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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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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในการพฒันาองคก์รหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพของบุคลากรเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญั เน่ืองจากบุคลากรเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรหรือหน่วยงานให้ไปสู่
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ความจงรักภกัดีต่อองค์กรเป็นปัจจยั
ส าคญัประการหน่ึง ท่ีจะท าใหบุ้คลากรคงอยูแ่ละท างานกบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรเป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร มีความ
เต็มใจทุ่มเทความพยายาม เพื่อท าประโยชน์ให้กับองค์กร รวมทั้งมีความปรารถนาท่ีจะรักษา       
การเป็นสมาชิกขององคก์รไว ้บุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร จะเป็นผูท่ี้มีความพึงพอใจใน
งาน พยายามท่ีจะท างานให้ดีท่ีสุด  ต้องการเห็นความก้าวหน้าขององค์กร รวมทั้ งก่อให้เกิด
พฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการท างาน เช่น ท าให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วม เอาใจใส่
ทุ่มเทการท างานนอกเหนือจากบทบาทหนา้ท่ีท่ีองคก์รก าหนดไว ้

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร เป็นความรู้สึกหรือสภาวะทางจิต ของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร
มี 4 ด้าน คือ ความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านจิตใจ ด้านความคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน และด้าน
พฤติกรรม และจากการศึกษาวิจยัพบวา่บุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นจิตใจสูงจะคงอยู่
กบัองคก์รเพราะเหตุผลท่ีวา่อยากอยู ่(Want to) บุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นความคงอยู ่
จะอยูก่บัองคก์รเพราะเหตุผลท่ีวา่จ าเป็นตอ้งอยู ่(Need to) และบุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร
ดา้นบรรทดัฐานสูงนั้นจะคงอยู่กบัองค์กรเพราะเหตุผลท่ีวา่ควรอยู ่(Ought to) (ธนพร แยม้สุดา, 
2550 : 1)  

เน่ืองจากผูว้ิจยัเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ท่ีโรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีให้ 
บริการดา้นการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งอยู่เลขท่ี 2 
ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 นบัเป็นโรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชียอาคเนย ์มีพื้นท่ี 77 ไร่ มีอาคาร 77 อาคาร ปัจจุบนัมีจ านวนเตียงทั้งส้ิน 3,500 เตียง 
มีบุคลากรทั้งส้ิน 13,663 คน แบ่งเป็นบุคลากร สาย ก (ต าแหน่งอาจารย)์ , สาย ข (วิชาชีพเฉพาะ) 
และ สาย ค (บุคลากรสายสนับสนุน) ซ่ึงทุกคนต่างปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อรักษาผูป่้วยทุกคนอย่างเต็ม
ก าลงัความสามารถ 
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ปัจจุบนัคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐบาล 
หรือท่ีเรียกว่า “มหาวิทยาลยันอกระบบ” คือ สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีมีการบริหารการจดัการ
อิสระแยกจากระบบราชการ (Autonomous University) แต่ยงัไดรั้บเงินอุดหนุนทัว่ไป (block grant) 
ท่ีรัฐจดัสรรใหเ้ป็นรายปีโดยตรง เพื่อใชจ้่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์อง
มหาวทิยาลยั และเพื่อประกนัคุณภาพการศึกษา 

จากการท่ีโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลออกนอกระบบดงักล่าว 
ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อบุคลากรของโรงพยาบาลทั้งสภาวะทางดา้นจิตใจ กระบวนการ
ท างาน และความมัน่คงในการปฏิบติังานและสวสัดิการต่างๆ ท่ีจะไดรั้บหลงัการออกนอกระบบ  
ซ่ึงเจตคติของบุคลากรในองค์กรนั้นถือเป็นส่ิงส าคญั เพราะย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างาน
ของบุคลากรพฤติกรรมของบุคลากรท่ีแสดงออกอาจเป็นไปได้ เช่น หากเป็นพฤติกรรมทางลบใน
เชิงความคิด หรือดา้นจิตใจ (Psychological withdrawal) ไดแ้ก่ การไม่ตั้งใจท างาน หรือแสดงออก
ดว้ยการกระท า (Physical withdrawal) เช่น การขาดงาน การใชโ้ทรศพัทส่์วนตวัขณะท างาน การน า
อุปกรณ์ส านกังานไปใช้ส่วนตวั ตรงกนัขา้มหากเป็นพฤติกรรมในการท างานทางบวก เช่น ท างาน
ในหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน รักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชส้ านกังานใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอก็อาจเกิดข้ึนได ้เป็นตน้ 

พฤติกรรมการเป็นบุคลากรท่ีดีขององค์กร มีความส าคญัต่อองค์กร ท าให้กลไกการ
ท างานของสังคมภายในองค์กรมีความราบร่ืน มีความยืดหยุ่นในการท างาน คนในองค์กรมีการ
ปรับตวัมีการพึ่งพาอาศยักนั ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับสังคมท่ีมีการปรับเปล่ียน เช่ือวา่การสร้างและ
สนบัสนุนปัจจยัท่ีจะส่งผลใหบุ้คลากรเกิดพฤติกรรมการเป็นบุคลากรท่ีดีต่อองคก์รน้ี จะมีส่วนช่วย
ส่งเสริมใหอ้งคก์รนั้นมีประสิทธิผลในการด าเนินงานดีข้ึนได ้

องคก์รจะประสบความส าเร็จหรือสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์รได ้
ตอ้งอาศยัการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีชดัเจนและมีความเหมาะสมกบัการด าเนินงาน
ขององค์กร รวมทั้งบุคลากรในองค์กรต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้ความ
ช่วยเหลือกบับุคลากรอ่ืนในองคก์ร เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น ให้ความร่วมมือกบักิจกรรมต่างๆ 
ท่ีองคก์รจดัข้ึน รวมทั้งใชท้รัพยากรขององคก์รอยา่งประหยดัและคุม้ค่าสร้างสรรคส่ิ์งดีๆ และรักษา
ผลประโยชน์ให้องค์กรรวมทั้งพยายามผลกัดนัให้องค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ในท่ีสุด 
ลกัษณะพฤติกรรมดงักล่าวเรียกวา่ เป็นพฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดีขององคก์ร 

นอกจากการท่ีบุคลากรในองคก์รจะมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานให้กบัองคก์รอยา่งมีคุณภาพ
และตรงตามท่ีองค์กรคาดหวงัไวน้ั้น องค์ประกอบส าคญัอีกอย่างหน่ึงก็คือ ความจงรักภกัดีต่อ
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องค์กร (Loyalty) ซ่ึงสามารถแสดงออกได้ถึงความเช่ือมัน่ ซ่ือสัตย ์ไม่คิดจะโยกยา้ยไปท างาน
องคก์รอ่ืน มุ่งมัน่ทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจในการปฏิบติังาน (พิชิต ขติัเรือง, 2550) 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัซ่ึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อ
การออกนอกระบบ และความจงรักภกัดีของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช เพื่อตอ้งการ
ทราบเจตคติและความจงรักภกัดีของบุคลากรสายสนบัสนุนและความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีจะ
ศึกษา ทั้งน้ี เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาแนวทางส่งเสริมบุคลากรในองคก์รให้มีคุณลกัษณะท่ีดีและมี
ความสอดคลอ้งกบัองคก์รต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติต่อการออกนอกระบบ และความจงรักภกัดีต่อ
องคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช 
 
สมมติฐำนงำนวจัิย 

1.  เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อ
องคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

2. เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรดา้นความมัน่คง มีความสัมพนัธ์กบัความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

3.  เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากร เก่ียวกบัสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบั
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

 
ขอบเขตกำรวจัิย 

1. ขอบเขตเชิงเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อการ
ออกนอกระบบและความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช 

2. ขอบเขตเชิงประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ 
บุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราชต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
พนกังานพิมพดี์ด และคนงาน รวมทั้งส้ิน 3,604 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากร
สายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช จ านวน 360 คน ซ่ึงการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างน้ี ไดม้าจาก
สูตรของ Yamane 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ขอบเขตของตวัแปรท่ีท าการวจิยั โดยตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และต าแหน่งงาน 

3.2 เจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช ไดแ้ก่ เจตคติต่อการออก
นอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้นความมัน่คงและเจตคติต่อการออกนอกระบบของ
บุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้นสวสัดิการ 

3.3 ความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงแบ่งออกเป็น    
4 ดา้น ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้นจิตใจ ความจงรักภกัดี
ต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้นความคงอยู ่ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราชดา้นบรรทดัฐาน และความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช
ดา้นพฤติกรรม 
 
กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 
 
 
 
 
 
       

                
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลบุคลากร 

- อายุ 
- เพศ 

- ระดบัการศึกษา 
- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

- ต  าแหน่งงาน 

 

เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากร 

โรงพยาบาลศิริราช 

- ดา้นความมัน่คง 
- ดา้นสวสัดิการ 

 

 
 
 
  ความจงรักภักดีต่อองค์กรของ 

  บุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

- ดา้นจิตใจ 

- ดา้นความคงอยู ่
- ดา้นบรรทดัฐาน 

- ดา้นพฤติกรรม 
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ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
ขอ้มูลส่วนตวับุคลากร หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และต าแหน่งงาน  
บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิริราชทุกคน 
องคก์ร หมายถึง โรงพยาบาลศิริราช 
เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีค่อนขา้งถาวรต่อส่ิงเร้า (ส่ิงของ เหตุการณ์ สถานการณ์ 

ประสบการณ์ ฯลฯ) ท่ีเรารู้จกัหรือเขา้ใจ แลว้มีแนวโนม้ใหเ้รามีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้สึก
นั้น เจตคติประกอบดว้ย 

1. ทิศทาง ไดแ้ก่ บวก หรือ ลบ ชอบ หรือ ไม่ชอบ ดี หรือ ไม่ดี ฯลฯ เช่น มีเจตคติท่ีดี
ต่อการสอนของครู เป็นตน้ 

2. ความเข้มข้น ได้แก่ เจตคติท่ีมากน้อยเพียงใด เช่น มีเจตคติท่ีดีอย่างมากต่อการ
แสดงความเกรงใจผูอ่ื้น 

3. ขอบเขต ไดแ้ก่ เจตคติท่ีมีแผข่ยายอิทธิพลถึงส่ิงอ่ืนหรือไม่ หรือมีขอบเขตกวา้งหรือ
แคบมากนอ้ยเท่าไร เช่น มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อครูแลว้ส่งผลให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อโรงเรียน เลย
ไม่ไปโรงเรียน 

4. ระยะเวลา ไดแ้ก่ ความยาวนาน หรือ ความคงทนของเจตคติ เช่น มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อ
ขา้ราชการไทยมานานกวา่ 20 ปีแลว้ เป็นตน้ 

การออกนอกระบบ หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีมีการบริหารการจดัการอิสระ
แยกจากระบบราชการ แต่ยงัไดรั้บเงินอุดหนุนทัว่ไป ท่ีรัฐจดัสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใชจ่้าย
ตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ การออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้น
ความมัน่คง และการออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้นสวสัดิการ 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร หมายถึง ความภกัดีท่ีบุคลากรมีต่อโรงพยาบาลศิริราช โดย
ไม่คิดจะโยกยา้ยงานไปยงัองคก์รอ่ืน ดว้ยเหตุผลท่ีวา่มีความพึงพอใจต่อต าแหน่ง หนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบของตนเป็นอยา่งดี โดยพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก สามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
ไดแ้ก่  

1. ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้นจิตใจ 
2. ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้นความคงอยู ่
3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้นบรรทดัฐาน 
4. ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้นพฤติกรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงระดับเจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช และ

ระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช  
2. ท าให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติต่อการออกนอกระบบ และความจงรักภกัดี

ต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช  
3. เพื่อน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์รในการวางแผนและการจดัท านโยบายในการ

บริหารทรัพยากรขององคก์รต่อไป 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติต่อการออกนอกระบบ และความจงรักภกัดี
ต่อองค์กรของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากต ารา เอกสาร 
หนงัสือ วารสาร และงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปสาระส าคญัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ความหมาย ประเภท แนวความคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติ 
2. การออกนอกระบบ  
3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
4. โรงพยาบาลศิริราช 
5. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. ความหมาย ประเภท แนวความคิด และทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัเจตคต ิ

