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  อารียรั์ตน์ หมัน่หาทรัพย ์: ความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อการออกนอกระบบ และ
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้
อิสระ : ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร. 83 หนา้. 
 

 การคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติต่อการออก
นอกระบบ และความจงรักภกัดีของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ 
ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเป็นการศึกษาเชิงส ารวจรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยั คือ บุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช จ านวน 360 คน ทดสอบความน่าเช่ือถือ
ของเคร่ืองมือตามแนวคิดของครอนบคั ผลการทดสอบพบวา่เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือในระดบัสูง 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ (1) ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติแบบ t – test, 
F – test และทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe และ (2) ทดสอบความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปร 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ผลการศึกษา พบวา่ บุคลากรมีเจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราชใน
ระดบัสูง โดยมีเจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราชดา้นสวสัดิการสูงสุด รองลงมา
คือดา้นความมัน่คง บุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรของโรงพยาบาลศิริราชในระดบัสูง โดยมี
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของโรงพยาบาลศิริราชดา้นความคงอยูสู่งสุด รองลงมาคือดา้นบรรทดัฐาน 
ดา้นจิตใจ และดา้นพฤติกรรม ตามล าดบั    
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชท่ี
แตกต่างกนั ไดแ้ก่  อาย ุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และต าแหน่งงาน จะมีความจงรัก 

ภกัดีต่อองค์กรแตกต่างกนั และเจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชมี
ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร โดยดา้นความมัน่คงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรัก 
ภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช โดยมีความสัมพนัธ์กบัดา้นจิตใจสูงสุด และดา้น
สวสัดิการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช โดย
มีความสัมพนัธ์กบัดา้นความคงอยูสู่งสุด 
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 This investigation aimed to study the relationship between attitudes toward the 
de-bureaucration and loyalty to the organization of the supporting staff at Siriraj Hospital. Research 
methodology was quantitative research. The research was a survey research with the data collected by 
questionnaires. Sample used in this study were 360 of staff in the supporting work of Siriraj Hospital. 
Instrument reliability was test according to Cronbach. Result of instrument reliability test revealed that it 
had the reliability in a high level. Result was analyzed by descriptive statistics included frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. In addition, quantitative data was analyzed included 1) 
differences test by using t-Test, F-Test, the Scheffe method for pair matching comparison. Relation 
between 2 groups of variable was tested by Product Moment Correlation Coefficient at the statistical 
significance level of 0.05. 
 The result showed that staffs’ attitude toward Siriraj Hospital being out of the government 
system in a high level. The highest level of attitude was the attitude concerning to the benefits, followed 
by stability. Staffs had organization loyalty toward Siriraj Hospital in a high level. The most 
organization loyalty was its persistence, followed by its norm, mentality and behavior, respectively.  
 Hypothesis test revealed that personal characteristics of Siriraj Hospital’s staffs were different. 
Age, education level, work duration, and position affect to organization loyalty of Siriraj Hospital’s 
staffs differently. The attitude toward being out of government system of Siriraj Hospital’s staffs was 
related to organization loyalty of Siriraj Hospital’s staffs. Stability was positively related to organization 
loyalty of Siriraj Hospital’s staffs. It was mostly related to the mentality. Benefits were positively related 
to organization loyalty of Siriraj Hospital’s staffs. It was mostly related to the persistence. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้อิสระน้ี สามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอย่างสูงจาก 
ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์
และรองศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท ์ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาแนะน า ให้ความรู้ ขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ตลอดจนใหค้วามกรุณาตรวจสอบแกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่างๆ จน
การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไปดว้ยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ความเขา้ใจ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นอยา่งดียิ่ง ขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชทุกคน 
ท่ีสละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  
 สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีให้การสนับสนุน ให้
โอกาสทางการศึกษา ให้ค  าช้ีแนะและเป็นก าลงัใจจนการจดัท าการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดี    
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