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Executive Summary
การประเมิ น ความผูก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากรมี ค วามสํา คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการนํ า ผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาให้บุคลากรเกิดความสุข ความพึงพอใจ และมีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2559 ได้ดําเนินการ
สํารวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ โดยเป็นการประเมินการรับรู้/ ความ
คิ ด เห็ น ระหว่ า งเดื อ น ต.ค.58 - ก.ย.59 และได้ ทํ า การประเมิ น แบบสรุ ป รวม (summative
evaluation) โดยใช้แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรแบบออนไลน์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัยด้านความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) มีค่าระหว่าง 0.60-1.00 และค่าความ
เที่ยง (reliability) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) เท่ากับ
0.93 สํารวจระหว่างวันที่ 1 มี.ค.60-31 มี.ค.60 โดยใช้กรอบการประเมินความผูกพันต่อองค์กร 3
ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความสุขและยึดมั่นในองค์กร (2) ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ และ (3) ด้านความ
มุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางาน เพื่อนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ และจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กรต่อไป และได้กําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ จํานวน 16 ปัจจัย ได้แก่ (1) ด้านร่างกายและจิตใจ (2) ภาวะผู้นําและ
นโยบายการบริหารงาน (3) ด้านสัมพันธภาพกับหัวหน้างานระดับถัดไป (4) ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
(5) ด้านความมั่นคงในงาน (6) ผลตอบแทนที่ได้จากการทํางาน (7) สวัสดิการและสิทธิกําลังพล (8)
สภาพการทํางานและสิ่งแวดล้อม (9) ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน (10) ความชัดเจนใน
หน้ าที่ แ ละอํ า นาจตามความรั บ ผิ ด ชอบ (11) การสื่อ สารภายในองค์ ก าร (12) งานที่ ท้ า ทาย (13)
โอกาสในการพั ฒ นา (14) ความก้ า วหน้ า ในงาน (15) การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ และ (16)
ภาพลักษณ์องค์การ ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดความผูกพัน ร่วมกับพิจารณาเครื่องมือ
วัดความผูกพัน Emo-meter ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการประชุมกลุ่มย่อยผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ ทุกหน่วยงาน ทุกสาขาอาชีพ ชั้นยศ
รวมทั้งสิ้น 2,534 คน เครื่องมือในการประเมินมีจํานวน 1 ชุด แบ่งเป็น 5 ตอน ตอนแรกเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล ตอนที่สองเป็นแบบประเมินความสุขในการชีวิต ตอนที่สามเป็นแบบประเมินความผูกพัน
ต่อองค์กร ตอนที่สี่เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมแพทย์
ทหารเรือ และตอนที่ห้าเป็น เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 เกณฑ์การ
ประเมินความผูกพันต่อองค์กรแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 (มีความผูกพันอยู่ใน
ระดับมากที่สุด) ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 (มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก) ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 (มีความ
ผูกพันอยู่ในระดับค่อนข้างมาก) ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 (เฉย ๆ/ มีความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง)
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย/ มีความผูกพันอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย) ค่าเฉลี่ย 1.51 –
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2.50 (ไม่เห็นด้วย/ มีความผูกพันอยู่ในระดับน้อย) และ ค่าเฉลี่ย1.00 – 1.50 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/ มี
ความผูกพันอยู่ในระดับน้อยที่สุด)
ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือมีดังนี้
1. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือในภาพรวม
บุคลากรที่ให้ข้อมูลมีความผูกพันโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( = 3.90, SD = 0.71)
กลุ่มตัวอย่างที่มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.47 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.05, SD = 0.67) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ แม้งานจะยากเท่าใด ฉันก็จะพยายามทําอย่างสุด
ความสามารถ ฉันทุ่มเทพลังกายใจอย่างเต็มที่ในการทํางาน ฉันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกรมแพทย์
ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจกับฉันในการสร้างผลงานมากกว่าการ
ทํ างานตามหน้ าที่ ที่ ได้ รั บมอบหมายปกติ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ํ า ที่ สุ ด ( = 4.34, 4.31, 4.07 และ 3.57
ตามลําดับ)
2. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือจําแนกตามชั้นยศ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากรกรมแพทย์ ท หารเรื อ จํ า แนกตามชั้ น ยศ พบว่ า
ลูกจ้างประจํา มีความผูกพันต่อองค์กรสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ชั้นยศ น.อ.-น.อ.(พิเศษ) ส่วนชั้นยศ น.ต.