ความหมายของเจตคติ  
เจตคติ เป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากแนวหน่ึงทางจิตวิทยาสังคม และการส่ือสาร 

มีการใชค้  าน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าวา่ “เจตคติ” นั้น ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านให้
ความหมายไวด้งัน้ี 

โรเจอร์ (Roger, 1978 : 208-209 อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533 : 122) ได้
กล่าวไวว้า่ เจตคติ เป็นดชันีช้ีวา่บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอยา่งไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุ หรือส่ิงแวดลอ้ม
ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยเจตคตินั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมใน
อนาคตได ้เจตคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าและเป็นมิติของการประเมินเพื่อ
แสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึงๆ ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal 
Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

โรเสนเบิร์ก และฮอฟแลนด ์(Rosenberg and Hovland, 1960 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของ 
เจตคติไวว้่า เจตคติ โดยปกติสามารถนิยามว่าเป็นการจูงใจต่อแนวโน้มในการตอบสนองอย่าง
เฉพาะเจาะจงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

   ส
ำนกัหอ
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เคลเลอร์ (Howard H. Kendler, 1963 : 572) กล่าววา่ เจตคติ หมายถึง สภาวะความ
พร้อมของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนบัสนุนหรือต่อตา้นบุคคล สถาบนั สถานการณ์ 
หรือแนวความคิด 

นอร์แมน แอล มุน (Norman L. Munn, 1971 : 71) กล่าววา่ เจตคติ คือ ความรู้สึกและ
ความคิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนั และขอ้เสนอใดๆ ในทางท่ีจะยอมรับ
หรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยพฤติกรรมอย่างเดียวกนั
ตลอด 

จี เมอร์ฟี, แอล เมอร์ฟี และ ที นิวคอมบ ์(G.  Murphy, L.  Murphy and T.  Newcomb,  
1973 : 887) ให้ความหมายของค าวา่ เจตคติ หมายถึง ความชอบ หรือไม่ชอบ พึงใจ หรือไม่พึงใจท่ี
บุคคลแสดงออกมาต่อส่ิงนั้นๆ  

ไอเคน (Aiken, 1994) ให้ความหมายว่า เจตคติ คือ ความรู้สึกนึกคิดท่ีได้เรียนรู้มา
เพื่อท่ีจะตอบสนองในทางบวกหรือลบต่อวตัถุ สถานการณ์ สถาบนั หรือบุคคล 

คูน (Coon, 1992) ให้ความหมายว่า เจตคติ คือ ผลผสมของความเช่ือและอารมณ์ท่ี
บุคคลโนม้เอียงจะตอบสนองต่อบุคคล วตัถุ หรือสถานการณ์ในทางบวกหรือลบ 

ศกัด์ิ สุนทรเสณี (2531 : 2) กล่าวถึง เจตคติ ท่ีเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลวา่
เจตคติ หมายถึง  

1. ความสลบัซับซ้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคลในการท่ีจะสร้าง
ความพร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นท่ีไดรั้บมา 

2. ความโน้มเอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางท่ี ดีหรือต่อต้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะมาถึงทางหน่ึงทางใด 

3. ในดา้นพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตวั หรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดใ้ห้ความหมายของ เจตคติ ว่าคือท่าทีหรือแนวโน้มของ

บุคคลท่ีแสดงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิด หรือส่ิงของก็ได ้โดยมีความรู้สึก
หรือความเช่ือเป็นพื้นฐาน 

สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2545 : 64) ไดนิ้ยามวา่ เจตคติคือผลผสมผสาน
ของความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
คนใดคนหน่ึง สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงออกมาในรูปการประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทาง
ยอมรับหรือปฏิเสธก็ได ้
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จากค าจ ากดัความต่างๆ เหล่าน้ี จะเห็นไดว้า่มีประเด็นร่วมท่ีส าคญั ดงัน้ีคือ 

 1.  ความรู้สึกภายใน 
 2. ความพร้อม หรือ แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง 
ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าเจตคติ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างความรู้สึก และ

ความเช่ือ หรือการรู้ของบุคคลกบัแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมโตต้อบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมาย
ของเจตคตินั้น โดยสรุป เจตคติในงานท่ีน้ีเป็นเร่ืองของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้ม
เอียงของบุคคลท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร และการเปิดรับรายการกรองสถานการณ์ท่ีไดรั้บมา ซ่ึงเป็นไป
ได้ทั้ งเชิงบวก และเชิงลบ เจตคติ มีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา  จะเห็นได้ว่าเจตคติ 
ประกอบดว้ย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม 

องค์ประกอบของเจตคติ 
จากความหมายของเจตคติดงักล่าว ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen, 

1970 : อา้งถึงใน พรทิพย ์บุญนิพทัธ์, 2531 : 49) สามารถแยกองคป์ระกอบของเจตคติได ้3 ประการคือ 
1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือ

ของบุคคลท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ทัว่ไป ทั้งท่ีชอบและไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือคิดว่าส่ิงใดดี 
มกัจะมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนวา่ส่ิงใดไม่ดีก็จะมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 

2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีผลแตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนนั้นเป็นลกัษณะท่ี
เป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล 

3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออก
ของบุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก องค์ประกอบดา้นความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึก  

จะเห็นไดว้า่การท่ีบุคคลมีเจตคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนั ก็เน่ืองมาจากบุคคลมีความเขา้ใจ 
มีความรู้สึก หรือมีแนวความคิดแตกต่างกนันัน่เอง 

ดงันั้น ส่วนประกอบทางด้านความคิด หรือความรู้ ความเข้าใจ จึงนับได้ว่าเป็น
ส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของเจตคติ และส่วนประกอบน้ีจะเก่ียวขอ้ง สัมพนัธ์กบัความรู้สึกของ
บุคคล โดยอาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกนัทั้งในทางบวกและทางลบ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์
และการเรียนรู้ 
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การเกดิเจตคติ (Attitude Formation) 
กอร์ดอน อลัพอร์ท (Gordon Allport, 1975) ไดใ้ห้ความเห็นเร่ืองเจตคติวา่อาจเกิดข้ึน

จากส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 
1. เกิดจากการเรียนรู้ เด็กเกิดใหม่จะได้รับการอบรมสั่งสอนเก่ียวกบัวฒันธรรม 

และประเพณีจากบิดามารดาทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนไดเ้ห็นแนวการปฏิบติัของพ่อแม่
แลว้รับมาปฏิบติัตามต่อไป 

2. เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คือ แยกส่ิงใดดี ไม่ดี เช่น 
ผูใ้หญ่กบัเด็กจะมีการกระท าท่ีแตกต่างกนั 

3. เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงแตกต่างกนัออกไป เช่น บางคนมีเจตคติ 
ไม่ดีต่อครูเพราะเคยต าหนิตน แต่บางคนมีเจตคติท่ีดีต่อครูคนเดียวกนั เพราะเคยไดรั้บค าเชยชม 

4. เกิดจากการเลียนแบบ หรือรับเอาเจตคติของผูอ่ื้นมาเป็นของตน เช่น เด็กอาจรับ
เจตคติของบิดามารดา หรือครูท่ีตนนิยมชมชอบมาเป็นเจตคติของตนได ้ 

ธงชยั สันติวงษ์ (2539 : 166 - 167) กล่าววา่ เจตคติก่อตวัเกิดข้ึนมา และเปล่ียนแปลง
ไป เน่ืองจากปัจจยัหลายประการดว้ยกนั คือ 

1. การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) เจตคติจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ก าลงัด าเนินการตอบสนองตามความตอ้งการ หรือแรงผลกัดนัทางร่างกาย ตวับุคคลจะ
สร้างเจตคติท่ีดีต่อบุคคลหรือส่ิงของท่ีสามารถช่วยใหเ้ขามีโอกาสตอบสนองความตอ้งการของตนได ้

2. ข่าวสารขอ้มูล (Information) เจตคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของ
ข่าวสารท่ีได้รับ รวมทั้งลกัษณะของแหล่งท่ีมาของข่าวสารด้วย กลไกของการเลือกเฟ้นในการ
มองเห็นและเขา้ใจปัญหาต่างๆ (Selective Perception) ข่าวสารขอ้มูลบางส่วนท่ีเขา้มาสู่บุคคลนั้น 
จะท าใหบุ้คคลนั้นเก็บไปคิด และสร้างเป็นเจตคติข้ึนมาได ้

3. การเขา้เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม (Group Affiliation) เจตคติบางอย่างอาจมาจากกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีบุคคลเก่ียวขอ้งอยูท่ ั้งโดยทางตรงและทางออ้ม เช่น ครอบครัว วดั เพื่อนร่วมงาน กลุ่มกีฬา 
กลุ่มสังคมต่างๆ โดยกลุ่มเหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยมต่างๆ แต่ยงัมีการถ่ายทอด
ขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลในกลุ่ม ซ่ึงท าให้สามารถสร้างเจตคติข้ึนได ้โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
ร่วมงานเป็นกลุ่มท่ีส าคญัท่ีสุด (Primary Group) ท่ีจะเป็นแหล่งสร้างเจตคติใหแ้ก่บุคคลได ้

4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของคนท่ีมีต่อวตัถุส่ิงของย่อมเป็น
ส่วนส าคญัท่ีจะท าใหบุ้คคลต่างๆ ตีค่าจากส่ิงท่ีเขามีประสบการณ์มาจนกลายเป็นเจตคติได ้

5. ลกัษณะท่าทาง (Personality) ลกัษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางออ้ม
ท่ีส าคญัในการสร้างเจตคติใหก้บัตวับุคคล 
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ปัจจยัต่างๆ ของการก่อตวัของเจตคติเท่าท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ในความเป็นจริงจะมิได้
มีการเรียงล าดับตามความส าคญัแต่อย่างใดเลย ทั้งน้ี เพราะปัจจยัแต่ละทางเหล่าน้ีตวัไหนจะมี
ความส าคญัต่อการก่อตวัของเจตคติมากหรือนอ้ย ยอ่มแลว้แต่วา่การพิจารณาสร้างเจตคติต่อส่ิงดงักล่าว
จะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัใดมากท่ีสุด 

ประเภทของเจตคติ  
บุคคลสามารถแสดงเจตคติแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดว้ยกนัคือ                   

1.4.1 เจตคติทางเชิงบวก เป็นเจตคติท่ีชกัน าให้บุคคลแสดงออกมีความรู้สึก หรือ
อารมณ์ จากสภาพจิตใจโตต้อบในดา้นดีต่อบุคคลอ่ืน หรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง รวมทั้งหน่วยงาน 
องคก์ร สถาบนั และการด าเนินกิจการขององคก์ารอ่ืนๆ เช่น กลุ่มชาวเกษตรกรยอ่มมีเจตคติทางบวก 
หรือมีความรู้สึกท่ีดีต่อสหกรณ์การเกษตร และให้ความสนบัสนุนร่วมมือดว้ยการเขา้เป็นสมาชิก 
และร่วมในกิจกรรมต่างๆ อยูเ่สมอ เป็นตน้ 

1.4.2 เจตคติทางลบหรือไม่ดี คือ เจตคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเส่ือมเสีย 
ไม่ไดรั้บความเช่ือถือ หรือไวว้างใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชงัต่อบุคคล
ใดบุคคลหน่ึง เร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือหน่วยงานองค์กร สถาบนั และการด าเนิน
กิจการขององคก์ร และอ่ืนๆ เช่น พนกังานบางคนอาจมีเจตคติในเชิงลบต่อบริษทั ก่อให้เกิดอคติข้ึน
ในจิตใจของเขาจนพยายาม ประพฤติ และปฏิบติัต่อตา้นกฎระเบียบของบริษทัอยูเ่สมอ 

1.4.3 การไม่แสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือต่อบุคคล 
หน่วยงาน สถาบนั องคก์าร และอ่ืนๆ โดยส้ินเชิง เช่น นกัศึกษาบางคนอาจมีเจตคติน่ิงเฉยอยา่งไม่มี
ความคิดเห็นต่อปัญหาโตเ้ถียงเร่ืองกฎระเบียบวา่ดว้ยเคร่ืองแบบของนกัศึกษา 

