทุกระดับของโรงพยาบาลหัวเฉียว จํานวน 250 

คน ดําเนินการทําวิจัยเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 กําหนดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางสําเร็จรูป

ของเครซี่และมอรแกน (ณรงค โพธิ์พฤกษานันท, 2556, น. 189) ซึ่งจะไดขนาดตัวอยาง จํานวน 152 คน โดย

กําหนดใหความคาดเคลื่อนเทากับรอยละ 5 และสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการหยิบ

สลากรหัสประจําตัวพนักงานออกแลวไมใสคืน  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. การปฐมนิเทศ 

2. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ 

3. การสงเสริมดานวิชาการ 

4. การสงไปดูงาน 

5. การฝกอบรม 

6. ระบบพี่เลี้ยง 

ความผูกพันตอองคกร 

1. Participation (Pa) ความรวมมือ การ

สนับสนุนธุรกิจขององคกร 

2. Retire (R) ความตองการอยูกับองคกรจน

เกษียณ 

3. Speak (S) การพูดถึงองคกรในดานบวก 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซึ่งพัฒนาขึ้นใหมและดัดแปลงจากเครื่องมือ

วิจัยของ นภัสนันท นิลบุตร (นภัสนันท นิลบุตร, 2557, น. 107-111) แบงเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถาม

เกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และตําแหนงงานในปจจุบัน มี

ลักษณะขอคําถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist) มี 5 ขอ สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงเสริมดานวิชาการ การสงไปดู

งาน การฝกอบรม และระบบพี่เลี้ยง ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 

เห็นดวยมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดตามแบบของ ลิเคิรท (Likert Scale) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550, 

น. 76) มี 37 ขอ สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรประกอบดวย ความรวมมือ ความตองการ

อยูกับองคกรจนเกษียณ และการพูดถึงองคกรในดานบวก ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

คือ เห็นดวยมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มี 18 ขอ แบบสอบถามผานการตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามตัวแปร (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) ซึ่งทุกขอมีคาระหวาง 0.50 – 1.00 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

(สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค) เทากับ 0.92 

คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยทําหนังสือขอความอนุเคราะหตอผูอํานวยการโรงพยาบาลหัว

เฉียว เพื่อเก็บขอมูล ซึ่งหลังเก็บขอมูลมีแบบสอบถามกลบัคืนคิดเปนรอยละ 100 ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของ

ขอมูลอีกครั้งกอนนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSSโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (�) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment 

correlation coefficient) วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับความผูกพันตอองคกร ซึ่ง

เกณฑการแปลผลระดับความสัมพันธมีดังนี้ (Cohen, J. 1988)  คาสหสัมพันธ (r)  มีคา 0.0 - 0.1 มีความสัมพันธ

ระดับต่ําที่สุด  คา 0.1 - 0.3 มีความสัมพันธระดับต่ํา คา 0.3 - 0.5 มีความสัมพันธระดับปานกลาง คา 0.5 - 0.7 มี

ความสัมพันธระดับสูง คา 0.7 - 0.9 มีความสัมพันธระดับสูงมาก และคา 0.9-1 มีความสัมพันธระดับสูงที่สุด 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.3 มีอายุอยูในชวง 18-30 

ป คิดเปนรอยละ 43.4 ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.5 ตําแหนงงานในปจจุบันคือ

ระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 87.5และมีรายไดตอเดือน10,000-15,000 บาท คิดเปนรอยละ50.7  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅= 3.94) 

โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการปฐมนิเทศมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด (�̅= 4.33) ซึ่งตรงกับความ
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เปนจริงที่หลักสูตรการปฐมนิเทศนั้นจําเปนตองมีการเขารวมกอนการเริ่มงานทุกคน และการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลดานการสงไปดูงาน มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (�̅= 3.55,) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การพัฒนาบุคลากรของฝายบริหารโงพยาบาลหัวเฉียว 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ��      S.D.        ระดับ 

1. การปฐมนิเทศ 4.33 0.68 มากท่ีสุด 

2. ระบบพี่เลี้ยง 3.97 0.71 มาก 

3. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ 3.85 0.66 มาก 

4. การสงเสริมดานวิชาการ 3.74 0.60 มาก 

5. การฝกอบรม 3.74 0.69 มาก 

6. การสงไปดูงาน 3.55 0.79 มาก 

                                               รวม 3.94 0.52 มาก 

ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅= 

4.14) โดยความผูกพันตอองคกรดานการพูดถึงองคกรในดานบวกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅= 