มีความผูกพันต่อองค์กรต่ําที่สุด ( = 4.19, 4.15 และ 3.79 ตามลําดับ) โดยทุกชั้นยศมีความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดับมาก
3. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือจําแนกตามอาชีพ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือจําแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มงาน
สนับสนุนทั่วไปมีความผูกพันต่อองค์กรสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ นักกายภาพบําบัด รังสีเทคนิค และ นัก
โภชนากรมีความผูกพันต่อองค์กรต่ําที่สุด ( = 4.11, 4.09, 4.03 และ 3.62 ตามลําดับ)
4. ความสุขชีวิตของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือส่วนใหญ่มีความสุขมากกว่าและเท่ากับคน
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 92.89
5. ความพึงพอใจในการทํางาน บุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือมีความพึงพอใจในการทํางานอยู่ใน
ระดับสูง ( = 3.87) โดยกลุ่มวิชาชีพรังสีเทคนิคมีความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มสนับสนุน
ทั่วไป และครู/ อาจารย์/ สนับสนุนการศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด ( = 4.33, 4.12 และ 3.38
ตามลําดับ)
6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ
ปัจ จัยที่ส่ง ผลต่อความพึงพอใจในงานและควรนําไปพัฒนาจําแนกตามกลุ่ม ต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุดมีดังนี้
1. แพทย์ ได้แก่ ภาวะผู้นําและนโยบายการบริหารงาน ความมั่นคงในงาน ผลตอบแทนที่ได้
จากการทํางาน ความก้าวหน้าในงาน
2. ทันตแพทย์ ได้แก่ สภาพการทํางานและสิ่งแวดล้อม
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3. พยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ ด้านร่างกายและจิตใจ ภาวะผู้นําและนโยบายการบริหารงาน ความ
มั่นคงในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน การสื่อสารภายในองค์กร งานที่ท้าทาย การ
ได้รับการยอมรับนับถือ ภาพลักษณ์องค์กร
4. เภสัชกร ได้แก่ ความมั่นคงในงาน สวัสดิการและสิทธิกําลังพล งานที่ท้าทาย
5. รังสีเทคนิค ได้แก่ ภาวะผู้นําและนโยบายการบริหารงาน
6. พยาบาลเทคนิค ได้แก่ ด้านร่างกายและจิตใจ ภาวะผู้นําและนโยบายการบริหารงาน ความ
มั่นคงในงาน
7. นักกายภาพบําบัด ได้แก่ ความมั่นคงในงาน
8. นักโภชนาการ ได้แก่ ความชัดเจนในหน้าที่และอํานาจตามความรับผิดชอบ
9. ฝ่ายอํานวยการ/บริหาร/ธุรการ ได้แก่ ภาวะผู้นําและนโยบายการบริหารงาน ความมั่นคงใน
งาน ผลตอบแทนที่ได้จากการทํางาน งานที่ท้าทาย การได้รับการยอมรับนับถือ
10. ครู/อาจารย์/สนับสนุนการศึกษา ได้แก่ ด้านร่างกายและจิตใจ ความมั่นคงในงาน และ
โอกาสในการพัฒนา
11. สหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงในงาน
12. เวชกิจฉุกเฉิน ได้แก่ ความมั่นคงในงาน
13. สนับสนุนทั่วไป ได้ แก่ ด้านร่างกายและจิตใจ ภาวะผู้นําและนโยบายการบริหารงาน
ความมั่นคงในงาน งานที่ท้าทาย ความก้าวหน้าในงาน และการได้รับการยอมรับนับถือ
14. ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้แก่ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงใน
งาน งานที่ท้าทาย
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