เจตคติทั้ง 3 ประเภทน้ี บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได ้ข้ึนอยู่
กบัความมัน่คงในความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ หรือค่านิยมอ่ืนๆ ท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ การกระท า หรือ
สถานการณ์ 

แดลเนียล แคทซ์ (Daniel Katz, 1960 : 163 - 191) ไดอ้ธิบายถึง หนา้ท่ีหรือกลไกของ
เจตคติ ท่ีส าคญัไว ้4 ประการ ดงัน้ีคือ 

1. เพื่อใชส้ าหรับการปรับตวั (Adjustment) หมายความวา่ ตวับุคคลทุกคนจะอาศยั 
เจตคติ เป็นเคร่ืองยดึถือส าหรับการปรับพฤติกรรมของตนใหเ้ป็นไปในทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ตนสูงท่ีสุด และให้มีผลเสียน้อยท่ีสุด ดงัน้ี เจตคติจึงสามารถเป็นกลไกท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึง
เป้าหมายท่ีพึงประสงคแ์ละท่ีไม่พึงประสงค์ของเขา และดว้ยส่ิงเหล่าน้ีเองท่ีจะท าให้แนวโน้มของ
พฤติกรรมเป็นไป ในทางท่ีตอ้งการมากท่ีสุด  
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2. เพื่อป้องกนัตวั (Ego - Defensive) โดยปกติในทุกขณะคนทัว่ไปมกัจะมี
แนวโน้มท่ีจะไม่ยอมรับความจริง ในส่ิงซ่ึงเป็นท่ีขดัแยง้กบัความนึกคิดของตน (Self-Image) ดงัน้ี 
เจตคติ จึงสามารถ สะท้อนออกมาเป็นกลไกท่ีป้องกนัตวัโดยการแสดงออกเป็นความรู้สึกดูถูก
เหยียดหยามหรือติฉินนินทาคนอ่ืน และขณะเดียวกนัก็จะยกตนเองให้สูงกวา่ดว้ยการมีเจตคติท่ีถือ
วา่ตนนั้นเหนือกวา่ผูอ่ื้น การก่อตวั ท่ีเกิดข้ึนมาของเจตคติ ในลกัษณะน้ี จะมีลกัษณะแตกต่างจาก
การมีเจตคติเป็นเคร่ืองมือในการปรับตวั ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ กล่าวคือ เจตคติจะมิใช่พฒันาข้ึน
มาจากการมีประสบการณ์กบัส่ิงนั้นๆ โดยตรง หากแต่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากภายในตวัผูน้ั้นเอง และ
ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายของการแสดงออกมาซ่ึงเจตคตินั้น ก็เป็นเพียงส่ิงท่ีเขาผูน้ั้นหวงัใช้เพียงเพื่อการ
ระบายความรู้สึกเท่านั้น 

3. เพื่อการแสดงความหมายของค่านิยม (Value Expressive) เจตคตินั้นเป็นส่วน
หน่ึงของค่านิยมต่างๆ และดว้ยเจตคติน้ีเองท่ีจะใชส้ าหรับสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมต่างๆ ในลกัษณะ
ท่ีจ าเพาะเจาะจงยิ่งข้ึน ดงันั้น เจตคติจึงสามารถใชส้ าหรับอรรถาธิบายและบรรยายความเก่ียวกบั
ค่านิยมต่างๆ ได ้

4. เพื่อเป็นตวัจดัระเบียบเป็นความรู้ (Knowledge) เจตคติจะเป็นมาตรฐานท่ีตวั
บุคคลจะสามารถใช้ประเมิน และท าความเขา้ใจกบัสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่รอบตวัเขา ด้วยกลไก
ดงักล่าวน้ีเองท่ีท าให้ตวับุคคลสามารถรู้ และเขา้ใจถึงระบบ และระเบียบของส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ใน
รอบตวัเขาได ้

การเปลีย่นแปลงเจตคติ 
เฮอร์เบริท ซี. เคลแมน (Herbert C. Kelman, Compliance, 1967 : 469) ไดอ้ธิบายถึง

การเปล่ียนแปลงเจตคติ โดยมีความเช่ือว่าเจตคติอย่างเดียวกนัอาจเกิดในตวับุคคลดว้ยวิธีท่ีต่างกนั 
จากความคิดน้ี เฮอร์เบริท ไดแ้บ่งกระบวนการเปล่ียนแปลงเจตคติ ออกเป็น 3 ประการ คือ 

1.  การยนิยอม (Compliance) การยนิยอมจะเกิดไดเ้ม่ือบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ต่อตวัเขาและมุ่งหวงัจะไดรั้บความพอใจจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลนั้น การท่ีบุคคลยอม
กระท าตามส่ิงท่ีอยากใหเ้ขากระท านั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นดว้ยกบัส่ิงนั้น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวงั
ว่าจะไดรั้บรางวลั หรือการยอมรับจากผูอ่ื้นในการเห็นดว้ยและกระท าตาม ดงันั้น ความพอใจท่ี
ไดรั้บจากการยอมกระท าตามนั้น เป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคม หรืออิทธิพลของส่ิงท่ีก่อให้เกิด
การยอมรับนั้น กล่าวไดว้า่ การยอมกระท าตามน้ีเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงเจตคติ ซ่ึงจะมีพลงั
ผลกัดนัให้บุคคลยอมกระท าตามมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กบัจ านวนหรือความรุนแรงของรางวลัและ
การลงโทษ 
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2. การเลียนแบบ (Identification) การเลียนแบบเกิดข้ึนเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงเร้า 
หรือส่ิงกระตุน้ ซ่ึงการยอมรับน้ีเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลตอ้งการจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี หรือท่ี
พอใจระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน จากการเลียนแบบน้ี เจตคติของบุคคลจะเปล่ียนไป
มากหรือน้อย ข้ึนอยู่กบัส่ิงเร้าให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวไดว้่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงเจตคติซ่ึงพลงัผลกัดนั ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงน้ี จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัการโนม้นา้ว
ใจของส่ิงเร้าท่ีมีต่อบุคคลนั้น การเลียนแบบจึงข้ึนอยูก่บัพลงั (Power) ของผูส่้งสาร บุคคลจะรับเอา
บทบาททั้งหมดของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง หรือแลกเปล่ียนบทบาทซ่ึงกนัและกนั บุคคลจะเช่ือใน
ส่ิงท่ีตวัเองเลียนแบบ แต่ไม่รวมถึงเน้ือหาและรายละเอียดในการเลียนแบบ เจตคติของบุคคลจะ
เปล่ียนไปมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

3. ความตอ้งการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
บุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือกวา่ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการภายใน ค่านิยมของเขา พฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไป ในลกัษณะน้ีจะสอดคลอ้งกบัค่านิยมท่ีบุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจท่ีได้จะข้ึนอยู่กบั
เน้ือหารายละเอียด ของพฤติกรรมนั้นๆ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถา้ความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมถูกกระทบไม่วา่จะในระดบัใดก็ตามจะมีผลต่อการเปล่ียนเจตคติทั้งส้ิน  

นอกจากน้ี องคป์ระกอบต่างๆ ในกระบวนการส่ือสาร เช่น คุณสมบติัของผูส่้งสารและ
ผูรั้บสาร ลกัษณะของข่าวสาร ตลอดจนช่องทางในการส่ือสาร ลว้นแล้วแต่มีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงเจตคติได้ทั้ งส้ิน นอกจากน้ี เจตคติของบุคคลเม่ือเกิดข้ึนแล้ว แม้จะคงทนแต่ก็จะ
สามารถเปล่ียนไดโ้ดยตวับุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเช่ือ และส่ิงต่างๆ ท่ีท าให้เกิดการ
ยอมรับในส่ิงใหม่ แต่จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัค่านิยมของบุคคลนั้น นอกจากน้ีอาจเกิดจากการ
ยอมรับโดยการบงัคบั เช่น กฎหมาย ขอ้บงัคบั 

การเปล่ียนเจตคติ มี 2 ชนิด คือ 
1. การเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง เจตคติของบุคคลท่ีเป็นไปใน

ทางบวกก็จะเพิ่มมากข้ึนในทางบวกดว้ย และเจตคติท่ีเป็นไปในทางลบก็จะเพิ่มมากข้ึนในทางลบดว้ย 
2. การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปล่ียนเจตคติเดิมของบุคคลท่ี

เป็นไปในทางบวกก็จะลดลงไปในทางลบ และถา้เป็นไปในทางลบก็จะกลบัเป็นไปในทางบวก  
เม่ือพิจารณาแหล่งท่ีมาของเจตคติแลว้จะเห็นวา่องคป์ระกอบส าคญัท่ีเช่ือมโยงให้บุคคล

เกิดเจตคติต่อส่ิงต่างๆ ก็คือ การส่ือสาร ทั้งน้ีเพราะไม่วา่เจตคติจะเกิดจากประสบการณ์เฉพาะอยา่ง 
การส่ือสารกบัผูอ่ื้น ส่ิงท่ีเป็นแบบอยา่ง หรือความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัก็มกัจะมีการส่ือสารแทรกอยู่
เสมอ กล่าวไดว้า่ การส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัอยา่งมากท่ีมีผลท าใหบุ้คคลเกิดเจตคติต่อส่ิงต่างๆ 
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เจตคติเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร ทั้งน้ีเพราะโรเจอร์ส (Rogers, 1973) กล่าววา่ การส่ือสาร
ก่อใหเ้กิดผล 3 ประการ คือ 

1. การส่ือสาร ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความรู้ของผูรั้บสาร 
2. การส่ือสาร ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเจตคติของผูรั้บสาร 
3. การส่ือสาร ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บสาร  

การแสดงพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงทั้ง 3 ประการน้ี จะเกิดในลกัษณะต่อเน่ืองกนั 
กล่าวคือ เม่ือผูรั้บสารไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เร่ืองนั้น และการเกิดความรู้ความเขา้ใจน้ี มีผลท าให้เกิดเจตคติต่อเร่ืองนั้น และสุดทา้ยก็จะก่อให้เกิด
พฤติกรรม ท่ีกระท าต่อเร่ืองนั้นๆ ตามมา 

การเปล่ียนแปลงเจตคติโดยการส่ือสาร 
ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526 : 5) กล่าววา่ เจตคติของบุคคลสามารถถูกท าให้เปล่ียนแปลง

ไดห้ลายวธีิ อาจโดยการไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารจากผูอ่ื้น หรือจากส่ือต่างๆ ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจะท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของเจตคติในส่วนของการรับรู้เชิงแนวคิด (Cognitive Component) 
และเม่ือองค์ประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงเปล่ียนแปลง องค์ประกอบส่วนอ่ืนจะมีแนวโน้มท่ีจะ
เปล่ียนแปลงดว้ย กล่าวคือ เม่ือองคป์ระกอบของเจตคติในส่วนของการรับรู้เชิงแนวคิดเปล่ียนแปลง
จะท าให้องคป์ระกอบในส่วนของอารมณ์  (Affective Component)  และองคป์ระกอบในส่วนของ
พฤติกรรม (Behavioral Component) เปล่ียนแปลงดว้ย 

การเปล่ียนแปลงเจตคติโดยการส่ือสาร พิจารณาจากแบบจ าลองการส่ือสารของลาสเวล 
(Lasswell, 1948) ซ่ึงไดว้ิเคราะห์กระบวนการส่ือสารในรูปของใคร พูดอะไร กบัใคร อยา่งไร และ
ไดผ้ลอย่างไร ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม กล่าวคือ ใคร (ผูส่้งสาร) พูด
อะไร (สาร) กบัใคร (ผูรั้บสาร) อย่างไร (ส่ือ) เป็นตวัแปรตน้ ส่วนได้ผลอย่างไร (ผลของการ
ส่ือสาร) เป็นตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ทั้ง 4 ประการ ซ่ึงผลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติ มีลกัษณะดงัน้ี 