4.29) และดานความตองการอยูกับองคกรจนเกษียณ มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก (�̅= 3.68) ดังตารางที่ 

2 

ตารางที่ 2 ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว 

ความผูกพันตอองคกร �� S.D. ระดับ 

1. การพูดถึงองคกรในดานบวก 4.29 0.72 มากท่ีสุด 

2. ความรวมมือ 4.13 0.57 มาก 

3. ความตองการอยูกับองคกรจนเกษยีณ 3.68 0.80 มาก 

                              รวม 4.14 0.61 มาก 

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมในระดับปานกลาง (r = 

0.415, p<0.01) โดยการปฐมนิเทศมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในระดับสูง (r = 0.526, p<0.01)ทั้งนี้

กิจกรรมการปฐมนิเทศเปนกิจกรรมหลักที่พนักงานทุกคนตองเขารวมกับองคกรกอนเริ่มงานจึงนับไดวาการ

ปฐมนิเทศมีความสัมพันธกับความผูกพันในภาพรวมมากท่ีสุด แตทั้งนีก้ารสงเสริมใหมีการศกึษาตอมีความสัมพนัธ

กับความผูกพันตอองคกรในระดับระดับต่ํา (r = 0.198, p<0.01)ซึ่งโดยสวนมากพนักงานฝายบริหารจะไมถูก

กําหนดใหมีการศึกษาตอ แตจะเนนที่การฝกอบรมพัฒนาดานการทํางานอื่นๆมากกวา การสงเสริมดานวิชาการมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในระดับต่ํา (r = 0.226, p<0.01) การสงไปดูงานมีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคกรในระดับระดับต่ํา (r = 0.213, p<0.01) การฝกอบรมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรใน
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ระดับปานกลาง (r = 0.398, p<0.01) ระบบพี่เลี้ยงมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในระดับปานกลาง(r = 

0.324, p<0.01) ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีม่ีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ความผูกพันตอองคกร 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) p-value ระดับ  

1. การปฐมนเิทศ 0.526** 0.000 สูง  

2. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ 0.198** 0.000 ต่ํา  

3. การสงเสริมดานวิชาการ 0.226** 0.005 ต่ํา  

4. การสงไปดูงาน 0.213** 0.008 ต่ํา  

5. การฝกอบรม 0.398** 0.000 ปานกลาง  

6. ระบบพี่เลี้ยง 0.324** 0.000 ปานกลาง  

                     รวม 0.415** 0.000 ปานกลาง  

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา พบวา การพัฒนาบุคลากรทั้งดานการปฐมนิเทศ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การ

สงเสริมดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม และระบบพี่เลี้ยง มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร

ของบุคลากรฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เนื่องจากองคกรที่มีการพัฒนาบุคลากรไมวาวิธีใดก็ตาม พนักงาน

สามารถนําความรูมาพัฒนาองคกรไดในระยะยาว เชน การใหทุนการศึกษาเปนการพัฒนาบุคลากรที่หวังผลใน

ระยะยาว วิธีการนี้จะไดความภักดีและสํานึกของความเปนเจาของจากพนักงานไดเปนอยางดีหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง

คือเกิดความผูกพันตอองคกร (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2556, น. 113-115) การปฐมนิเทศบุคลากรเขาใหมก็เชนกัน 

จากผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรระดับสูง การปฐมนิเทศเปนกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลที่องคกรควรใหความสนใจในลําดับตนๆ เพราะการปฐมนิเทศทําใหบุคลากรที่เขาใหมไดรับรูถึง

นโยบายโครงสราง วัฒนธรรมขององคกร ขอบเขตการทํางาน ตลอดจนการไดทําความรูจักกับเพื่อนและ

ผูบังคับบัญชา ท้ังนี้การปฐมนิเทศสามารถชวยใหบุคลากรเขาใหมมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการไดอยาง

รวดเร็วหรือเกิดความผูกพันตอองคกรในระยะแรก หากไมมีการปฐมนิเทศบุคลากรใหมอาจทําใหบุคลากรทําผิด

กฎระเบียบขอบังคับการทํางานที่รุนแรงก็เปนไปได สวนการสงบุคลากรไปศึกษาดูงานทําใหบุคคลไดเขาใจในสิง่ที่

ไดเห็นดวยตนเอง มีจินตนาการที่ยิ่งใหญเปนเหตุใหเกิดความคิดเชิงสรางสรรคมากมาย สามารถนําความรูและ

ประสบการณจากการดูงานมาปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบ เกิดความผูกพันตอองคกรได (กัลยารัตน ธีระธนชัย
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กุล, 2557, น. 147) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการสงเสริมใหมีการศึกษาตอสงผลตอความผูกพันองคกร อาจ

เปนเพราะบุคลากรในปจจุบันใหความสําคัญกับความกาวหนาและสรางผลงานเพื่อเปนการวัดความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานของตนเองและตองการอยูในองคกรไปนานๆ อีกท้ัง การสงเสริมดานวิชาการ เปนกิจกรรมใหบุคลากร

ไดรับความรู  ความชํานาญ คานิยม และความเขาใจท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชวีิตใหกวางขวางยิ่งข้ึน เนนในเรื่อง

ของการใหความรู เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหบุคลากรเห็นคุณคาในตนเองมีความรูสึกวาเปน

สวนหนึ่งขององคกรเกิดเปนความผูกพันและตัดสินใจปฏิบัติงานไปจนเกษียณ (นภัสนันท นิลบุตร, 2557, น. 82) 

รวมถึงการฝกอบรมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรเชนกัน อาจเปนเพราะ การฝกอบรมเปนกิจกรรมที่

ชวยเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการดาน คือ ความรู ความสามารถ ทักษะความชํานาญ ขวัญกําลังใจ 

ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอหนาที่ความรับผิดชอบและตอองคการ ทําใหบุคลากรไดมีโอกาสเตรียมตัวใหพรอม

สําหรับตําแหนงหนาที่ท่ีสูงขึ้นในอนาคตสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกรตามมา (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554, น. 

140) นอกจากนี้การมีระบบพ่ีเลี้ยงจะสงผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร กลาวไดวาการมีพี่เลี้ยงคอยสอน

งานเปนการใหคําแนะนําแกพนักงานไดเกดิการเรยีนรู สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกนัได จนเกิดเปนความผูกพัน

ตอองคกรในอนาคต (ศุภวรรณ ศรีเกตุ, 2552) 

บทสรุป 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมากโดยมีการปฐมนิเทศในระดับมากท่ีสุด ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร

ฝายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยความผูกพันตอองคกรดานการพูดถึงองคกรใน

ดานบวกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในระดับ

ปานกลาง (r = 0.415, p<0.01) 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวหรือองคกรอื่นที่มีบริบทคลายกับโรงพยาบาลหัวเฉียวสามารถกําหนด

นโยบายการสรางความผูกพันตอองคกรโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานการปฐมนิเทศ การ

สงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงเสริมดานวิชาการ การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม และการมีระบบพี่เลี้ยง 

เพราะจากขอคนพบ พบวาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร โดยเฉพาะ

การใหความสําคัญกับการปฐมนิเทศเปนอันดับแรกเนื่องจากมีความสัมพันธกับความผูกพันองคกรในระดับสูง 

2. ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความผูกพันตอองคกรในระดับที่สูงขึ้นผูบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวควรจัดโครงการ

หรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเนนการสงเสริมการศึกษาตอ การจัดกิจกรรมใหความรูดานวิชาการ 
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และจัดเตรียมทรัพยากรการเรยีนรู เชน หนังสือ วารสาร คอมพิวเตอร ใหกับบุคลากร จัดโครงการศึกษาดูงานใหแก

บุคลากรอยูเสมอ สนับสนุนบุคลากรหลังไปดูงานแลวนําความรูมาปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบ เนื่องจากขอ

คนพบจากการวิจัยนี้พบวา การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ การสงเสริมดานวิชาการ และการศึกษาดูงานมี

ความสัมพันธในระดับต่ํากับความผูกพันตอองคกร 

3. สงเสริมใหมีความผูกพันตอองคกร โดยเนนการอบรมบุคลากรและจัดใหมีระบบพี่เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากขอคนพบที่ไดจากการวิจัยนี้ พบวา การฝกอบรมและระบบพี่เลี้ยงมีความสัมพันธในระดับปานกลางกับ

ความผูกพันตอองคกร 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับความผกูพันตอองคกร เชน ปจจัยสวนบุคคล ความสามารถ

ในการทํางาน ตําแหนงงาน ความพึงพอใจในงาน เพราะจากขอคนพบไดจากการวิจัยนี้ พบวา การพัฒนาทรัพยากร

บุคคลมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรระดับปานกลาง และควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอ

องคกรในลักษณะการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยอาจแยกศึกษากับผูบริหารแตละระดับเพื่อไดขอคนพบ

เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น 
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