ผูส่้งสาร (Source) ผลของสารท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติของบุคคลข้ึนอยูก่บัผูส่้งสาร 
ลกัษณะของผูส่้งสารบางอย่างจะสามารถมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นมากกว่าลกัษณะอื่นๆ เช่น 
ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยั 2 ประการคือ ความเช่ียวชาญ (Expertness) และ
ความน่าไวว้างใจ (Trustworthiness) ผูส่้งสารท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงจะสามารถชกัจูงใจไดดี้กวา่ผูส่้งสาร
ท่ีมีความน่าเช่ือถือต ่า นอกจากน้ีบุคลิกภาพ (Personality) ของผูส่้งสารก็มีความส าคญัต่อการ
ยอมรับ 
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สาร (Message) ลกัษณะของสารจะมีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรับของบุคคล ถา้
เตรียมเน้ือหาของสารมาเป็นอยา่งดีผูรั้บสารก็อยากฟัง ดงันั้นการเรียงล าดบัของเน้ือหาความชดัเจน
ของเน้ือหาสาร ความกระชบั เป็นตน้ จึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส่ือ (Channel) หรือช่องทางการส่ือสาร เป็นเร่ืองของประเภทและชนิดของส่ือท่ีใชผู้รั้บสาร 
(Receiver) องคป์ระกอบของผูรั้บสารท่ีจะท าให้เกิดการจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  สติปัญญา 
เจตคติ ความเช่ือ ความเช่ือมัน่ในตนเอง การมีส่วนร่วม การผกูมดั เป็นตน้ 

แมคไกวร์ (McGuire อา้งใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537) กล่าววา่ ตวัแปรทั้ง 4 
ประการขา้งตน้น้ี ก่อใหเ้กิดตวัแปรตาม คือผลของการส่ือสาร เป็นไปตามล าดบัขั้น 5 ขั้นหลกั คือ 
  1. ความตั้งใจ/ความสนใจ (Attention) 
  2. ความเขา้ใจ (Comprehension) 
  3. การยอมรับต่อสาร (Yielding) 
  4. การเก็บจ าสารไว ้(Retention) 
  5. การกระท า (Action)  

โดยผูรั้บสารตอ้งผ่านไปท่ีละขั้น เพื่อท่ีการส่ือสารจะสามารถเปล่ียนแปลงเจตคติได้
ครบถว้นตามกระบวนการ ซ่ึงในสภาพการณ์ปกติขั้นตอนแรกๆ จะตอ้งเกิดข้ึนก่อน เพื่อท่ีขั้นตอน
ต่อๆ ไปจะเกิดข้ึนได ้

การเปล่ียนแปลงเจตคติโดยใชอิ้ทธิพลทางสังคม (Attitude Change: Social Influence) 
อิทธิพลทางสังคมมีผลอยา่งมากต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติและการตดัสินใจ เพราะในขณะตดัสินใจ
ยอ่มมีกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคญัเขา้มาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ บุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ้ง และเพื่อนฝงู 
เป็นตน้ 

แนวความคิดและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัเจตคติ  
แมคไกวร์ และมิลแมน (McGuire and Millman, 1965) กล่าววา่ แนวความคิดเก่ียวกบั

การเปล่ียนแปลงเจตคติโดยใชอิ้ทธิพลทางสังคมเกิดจากความเช่ือท่ีวา่บุคคลจะพฒันาเจตคติ ของ
ตนเองในลกัษณะใดนั้น ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูอ่ื้นในสังคม ส่ิงท่ีมีอิทธิพลทางสังคม แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

1. กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีเราใชเ้ป็นมาตรฐาน
ส าหรับประเมินเจตคติ ความสามารถของเรา หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไปบุคคลจะใชก้ลุ่ม
อา้งอิงเพื่อประเมินเจตคติของตน และตดัสินใจวา่เจตคติของตนถูกตอ้ง เพราะคิดวา่คนส่วนใหญ่ใน
กลุ่มมีเจตคติเช่นเดียวกบัตน 
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วตัสัน และจอห์นสัน (Watson and Johnson, 1972) ไดก้ล่าวถึงอิทธิพลของกลุ่ม
อา้งอิงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง เจตคติ ไวด้งัน้ี 

1.1 เจตคติของบุคคลจะมีผลอยา่งมากจากกลุ่มท่ีเขามีส่วนร่วม และกลุ่มท่ีเขา
ตอ้งการจะร่วมดว้ย 

1.2 ถา้เจตคติของบุคคลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหรือบรรทดัฐานของกลุ่มจะเป็น
การเสริมแรง (Reinforcement) ใหก้บัเจตคตินั้นมากข้ึน ในทางตรงขา้มจะเป็นการลงโทษ (Penalty) 
ถา้บุคคลนั้นมีเจตคติไม่ตรงกบัมาตรฐานหรือบรรทดัฐานของกลุ่ม 

1.3 บุคคลท่ีข้ึนอยูก่บักลุ่มหรือติดอยูก่บักลุ่มมากจะเป็นผูท่ี้เปล่ียนแปลงเจตคติ
ไดย้ากท่ีสุด ถา้การเปล่ียนแปลงนั้น เป็นความพยายามของบุคคลภายนอก 

1.4 การสนบัสนุน หรือเห็นดว้ยกบัเจตคติบางอยา่งของสมาชิกในกลุ่มแมเ้พียง 
1 คนเท่านั้น ก็สามารถลดอิทธิพลของกลุ่มใหญ่ท่ีมีต่อเจตคติของสมาชิกในกลุ่มได ้

1.5 แมเ้ป็นเพียงสมาชิก 2 คนในกลุ่มเท่านั้นท่ียึดมัน่ในความคิดหรือเจตคติ
บางอยา่งก็จะมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่มได ้

1.6 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและการตดัสินใจกลุ่มจะช่วยลดการ
ต่อตา้น การเปล่ียนแปลงเจตคติ ถ้ากลุ่มตดัสินใจยอมรับเจตคติใหม่ สมาชิกในกลุ่มก็จะยอมรับ
เจตคติดว้ย 

1.7 ถา้บุคคลเปล่ียนแปลงกลุ่มอา้งอิงของตน เจตคติของบุคคลก็มีแนวโนม้ท่ี
จะเปล่ียนแปลงดว้ย 

2. บุคคลอา้งอิง (Reference Individuals) หมายถึง บุคคลท่ีเราใชเ้ป็นมาตรฐานเพื่อ
ประเมินเจตคติ ความสามารถของเรา หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน อิทธิพลของผูอ่ื้นท่ีมีต่อเจตคติของ
บุคคล ตรงกบักระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเรียกวา่ การเลียนแบบ (Identification) ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีบุคคลรับเอาคุณสมบติัของผูอ่ื้น เช่น ความคิด เจตคติ พฤติกรรม เป็นตน้มาเป็นของตน 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม (KAP) 
ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญักบัตวัแปร 3 ตวั คือ ความรู้ (Knowledge) เจตคติ 

(Attitude) และการยอมรับปฏิบติั (Practice) ของผูรั้บสาร อนัอาจมีผลกระทบต่อสังคมต่อไป จาก
การรับสารนั้นๆ การเปล่ียนแปลงทั้งสามประเภทน้ี จะเกิดข้ึนในลกัษณะต่อเน่ือง กล่าวคือ เม่ือผูรั้บ
สารไดรั้บสารก็จะท าใหเ้กิดความรู้ เม่ือเกิดความรู้ข้ึนก็จะไปมีผลท าให้เกิดเจตคติ และขั้นสุดทา้ยคือ 
การก่อให้เกิดการกระท า ทฤษฎีน้ีอธิบายการส่ือสาร หรือ ส่ือมวลชนวา่เป็นตวัแปรตน้ท่ีสามารถ
เป็นตวัน าการพฒันาเขา้ไปสู่ชุมชนไดด้ว้ยการอาศยั KAP เป็นตวัแปรตามในการวดัความส าเร็จของ
การส่ือสารเพื่อการพฒันา (สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533 : 118) 
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จะเห็นไดว้่า ส่ือมวลชนมีบทบาทส าคญัในการน าข่าวสารต่างๆ ไปเผยแพร่เพื่อให้
ประชาชนในสังคมไดรั้บทราบวา่ขณะน้ีในสังคมมีปัญหาอะไร เม่ือประชาชนไดรั้บทราบ ข่าวสาร
นั้นๆ ย่อมก่อให้เกิดเจตคติ และเกิดพฤติกรรมต่อไป ซ่ึงมีลกัษณะสัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่เป็นท่ี
ยอมรับกนัว่า การส่ือสารมีบทบาทส าคญัในการด าเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามท่ี
ตั้งเป้าหมายไว ้การท่ีคนเดินเทา้มีพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจรไดก้็ตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็น
เคร่ืองมืออนัส าคญัในการเพิ่มพนูความรู้ สร้างเจตคติท่ีดีและเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทาง
ท่ีเหมาะสม โดยผ่านส่ือชนิดต่างๆ ไปยงัประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ย (สุรพงษ ์
โสธนะเสถียร 2533 : 120 - 121) 

ความรู้ (Knowledge) เป็นการรับรู้เบ้ืองตน้ ซ่ึงบุคคลส่วนมากจะไดรั้บผา่นประสบการณ์
โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า (S-R) แลว้จดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ีผสมผสาน
ระหวา่งความจ า (ขอ้มูล) กบัสภาพจิตวทิยา ดว้ยเหตุน้ี ความรู้จึงเป็นความจ าท่ีเลือกสรร ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสภาพจิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อยา่งไรก็ตามความรู้ก็อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษยไ์ด ้และผลกระทบท่ีผูรั้บสารเชิงความรู้ในทฤษฎีการส่ือสารนั้น
อาจปรากฏไดจ้ากสาเหตุ 5 ประการคือ 

1. การตอบขอ้สงสัย (Ambiguity Resolution) การส่ือสารมกัจะสร้างความสับสน
ให้สมาชิกในสังคม ผูรั้บสารจึงมกัแสวงหาสารสนเทศโดยการอาศยัส่ือทั้งหลายเพื่อตอบขอ้สงสัย 
และความสับสนของตน 

2. การสร้างทศันะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝัง
ทศันะนั้น ส่วนมากนิยมใชก้บัสารสนเทศท่ีเป็นนวตักรรมเพื่อสร้างเจตคติให้คนยอมรับ การแพร่
นวตักรรมนั้นๆ (ในฐานะความรู้) 

3. การก าหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีส่ือกระจาย
ออกไปเพื่อให้ประชาชนตระหนกัและผกูพนักบัประเด็นวาระท่ีส่ือก าหนดข้ึน หากตรงกบัภูมิหลงั
ของปัจเจกชน และค่านิยมของสังคมแลว้ ผูรั้บสารก็จะเลือกสารสนเทศนั้น 

4. การพอกพูนระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) การส่ือสารสังคม
มกักระจายความเช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ดา้นต่างๆ ไปสู่ประชาชน จึงท าให้ผูรั้บสารรับทราบ
ระบบความเช่ือถือหลากหลายและลึกซ้ึงไวใ้นความเช่ือของตนมากข้ึนไปเร่ือยๆ 

5. การรู้แจง้ต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขดัแยง้ในเร่ืองค่านิยมและ
อุดมการณ์เป็นภาวะปกติของสังคม ส่ือมวลชนท่ีน าเสนอขอ้เท็จจริงในประเด็นเหล่าน้ีย่อมท าให้
ประชาชนผูรั้บสารเขา้ใจถึงค่านิยมเหล่านั้นแจง้ชดัข้ึน 
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คาร์เตอร์ ว ีกู๊ด (Carter V. Good, 1973 : 325 อา้งใน โสภิตสุดา มงคลเกษม, 2539 : 42) 
กล่าววา่ ความรู้เป็นขอ้เท็จจริง (facts) ความจริง (truth) เป็นขอ้มูลท่ีมนุษยไ์ดรั้บและเก็บรวบรวม
จากประสบการณ์ต่างๆ การท่ีบุคคลยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งมีเหตุผลบุคคลควรจะ 
ตอ้งรู้เร่ืองเก่ียวกบัส่ิงนั้น เพื่อประกอบการตดัสินใจ นัน่ก็คือ บุคคลจะตอ้งมีขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีสนบัสนุนและใหค้  าตอบขอ้สงสัยท่ีบุคคลมีอยู ่ช้ีแจงใหบุ้คคลเกิดความเขา้ใจและเจตคติท่ีดี
ต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมทั้งเกิดความตระหนกั ความเช่ือ และค่านิยมต่างๆ ดว้ย 

เบนจามิน เอส บลูม (Benjamin S. Bloom, 1967 : 271) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้วา่
ความรู้เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระลึกถึงเฉพาะเร่ืองหรือเร่ืองทัว่ๆ ไป ระลึกถึงวิธีกระบวนการหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยเนน้ความจ า 

1. ความรู้ ท าให้ทราบถึงความสามารถในการจ าและการระลึกถึงเหตุการณ์หรือ
ประสบการณ์ท่ีเคยพบมาแลว้ แบ่งออกเป็น 

1.1 ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวชิาโดยเฉพาะ 
1.2 ความรู้เก่ียวกบัวธีิและการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
1.3 ความรู้เก่ียวกบัการรวบรวมแนวความคิดและโครงสร้าง 

2. ความเขา้ใจ ท าใหท้ราบถึงความสามารถในการใชส้ติปัญญาและทกัษะเบ้ืองตน้ 
  - การแปลความ คือ การแปลจากแบบหน่ึงไปสู่อีกแบบหน่ึงโดยรักษาความหมาย

ไดถู้กตอ้ง 
3. การน าไปใช ้

4. การวเิคราะห์ 

5. การสังเคราะห์ 
6. การประเมินค่า 

แพทริก เมเรดิธ (Patrick Meredith, 1961 : 10) ไดพู้ดถึงความรู้ว่าจ  าเป็นตอ้งมี
องคป์ระกอบ 2 ประการ คือ ความเขา้ใจ (Understanding) และการคงอยู ่(Retaining) เพราะความรู้ 
หมายถึง ความสามารถจดจ าไดใ้นบางส่ิงบางอยา่งท่ีเราเขา้ใจมาแลว้ 

เบอร์กูน (Burgoon, 1974 : 64) และริเวอร์, ปีเตอร์สัน และ เจนเซ็น (River Peterson 
and Jensen, 1971 : 283 อา้งถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2540 : 116 - 117) ไดก้ล่าวถึง การศึกษาหรือ
ความรู้ (Knowledge) ว่าเป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันั้น คนท่ีได้รับ
การศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ในยุคสมยัท่ีต่างกนั ในระบบการศึกษาท่ีต่างกนั ในสาขาวิชาท่ีต่างกนั 
จึงยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป คนท่ีมีการศึกษาสูงหรือมี
ความรู้ดี จะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการท่ีจะเป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะคนเหล่าน้ีมีความรู้กวา้งขวางใน
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หลายเร่ือง มีความเขา้ใจศพัทม์าก และมีความเขา้ใจสารไดดี้ แต่คนเหล่าน้ีมกัจะเป็นคนท่ีไม่ค่อยเช่ือ
อะไรง่ายๆ 

การเกิดความรู้ไม่วา่ระดบัใดก็ตาม ยอ่มมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกนึกคิดซ่ึงเช่ือมโยง
กบัการเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้นเอง รวมไปถึงประสบการณ์และลกัษณะทางประชากร (การศึกษา 
เพศ อายุ ฯลฯ) ของแต่ละคนท่ีเป็นผูรั้บข่าวสาร ถา้ประกอบกบัการท่ีบุคคลมีความพร้อมในดา้น
ต่างๆ เช่น มีการศึกษา มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบักฎจราจร ก็มีโอกาสท่ีจะมีความรู้ในเร่ืองน้ี และ
สามารถเช่ือมโยงความรู้นั้นเขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้สามารถระลึกได ้รวบรวมสาระส าคญัเก่ียวกบั
กฎจราจร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งประเมินผลไดต่้อไป และเม่ือประชาชนเกิด
ความรู้เก่ียวกบักฎจราจร ไม่ว่าจะในระดบัใดก็ตาม ส่ิงท่ีเกิดตามมาก็คือเจตคติ ความคิดเห็นใน
ลกัษณะต่างๆ (ดาราวรรณ ศรีสุกใส, 2542 : 41) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติกบัพฤติกรรม 
เจตคติ กบั พฤติกรรม มีความสัมพนัธ์มีผลซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ เจตคติมีผลต่อการ

แสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกนั การแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อเจตคติของ
บุคคลดว้ยอยา่งไรก็ตาม เจตคติ เป็นเพียงองคป์ระกอบหน่ึงท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม ทั้งน้ีเพราะเทรียนดิส 
(Triandis, 1971) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากเจตคติ บรรทดัฐานของสังคม นิสัย 
และผลท่ีคาด 
 
2. การออกนอกระบบ 

การออกนอกระบบ (De-bureaucratization) ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย หรือท่ี
เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “มหาวิทยาลยันอกระบบ” หมายถึง การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการ
บริหารการจดัการอิสระแยกจากระบบราชการ (Autonomous University) แต่ยงัไดรั้บเงินอุดหนุน
ทัว่ไป (block grant) ท่ีรัฐจดัสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใชจ้่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการ
ตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั และเพื่อประกนัคุณภาพการศึกษา 

ขอ้ดี และ ขอ้เสียของการเป็นมหาวทิยาลยันอกระบบ 
ขอ้ดี  มีอิสระในการบริหารงานมากข้ึน ยดืหยุน่ข้ึน และท่ีส าคญัจะน าไปสู่การยกระดบั

ศกัยภาพของมหาวทิยาลยัใหสู้งข้ึนทั้งในดา้นการจดัการเรียน การสอน และการวจิยั  
ขอ้เสีย จะท าใหค้่าใชจ่้ายในการเรียนสูงข้ึน เป็นการท าลายปรัชญาการศึกษาเพื่อมวลชน 

และผูไ้ดรั้บประโยชน์นั้นกลบัเป็นผูบ้ริหารและบุคลากรมากกวา่นกัศึกษาและสังคมโดยทัว่ไป 
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การออกนอกระบบราชการนั้น ถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูประบบราชการ (Public 
sector reform) และกลุ่มความคิดส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทาง เน้ือหาสาระ และรูปแบบ
ของการปฏิรูปก็คือ “การจดัการภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management หรือ NPM) ซ่ึงกรอบ
ความคิดส าคญัของการปฏิรูปแบบ NPM ก็คือ “การลดสภาพความเป็นระบบราชการ” (De-
bureaucratization) ของกลไกทางการบริหารของรัฐ เน่ืองจากมีขอ้สมมติฐานส าคญัวา่ รูปแบบการ
จดัองคก์รในแบบ  “ระบบราชการ” (Bureaucracy) ท่ีมีความใหญ่โตเทอะทะ  มีโครงสร้างแบบปิรามิด 
มีสายการบงัคบับญัชายืดยาว และอยู่ภายใตก้ฎระเบียบต่างๆ มากมายนั้น ท าให้ระบบบริหารงาน
ภาครัฐไม่อาจตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจ-สังคมไดอ้ย่างท่ีควรจะเป็น อีกทั้ง 
ยงัน ามาซ่ึงปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมมากมาย เช่น ความไม่ยดืหยุน่ในเชิงการจดัการ 
การสร้างอาณาจกัรของตนเอง การรวมศูนยอ์  านาจแต่ขาดความเป็นเอกภาพในเชิงนโยบาย การไม่
สนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชน เป็นตน้ 

แนวทางส าคัญในการลดทอนความเป็นระบบราชการท่ีเสนอโดย NPM ก็คือ 
“Agencification” นั่นเอง ในเชิงทฤษฏีแล้ว Agencification เป็นแนวคิดท่ีสะท้อนอิทธิพลของ 
“เศรษฐศาสตร์สถาบนัใหม่” (New Institutional Economics) ซ่ึงเสนอว่าในการจดัท าบริการ
สาธารณะของภาครัฐนั้นเราควรท่ีจะแยกกระบวนการดา้น “การจดัหา” (Provision) กบั “การผลิต” 
(Production) สินคา้หรือบริการสาธารณะออกจากกนั และแนวคิดหน่ึงท่ีก าหนดความสัมพนัธ์
ระหวา่งการจดัหาและการผลิตก็ไดแ้ก่ “ทฤษฏีผูว้า่จา้ง-ตวัแทน” (Principal-Agency Theory) ซ่ึงมุ่ง
ปรับระบบการบริการสาธารณะไปสู่ “สัมพนัธภาพภายใตส้ัญญาวา่จา้ง” (Contractual relationships) 
อนัต่างจากความสัมพนัธ์ภายในระบบราชการดั้งเดิมท่ีเป็นแบบสายการบงัคบับญัชา ลดหลัน่เป็นชั้นๆ 
ไม่ตามอ านาจหนา้ท่ี และถูกครอบทบัอีกชั้นหน่ึงดว้ยภารกิจท่ีก าหนดไวใ้นตวับทกฏหมาย 

ในทางปฏิบติัแลว้ Agencification ก็คือ การจดัรูปแบบองคก์รทางการบริหารของรัฐท่ี 
“แยกออกเป็นอิสระ” (Separateness) จากโครงสร้างในระบบราชการ ไม่อยู่ภายใตส้ายการบงัคบั
บญัชาแบบราชการ ไม่อยูภ่ายใตก้ฏระเบียบราชการ ไม่อยูภ่ายใตร้ะบบงบประมาณการบริหารงาน
บุคคลแบบราชการ ดงันั้น Agencification จึงมีคุณลกัษณะส าคญั 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ด้านโครงสร้าง องค์กรแบบน้ีจะแยกออกเป็นอิสระจากโครงสร้างในระบบ
ราชการแบบกระทรวง ทบวง กรม มีการจดัโครงสร้างภายในคล้ายคลึงกับบริษทัเอกชน ซ่ึงมี
องคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร (governing board) ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย และ
ผูบ้ริหารสูงสุด (chief executive) ท่ีท าหน้าท่ีบริหารงาน ทั้งน้ีองคก์รดงักล่าวก็ยงัคงเป็นของรัฐ จึง
ตอ้งมีองคก์รผูก้  ากบัดูแลใหอ้งคด์งักล่าวด าเนินงานไปตามวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง แต่ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูก้  ากบัดูแลและองคก์รชนิดน้ีมิไดว้างอยูบ่นหลกัสายการบงัคบับญัชา แต่วางอยูบ่นระบบ
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แนวคิด “ระบบก่ึงสัญญา” (quasi-contractual relationships) คือ มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาทาง
กฏหมายระหวา่งนิติบุคคลเตม็รูป หากแต่มีลกัษณะเป็น “ขอ้ตกลงในการปฏิบติังาน” (performance 
agreement) กล่าวคือ ฝ่ายองค์กรก็จะต้องด าเนินงานจัดท าบริการสาธารณะไปตามข้อตกลงท่ี
ก าหนดไวร่้วมกนั ส่วนฝ่ายผูก้  ากบัดูแลก็จะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รดงักล่าว
ใหบ้รรลุภารกิจท่ีตั้งไว ้

2. ดา้นระบบบริหารจดัการ เพื่อให้การด าเนินงานมีความยืดหยุ่นและคล่องตวั 
ความเป็นอิสระในเชิงการบริหารจดัการ จึงเป็นหัวใจส าคญัทั้งในดา้นการบริหารเงินงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการวางระบบบริหารงานภายในองค์กรได้ด้วยตนเอง ไม่จ  าเป็นตอ้ง
กระท าตามกฏหมายหรือระเบียบต่างๆ ดงัเช่นหน่วยงานราชการทัว่ไป เช่น เงินงบประมาณนั้นจะ
ไดรั้บมาเป็นกอ้น ซ่ึงอาจจะเป็นรายปี หรือราย 3 ปีก็มีปรากฏ และสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การบริหารงบประมาณดงักล่าวไดเ้อง การบริหารงานบุคคลก็สามารถก าหนดอตัราค่าจา้งเงินเดือน
ไดเ้อง การวางระเบียบต่างๆ ภายในองคก์รก็กระท าไดเ้อง เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ดี การจดัองคก์รตามแนวคิด Agencification ก็ไม่ใช่นวตักรรมใหม่แต่อยา่งใด 
หากแต่เป็นรูปแบบการจดัองคก์รภาครัฐท่ีมีปรากฏมาอยา่งยาวนานแลว้ และเก่าแก่กวา่การจดั
องคก์รแบบระบบราชการ (Bureaucracy) ดว้ยซ ้ าไป 

การออกนอกระบบของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย จึงไม่ใช่ “การแปรรูปกิจการภาครัฐ” 
(Privatization) ไม่ใช่การแปรสภาพมหาวทิยาลยัของรัฐไปเป็นบริษทัเอกชน ดงัเช่น การแปรรูป
รัฐวสิาหกิจ ซ่ึงอยูภ่ายใตร้ะบบกฏหมายธุรกิจและกลไกทางการตลาดอยา่งเตม็รูปแบบ  

การออกนอกระบบจึงเป็นกระบวนการ Agencification ให้มหาวิทยาลยัรัฐนั้นหลุด
ออกจากโครงสร้างในระบบกระทรวง ทบวง กรม หลุดออกจากสายการบังคับบญัชาภายใต้
กระทรวงศึกษา หลุดออกจากกฏ-ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ แต่ไม่ใช่การหลุดออกจากความ
เป็นหน่วยงานของรัฐ (วสันต ์เหลืองประภสัร์, 2550) 

แนวคิดเกีย่วกบัมหาวทิยาลยันอกระบบของไทย 
ช่วงท่ี 1 (พ.ศ. 2507 - 2515) : ออกนอกระบบเพื่ออิสระทางวชิาการ 
เป็นช่วงสมยัท่ีระบบเผด็จการทางทหารครอบง าสังคมไทย แมแ้ต่ในมหาวิทยาลยั

ก็ไดรั้บอิทธิพลไปดว้ย เช่น ให้ทหารเป็นอธิการบดีตามมหาวิทยาลยัต่างๆ การออกมาวิภาษวิจารณ์
รัฐบาลหรือการแสดงความคิดเห็นถูกเซ็นเซอร์ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มคนบาง
กลุ่ม ท าใหน้กัคิดในสถาบนัอุดมศึกษาเสนอแนวคิดการออกนอกระบบราชการเพื่อเสรีภาพทางวชิาการ 
เช่น ศาสตราจารย ์ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ศาสตราจารยเ์สน่ห์ จามริก ศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ ชูโต 
และ อาจารย ์ดร.กมล สมวเิชียร เป็นแกนน า 
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ช่วงท่ี 2 (พ.ศ. 2516 - 2538) : ออกนอกระบบเพื่อความคล่องตวัในการบริหารจดัการ 
การบริหารจดัการแบบระบบราชการของทบวงมหาวิทยาลยั  ท าให้กิจการของ

มหาวิทยาลัยด าเนินไปอย่างล่าช้า เพราะมีรูปแบบการจดัการท่ีเป็นขั้นเป็นตอน ซ่ึงนักวิชาการ
บางส่วนมองการบริหารองคก์รเช่นน้ีไม่เหมาะสมกบัองคก์รระดบัอุดมศึกษาท่ีตอ้งการความเป็นอิสระ 
และรวดเร็ว จึงเกิดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยการผลกัดนัของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอา้น ปลดัทบวงมหาวิทยาลยัในตอนนั้น 
รัฐบาลโดยนายอานนัท ์ปันยารชุน สนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัพฒันาเป็มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
ในปี 2534 สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบในหลกัการปรับเปล่ียนสถานภาพ จดัท าร่าง 
พ.ร.บ. มช. เสนอต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ แต่ร่างพระราชบญัญติัทั้ง 16 ฉบบั ตกไปเพราะสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติส้ินสุดลง อยา่งไรก็ตาม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก็ให้มีโครงการในลกัษณะองค์กร
อิสระด าเนินการคู่ขนานกนัไปเป็นองค์กรในก ากบัมหาวิทยาลยั เช่น ส านักจดัการและอนุรักษ์
พลงังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หอพกัในก ากบั 1  

ช่วงท่ี 3 (พ.ศ. 2539 - 2549) : ออกนอกระบบเพื่อการแปรรูปการศึกษา 
เม่ือเกิดวกิฤติเศรษฐกิจในช่วงปี 2539 - 2540 ประเทศไทยตอ้งกูยืมเงินจากองคก์ร

ทางการเงินขา้มชาติ แต่องคก์รท่ีมีบทบาทต่อนโยบายของประเทศคือ ธนาคารการพฒันาเอเชีย หรือ 
เอดีบี ท่ีแทรกแซงกิจการสาธารณะของรัฐเพื่อลดตน้ทุนทางการผลิต หรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ การโทรคมนาคมฯ นโยบายการให้กูเ้งินของธนาคารเพื่อการพฒันา
เอเชีย และเง่ือนไขท่ีมาพร้อมกบัเงินกู ้คือรูปแบบของทุนต่างชาติท่ีก าลงัคืบคลานเขา้มายึดกุมระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยูท่ี่การสร้างความ
มัง่คัง่และผลก าไรให้กบัประเทศของตนเอง ในขณะท่ีเอดีบี วิเคราะห์วา่งบประมาณสนบัสนุนการ
วจิยัและพฒันาในระดบัมหาวทิยาลยัยงัมีนอ้ยและไม่เพียงพอ แต่เอดีบีกลบัไม่ไดก้  าหนดเง่ือนไขให้
รัฐบาลไทยเพิ่มงบดา้นน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาของไทยในระยะยาว และหากจะก าหนดก็
คงจะสวนทางกบันโยบายใหรั้ฐลดภาระดา้นงบประมาณ รวมทั้งการเสนอให้มหาวิทยาลยัตอ้งออก
นอกระบบ ซ่ึงนั่นย่อมหมายความว่า มหาวิทยาลยัท่ีออกนอกระบบตอ้งหาทุนมาเพิ่มส าหรับการ
วจิยัและพฒันาเอง ในขณะเดียวกนัพิจารณาทบทวนขนาดและอตัราก าลงัคนให้บุคลากรแต่ละคนมี
ภาระงานรับผิดชอบมากข้ึน และลดการรับบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการลง หรือรับในต าแหน่ง
พนกังานมหาวทิยาลยั ตลอดจนสร้างกรอบในการบริหารบุคคลใหม่ ในสมยัรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร 
(2544) สนบัสนุนให้ทุกมหาวิทยาลยัเป็นระบบบริหารเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแลว้เสนอ
เขา้ไปในสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา แต่วุฒิสภาก็ยุติบทบาทลงเน่ืองมาจากการรัฐประหาร 19 
กนัยายน 2549 
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  ช่วงท่ี 4 (พ.ศ. 2549 - ปัจจุบนั) : มหาวทิยาลยัออกนอกระบบเพื่ออะไร 
หลงัจากท่ีเกิดการรัฐประหารแลว้คณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ หรือ ค.ม.ช. เขา้

มาเป็นคณะรัฐมนตรี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอา้น รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็ผลกัดนัให้เกิดการออก
นอกระบบข้ึนในมหาวทิยาลยัต่างๆ อีกคร้ัง สภามหาวิทยาลยัมีมติให้น าร่าง พรบ.มช. ฉบบัท่ีส านกั
คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้วเสนอต่อรัฐบาล มหาวิทยาลยัท่ีออกนอกระบบไปใน
ตอนนั้นไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (แต่ยื่นฎีกาขอให้ระงบัการลงพระปรมาภิทยั) มหาวิทยาลยั
บูรภา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ แต่ดว้ยกระแสการต่อตา้นจากสถาบนั 
การศึกษาและสังคมท าให้ ศ.ดร.วิจิตร  น า พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ีตอ้งการออกนอกระบบ
กลบัไปถามความสมคัรใจของคนในมหาวิทยาลยัเสียก่อนท่ีจะเสนอกฎหมายเขา้สู่สภานิติบญัญติั
แห่งชาติ 
 
3. แนวคิดเกีย่วกบัความจงรักภักดี 

ปีเตอร์ เอ็ม บลวั และ วี ริชาร์ด สก๊อต (Peter M. Blau ; & W. Reichard Scotts, 1962 : 
165)  กล่าวว่าความจงรักภกัดี  หมายถึง  ความรู้สึก  และการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกเคารพต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 

เชสเตอร์ บาร์นาร์ด (Chester Barnand, 1938 : 84) ได้เห็นความส าคญัต่อความ
จงรักภักดีมานานแล้ว โดยกล่าวว่า ความเต็มใจของบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญในองค์กร ความ
จงรักภกัดี (Loyalty) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (Solidarity) ขวญัและก าลงัใจ (Esprit decorps) 
และความเขม้แขง็ (Strenght) เป็นตน้ 

บาร์นาร์ด (Barnand) ให้ขอ้สังเกตว่าแมค้วามจงรักภกัดีจะมีความส าคญัแต่ก็ได้รับ
ความยอมรับเพียงเล็กนอ้ย วา่เป็นเง่ือนไขส าคญัในองคก์ร 

ปีเตอร์ เอม็ บลวั และ ว ีริชาร์ด สก๊อต (Peter M. Blau ; & W.Reicheard Scotts. 1962 : 165) 
ช้ีใหเ้ห็นวา่ผลผลิตของคนงานมีส่วนสัมพนัธ์เป็นอยา่งมากต่อความจงรักภกัดีจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
มีความสะดวกในการสั่งการและง่ายพอท่ีจะกระตุน้ใหลู้กนอ้งท างานมากข้ึน  

ความจงรักภกัดีมีความส าคญัต่อการบริหาร บาร์นาร์ด ไดเ้ห็นความส าคญัของความ
จงรักภกัดีมานานแลว้ โดยกล่าววา่ ความเตม็ใจของบุคคล (Individual willingness) เป็นปัจจยัส าคญั
ในองค์กร ความเต็มใจของบุคคลอาจจะเรียกในช่ือท่ีต่างกนั เช่น ความจงรักภกัดี (Loyalty) ความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียว (Solidarity) ขวญัก าลงัใจ (Esprit decorps) และความเขม้แข็ง (Strength) เป็นตน้ 
บาร์นาร์ด ใหข้อ้สังเกตวา่ถึงแมค้วามจงรักภกัดีจะมีความส าคญั แต่ก็ไดรั้บการยอมรับเพียงเล็กนอ้ย
เท่านั้นวา่เป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัขององคก์ร เก่ียวกบัความจงรักภกัดีของครูต่อผูใ้หญ่ ฮอยและวิลเล่ียม 
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(Hoy and Williams) ได้ศึกษาความจงรักภกัดีของครูต่อผูใ้หญ่ในสหรัฐอเมริกา โดยได้พฒันา
เคร่ืองมือข้ึนจากการปรับปรุงแบบสอบถามของเบลาและสกอตต์ และของเมเรยแ์ละคอเร็นบลมั 
(Murray and correnblem) ต่อมาฮอยและรีส์ (Hoy and Rees) ไดใ้ชเ้คร่ืองมือน้ีศึกษาความจงรักภกัดี
ของครูใหญ่ในโรงเรียนมธัยมศึกษา หลงัจากนั้นฮอยแลคณะ ก็ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
จงรักภกัดีของครูใหญ่และพฤติกรรมของครูใหญ่ พฤติกรรมของครูใหญ่ท่ีศึกษาคือ 

1.  พฤติกรรมแบบริเร่ิมเสริมสร้าง 
2.  พฤติกรรมแบบถนอมน ้าใจ 
3. ความเป็นอตัตาธิปไตย 
4.  ความสามารถในการผลกัดนั 
5.  ความมีอารมณ์ไม่เอนเอียง (Emotional detachment) 

จอห์นสันและเวนาเบิล (Johnson ; & Venable) ไดใ้ช้เคร่ืองมือแบบเดียวกนัศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจงรักภกัดีของครูและครูใหญ่ ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
กบัพฤติกรรมการใชก้ฎระเบียบและความสัมพนัธ์กบัหน่วยเหนือของครูใหญ่ 

ความจงรักภกัดี หมายถึง ความรู้สึกและการแสดงออกซ่ึงความเคารพรักต่อผูบ้งัคบับญัชา 
ความจงรักภกัดีประกอบดว้ยมิติสามมิติคือ 

1.   พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) 
1.1  ความไม่อยากยา้ยไปจากหวัหนา้ 
1.2  ความตอ้งการท่ีจะยา้ยตามหหวัหนา้ เม่ือหวัหนา้ยา้ยไปท่ีอ่ืน 

2. ความรู้สึก (Affective aspect) 
2.1 ความรักท่ีจะท างานกบัหวัหนา้ 
2.2  ความพึงพอใจในหวัหนา้ 

3. การรับรู้ (Cognitive aspect) 
 3.1  ความเช่ือมัน่และใวว้างใจในหวัหนา้ 
 3.2  ความเช่ือถือในหวัหนา้แมค้นอ่ืนจะมีปฏิกิริยาต่อการตดัสินใจของหวัหนา้ 
 3.3  ความรู้สึกวา่หวัหนา้ยนิดีรับผดิชอบแทนเม่ือตวัเองบกพร่อง 
 3.4 ความรู้สึกโดยตรงวา่มีความจงรักภกัดีต่อหวัหนา้ 

 ด ารงศกัด์ิ ชยัสนิท (2537 : 106 - 107) กล่าววา่ พฤติกรรมท่ีเคยปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ
คงเส้นคงวาในการซ้ือสินคา้ตรายีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงซ ้ าๆ กนัอยูเ่ป็นประจ า ความจงรักภกัดีในตรายี่ห้อ
เป็นส่ิงส าคญัและมีความหมายอยา่งยิ่ง ผูผ้ลิตสินคา้ตอ้งการสร้างคามจงรักภกัดีให้แก่สินคา้ของตน
กันแทบทั้ งส้ิน ซ่ึงเป็นเร่ืองยากและต้องใช้เงินทุนเวลา แต่ถ้าท าได้ส าเร็จแล้วก็จะเป็นเสมือน
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หลกัประกนัความมัน่คงในการขายสินคา้ในอนาคตต่อไป และยงัท าให้เกิดการโฆษณาแบบปากต่อ
ปาก หรือผูบ้ริโภคจะบอกต่อๆ กนัไปอีกดว้ย (Word of mouth advertisement) 

จากทฤษฎีดังกล่าวขา้งตน้สรุปได้ว่า การจงรักภกัดีในตรายี่ห้อเป็นส่ิงส าคญัและมี
ความส าคญั ในการเลือกซ้ือสินคา้คร้ังต่อไปของผูบ้ริโภค โดยจะตอ้งท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าคุณภาพ
รวมถึงตราสินคา้ และท าการสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

องค์ประกอบของความจงรักภักดี 
ความจงรักภกัดีประกอบด้วย 3 มิติ คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) 

ความรู้สึก (Affective aspect) และการรับรู้ (Cognitive aspect) 
 เคร่ืองช้ีวดัความจงรักภกัดี จ  าแนกไดเ้ป็นดา้นดงัน้ี (Hoy ; & Rees 1974 : 274 – 275) 

1. ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก คือความไม่อยากยา้ยไปจากหวัหนา้เม่ือหวัหนา้ยา้ย
ไปท่ีอ่ืนก็ตอ้งการยา้ยตาม 

2.  ดา้นความรู้สึก คือ ความรักท่ีจะท างานกบัหวัหนา้ ความพึงพอใจในหวัหนา้ 
3.  ดา้นการรับรู้ คือ ความเช่ือมัน่และไวว้างใจในหวัหนา้ ความเช่ือถือในหัวหน้า

แมผู้อ่ื้นจะมีปฏิกิริยาต่อการตดัสินใจของหัวหน้า ความรู้สึกว่าหัวหน้ายินดีรับผิดชอบแทนเม่ือ
ตนเองบกพร่อง 
 จากขอ้มูลขา้งตน้สรุปวา่ ความจงรักภกัดีความส าคญัต่อองคก์รและมีความสัมพนัธ์ต่อ
ผลผลิตของคนงานโดยผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บความจงรักภกัดีจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะสามารถบริหาร
จดัการงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร เป็นความรู้สึกหรือสภาวะทางจิต ของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร 
โดยสามารถอธิบายไดเ้ป็น 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
  1. ความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นจิตใจ หมายถึง ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ
ท างานเพื่อองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง เป็นความแข็งแกร่งของความสัมพนัธ์ทางจิตใจท่ีบุคลากรรู้สึกวา่
เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีความรู้สึกว่าเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการท างานของตนเองมี
ความสอดคลอ้งกบัองค์การ ท าให้บุคลากรยอมรับเป้าหมายขององค์การ มีเจตคติท่ีดีต่อองคก์ร มี
ความตอ้งการท่ีจะรักษาการเป็นสมาชิกขององค์การไวเ้พื่อท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร  
  2. ความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นความคงอยู ่หมายถึง การท่ีบุคลากรมีแนวโนม้ท่ี
จะท างานในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง มองความผูกพนัในรูปของพฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบติัต่อองค์กรมี
ความสม ่าเสมอในการปฏิบติังาน ไม่เปล่ียนแปลง โยกยา้ยท่ีท างาน เกิดจากการท่ีบุคลากรพิจารณา
อยา่งถ่ีถว้นถึงผลดี ผลเสีย ของการละทิ้งการเป็นสมาชิกขององคก์ร การท่ีบุคลากรเป็นสมาชิกของ
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องค์กรยิ่งนานเท่าไร เท่ากบับุคคลนั้น ลงทุนกบัองคก์รมากข้ึน ความยึดมัน่ผูกพนัจะเพิ่มข้ึนตาม
ระยะเวลาในการลงทุนกบัองคก์ร ซ่ึงหากบุคลากรรับรู้วา่ตนเองยงัไดก้  าไร และส่ิงท่ีไดรั้บตอบแทน
จากองคก์รมีความคุม้ค่าก็จะยงัคงอยูก่บัองคก์ร แต่ถา้รู้สึกวา่ตนเองตอ้งลงทุนไปมากแต่ไม่คุม้ค่าก็
จะตดัสินใจออกจากองคก์ร 

3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน เป็นความจงรักภกัดีและตั้งใจท่ีจะ
อุทิศตนให้กับองค์กร เป็นบรรทดัฐานภายในจิตใจของบุคลากรท่ีตอ้งการท าให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย เป็นขอ้ผกูมดัดา้นจริยธรรมภายในของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร คือ บุคลากรรู้สึกวา่เม่ือเขา้
ไปเป็นสมาชิกก็ตอ้งมีความยึดมัน่ผูกพนั และจงรักภกัดีต่อองคก์ร เป็นหน้าท่ีหรือความผูกพนัท่ี
สมาชิกตอ้งปฏิบติัต่อองค์กร จากผลการวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าการท่ีบุคคลมีความยึดมัน่ผูกพนั และ
จงรักภกัดีต่อองคก์รสูง มีแนวโนม้วา่จะท างานกบัองคก์รเป็นเวลานาน 
  4. ความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นพฤติกรรม โดยจะแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อองคก์ร การใหค้วามช่วยเหลือองคก์รในดา้นต่างๆ อยา่งเต็มความรู้ความ ความสามารถ และพบวา่
บุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรดา้นจิตใจสูง จะคงอยู่กบัองค์กรเพราะเหตุผลท่ีว่าอยากอยู ่
(Want to) บุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นความคงอยู ่จะอยูก่บัองคก์รเพราะเหตุผลท่ีวา่
จ าเป็นตอ้งอยู ่(Need to) และบุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานสูงนั้นจะคงอยู่
กบัองคก์รเพราะเหตุผลท่ีวา่ควรอยู ่(Ought to) (ธนพร แยม้สุดา, 2550 : 1) 
 
4. โรงพยาบาลศิริราช 
 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุมเม่ือ 
พ.ศ. 2424 ในคร้ังนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้จดัตั้งโรงพยาบาลข้ึนชัว่คราวในท่ีชุมชนรวม 
48 ต าบล คร้ันโรคร้ายเส่ือมถอยลง โรงพยาบาลจึงได้ปิดท าการ หากแต่ยงัทรงตระหนักว่า 
โรงพยาบาลนั้น จะยงัประโยชน์ให้แก่พสกนิกรและผูอ้ยู่ใตร่้มพระบรมโพธิสมภาร แต่การจดัตั้ง
โรงพยาบาลนั้นเป็นการใหญ่ จ าเป็นตอ้งมีคณะกรรมการเพื่อจดัการโรงพยาบาลใหส้ าเร็จ 
 ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2429 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งคณะกรรมการจดัสร้างโรงพยาบาลข้ึน เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
โรงพยาบาลถาวรแห่งแรก  ณ บริเวณวงัของกรมพระราชวงับวรสถานพิมุข (วงัหลัง) ทางฝ่ัง
ตะวนัตกของแม่น ้าเจา้พระยา โดยพระราชทานพระราชทรัพยเ์ป็นทุนแรกเร่ิมในการด าเนินการ 
 ในระหวา่งท่ีเตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้น สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้าศิริราช
กกุธภณัฑ์ฯ พระราชโอรสอนัประสูติจากสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ ไดป้ระชวรดว้ย
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โรคบิดส้ินพระชนมล์ง เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2430 ยงัความอาลยัเศร้าโศกแก่พระบาทสมเด็จพระ
พระจุลจอมเกลา้ฯ ยิง่นกั ถึงกบัทรงมีพระราชปณิธานอยา่งแรงกลา้ท่ีจะใหมี้โรงพยาบาลข้ึน คร้ัน 

เสร็จงานพระเมรุแลว้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ร้ือโรงเรียนและเคร่ืองใชต้่างๆ ในงานพระเมรุ
น าไปสร้างโรงพยาบาล ณ บริเวณวงัหลงัดงักล่าว นอกจากน้ี ยงัพระราชทานทรัพยส่์วนของสมเด็จ
พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าศิริราชกกุธภณัฑฯ์ แก่โรงพยาบาลอีกดว้ย  

ในระยะแรกคณะกรรมการจดัสร้างโรงพยาบาล ไดจ้ดัสร้างเรือนพกัผูป่้วยข้ึน 6 หลงั 
และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราช
ด าเนินทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลศิริราช” หรือท่ีชาวบา้นนิยม
เรียกวา่ “โรงพยาบาลวงัหลงั” โดยท าการบ าบดัรักษาผูป่้วยไขท้ั้งแผนปัจจุบนัและแผนโบราณของไทย 

เม่ือภาระการด าเนินงานรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชมีมากข้ึน จนต่อมามี
แพทย์ไม่เพียงพอ จึงได้ตั้ งโรงเรียนแพทย์ข้ึนในโรงพยาบาลน้ี และเร่ิมเปิดสอนตั้ งแต่วนัท่ี 5 
กนัยายน 2433 เป็นตน้มา โดยจดัหลกัสูตรการศึกษา 3 ปี สอนทั้งวิชาแพทยแ์ผนปัจจุบนัและแผน
โบราณ เรียกโรงเรียนแพทยแ์ห่งแรกของไทยน้ีว่า “โรงเรียนแพทยากร” นกัศึกษาแพทยรุ่์นแรกได้
ส าเร็จการศึกษาและไดรั้บประกาศนียบตัรแพทยเ์ม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2436 

ในวนัท่ี 3 มกราคม 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พร้อมดว้ยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดโรงเรียนแพทยอ์ยา่งเป็นทางการและพระราชทาน
นามวา่ “ราชแพทยาลยั” ซ่ึงเป็นนามดั้งเดิมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบนั 

ในระยะท่ีพระเจา้น้องยาเธอ กรมหม่ืนไชยนาทนเรนทร (สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาชยันาทนเรนทร) ทรงเป็นผูบ้ญัชาการราชแพทยาลยัไดท้รงโนม้นา้วพระทยัสมเด็จพระเจา้
น้องยาเธอเจา้ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วกิรม พระบรมราชนก) ใหส้นพระทยัวชิาแพทย ์โดยเสด็จพระราชด าเนินศึกษาต่อดา้นสาธารณสุข
ท่ีมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกาเป็นเบ้ืองตน้ และทรงส าเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร
ดุษฎีบณัฑิตในเวลาต่อมา นอกจากน้ีทรงเป็นผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลไทยเจรจากบัมูลนิธิร็อกกิเพลเลอร์ 
เพื่อยกระดบัการศึกษาแพทยใ์หถึ้งขั้นปริญญาและปรับปรุงกิจการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลศิริราชใน
หลาย ๆ ดา้น 

โรงพยาบาลศิริราช ไดพ้ฒันาเป็นปึกแผน่มัน่คงมาตามล าดบั ดว้ยพระกรุณาธิคุณจาก 
สมเด็จพระมหากษตัราธิราชเจา้ทุกพระองค ์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศห์ลายพระองคใ์นราชวงศ์
จกัรีและยงัไดรั้บการสนบัสนุนกิจการทั้งปวงจากประชาชนผูมี้จิตศรัทธาทัว่ไปดว้ย 

โรงพยาบาลศิริราช ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 
10700 นบัเป็นโรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชียอาคเนย ์มีเน้ือท่ี 110 ไร่ อาคาร 77 หลงั 
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ปัจจุบนัมีจ านวนเตียงทั้งส้ิน 3,500 เตียง มีบุคลากรทั้งส้ิน 13,663 คน ประกอบดว้ยแพทย ์พยาบาล 
ผูช่้วยพยาบาล และบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อรักษาผูป่้วยทุกคนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  

โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัย มีการ
บริหารงานภายใน นอกจากส านกังานคณบดี ส านกังานผูอ้  านวยการ และภาควิชาต่าง ๆ 25 ภาควิชา
แลว้ ยงัมีศูนยโ์รคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สถานการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ สถานวิทยา
มะเร็งศิริราช สถานส่งเสริมการวจิยั สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงเรียนต่างๆ ท่ีผลิต
บุคลากรทางการแพทยอี์ก 4 แห่งคือ โรงเรียนผูช่้วยพยาบาล โรงเรียนเวชนิทศัน์ โรงเรียนเวชศาสตร์
การธนาคารเลือด และ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีภาวะหลกัในการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ส่งเสริมงานวิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พฒันาการบริการทางการแพทย ์โดยใชท้รัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอนุรักษแ์ละเผยแพร่กิจกรรม เพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติ
อีกดว้ยธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีภาวะหลกัในการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้  
ความสามารถส่งเสริมงานวจิยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พฒันาการบริการทางการแพทยข์อง
ชาติอีกดว้ย 

 
5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (2537) ได้ศึกษาเร่ืองขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ส่วนอายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และระยะเวลาในการท างานกบั
ธนาคารท่ีแตกต่างกนัมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ศรีรัตน์ บุญอริยะ (2538 : 99 - 100) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของอาจารย์
และข้าราชการในมหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีมีต่อแบบผูน้ า ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้ของงาน ดา้นความยอมรับนบัถือ 
ด้านความรับผิดชอบ และด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ โดยรวมตามทัศนะของอาจารย์แ ละ
ขา้ราชการในมหาวิทยาลยัรามค าแหงมีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือแยกเป็นแต่ละดา้น
พบวา่ กลุ่มอาจารยมี์แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และดา้นความส าเร็จของ
งานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนกลุ่มขา้ราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จของงานดา้นความกา้วหนา้ของงานดา้นการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ และเม่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติัแต่ละดา้นเป็นราย
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ขอ้ปรากฏว่า ดา้นความกา้วหน้าของงาน ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั
กลุ่มอาจารยแ์ละกลุ่มขา้ราชการมีแรงจูงใจแตกต่างกนั 

วลี ตั้งสวสัด์ิตระกูล (2541) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของวิศวกรในบริษทัเอกชน ได้ศึกษาถึงสถานภาพส่วนตวัของวิศวกร สภาพความพึง
พอใจของวิศวกร และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังานสร้างข้ึนตามทฤษฎีของ เฮอร์ซเบิร์ก ประกอบดว้ย
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนผลการศึกษาพบวา่ ภาพรวมของความพึงพอใจในดา้นปัจจยัจูงใจและ
ปัจจยัค ้าจุนมีระดบัมาก กล่าวคือความรับผิดชอบฐานะของอาชีพในสายตาของสังคม และยงัพบวา่
ผูท่ี้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูง จะมีความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีอายุมาก ระดบัการศึกษาสูง 
เงินเดือนสูง ระยะเวลาในการปฏิบติังานนาน และมีความรู้สึกท่ีดีในการปฏิบติังานตามนโยบายของ
องค์กร นอกจากนั้นยงัสรุปไดว้่า มนุษยมี์แรงจูงใจย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีของมาสโลวท่ี์ก าหนดไว ้5 ขั้น จากทฤษฎีท าให้ทราบวา่ 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้น ข้ึนอยูก่บัการตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงมีล าดบัขั้น
ความตอ้งการไม่เท่ากันท าให้เกิดความพอใจในการปฏิบติังานไม่เท่ากัน อีกทั้งปัจจยัท่ีสร้าง
แรงจูงใจใหเ้กิดความพอใจในการปฏิบติังานยงัข้ึนอยูก่บังานและส่ิงแวดลอ้มของงานดว้ย 
 เบญจมา ภรณ์มะวิญธร (2545) ไดส้รุปผลการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ของพนกังานสายโรงงานรังสิต บริษทัไทยน ้ าทิพย ์จ  ากดั พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นชาย อายุ
ระหวา่ง 30 – 40 ปี สมรสแลว้เป็นส่วนใหญ่ ระดบัการศึกษามธัยมตอนปลาย หรือ ปวช. อายุงานต ่ากวา่ 
10 ปี ระดบัรายได้ 8,001 บาทข้ึนไป มีระดบัแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และมีระดบั
แรงจูงใจท่ีเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความตอ้งการความรักและมีส่วนร่วมในสังคม 
ดา้นความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง ดา้นความตอ้งการประสบความส าเร็จ ดา้นความตอ้งการทาง
กายและดา้นความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั พบว่า เพศชายมีแรงจูงใจมากกว่าเพศหญิง อาย ุ
ระดบัการศึกษา และอตัราเงินเดือนท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมี
ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 โดยพนกังานท่ีแต่งงานแลว้มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกวา่ท่ีเป็นโสด 

สรุปผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดและทฤษฎีต่างๆ น ามาปรับปรุง 
ใหส้อดคลอ้งกบัการวจิยัดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าวิจยัและการสร้างแบบสอบถาม เพื่อ
ใชใ้นการวจิยั ซ่ึงสามารถน าไปสรุปผลและขอ้เสนอในการท าวจิยัต่อไป 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

การศึกษาวิจัย เ ร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการออกนอกระบบ และ          
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) ประเภทความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Correlation Studies) มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อการออกนอกระบบ และความจงรักภกัดีต่อองค์กรของ
บุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  
ท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้น ามาวเิคราะห์ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อให้
ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ และตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี  

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1.1 ประชากร 
ประชากรส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาล         

ศิริราช ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานบริหาร พนักงานพิมพ์ดีด และคนงาน 
จ านวน 3,604 คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 360 คน 

โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร โดยใชสู้ตรของ Yamane ดงัน้ี 
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  สูตร n  =     N 
                   1 + Ne2 
     =          3,604 
                           1 + 3,604 x (0.05)2  
     =            360 คน 
 
  เมื่อ n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N  =  จ านวนหน่วยประชากร 
   E  =  ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้

ก าหนดใหเ้ท่ากบั ร้อยละ 5 
  จากการค านวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 360 คน 
 

1.3 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช โดย

ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสูตร 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง = บุคลากรสายสนบัสนุน (ต าแหน่ง) x ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
      จ านวนประชากรทั้งหมด  
 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ  าแนกตามต าแหน่ง ดงัน้ี 
 
 ต ำแหน่ง จ ำนวนประชำกร  จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป                444 คน                        44 คน 
   ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร             1,270 คน                       127 คน 
 ต าแหน่งพนกังานพิมพดี์ด                  82 คน                          8 คน 
 ต าแหน่งคนงาน             1,808 คน                      181 คน 
 รวม             3,604 คน                      360 คน 
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ผูศึ้กษาวิจยัไดท้  าการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจยัโดย ออก

แบบสอบถามชนิดปลายเปิด และปลายปิด เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัได้
คน้ควา้และสร้างข้ึนเอง รวมทั้งมีการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาจากการให้
ค  านิยาม โดยแบบสอบถามสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของบุคลากรสายสนับสนุน
โรงพยาบาลศิริราช ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 7 ขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  อาย ุ
2.  เพศ 
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
5.  ต าแหน่งงานท่ีท่านปฏิบติังานอยู ่
6.  การรับทราบเก่ียวกบัการออกนอกระบบ 
7.  แหล่งขอ้มูลท่ีทราบเก่ียวกบัการออกนอกระบบ 

ส่วนที่  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัเจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรสาย
สนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัพฒันามาจากงานวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของเจา้พนักงานสรรพากร ส านกังานสรรพากรภาค 6 ปี
การศึกษา 2552 โดยเป็นแบบสอบถามท่ีใชม้าตราวดัแบบ Likert Scale ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ดงัน้ี  
 ระดับควำมคิดเห็น ข้อค ำถำมเชิงบวก ข้อค ำถำมเชิงลบ 
  เห็นดว้ยอยา่งยิง่               5 คะแนน            1 คะแนน 
  เห็นดว้ย                     4 คะแนน                       2 คะแนน 
  ไม่แน่ใจ               3 คะแนน            3 คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ย               2 คะแนน                       4 คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่              1 คะแนน            5 คะแนน 

ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) จ  านวน 20 ข้อ 
แบ่งเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นความมัน่คง    จ านวน   10   ขอ้   
  2. ดา้นสวสัดิการ     จ านวน   10   ขอ้ 
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การแปลความหมาย จากเกณฑ์เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรสาย
สนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช โดยใชสู้ตรของ Best (Best, 1977 : 174 อา้งถึงใน รัตนา ศิริพานิช, 
ม.ป.ป. : 19) 

=     คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด          =            5  - 1         =      1.33  
                       จ  านวนชั้น                               3 

ระดบัเจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช 
    สูง    ค่าเฉล่ีย  3.68 - 5.00  
    ปานกลาง   ค่าเฉล่ีย  2.34 - 3.67 
    ต ่า    ค่าเฉล่ีย  1.00 - 2.33  

แปลผลระดบัเจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาล      
ศิริราชดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 3.68 - 5.00 ระดบัเจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรสายสนับสนุน
โรงพยาบาลศิริราชอยูใ่นระดบัสูง  

ค่าเฉล่ีย 2.34 - 3.67 ระดบัเจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรสายสนับสนุน
โรงพยาบาลศิริราชอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 2.33 ระดบัเจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรสายสนับสนุน
โรงพยาบาลศิริราชอยูใ่นระดบัต ่า 

ส่วนที่  3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรสาย
สนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช โดยเป็นแบบสอบถามท่ีใช้มาตราวดัแบบ Likert Scale ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
 ระดับควำมคิดเห็น ข้อค ำถำมเชิงบวก ข้อค ำถำมเชิงลบ 
  เห็นดว้ยอยา่งยิง่               5 คะแนน                       1 คะแนน 
  เห็นดว้ย                     4 คะแนน            2 คะแนน 
  ไม่แน่ใจ               3 คะแนน            3 คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ย               2 คะแนน            4 คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่              1 คะแนน            5 คะแนน 

ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) จ  านวน 20 ข้อ 
แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นจิตใจ      จ านวน   5   ขอ้   
2. ดา้นความคงอยู ่      จ านวน   5   ขอ้ 
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3. ดา้นบรรทดัฐาน      จ านวน   5   ขอ้ 
4. ดา้นพฤติกรรม      จ านวน   5   ขอ้ 

การแปลความหมาย จากเกณฑ์ความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรสายสนบัสนุน
โรงพยาบาลศิริราช โดยใชสู้ตรของ Best (Best, 1977 : 174 อา้งถึงใน รัตนา ศิริพานิช, ม.ป.ป. : 19) 

ระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช 
    สูง    ค่าเฉล่ีย  3.68 - 5.00  
    ปานกลาง   ค่าเฉล่ีย  2.34 - 3.67 
    ต ่า    ค่าเฉล่ีย  1.00 - 2.33  

แปลผลระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช 
ต่อการออกนอกระบบของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราชดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 3.68 - 5.00 ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน
โรงพยาบาลศิริราชอยูใ่นระดบัสูง  

ค่าเฉล่ีย 2.34 - 3.67 ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน
โรงพยาบาลศิริราชอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่า เฉ ล่ีย  1.00 - 2.33 ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรบุคลากรสายสนับสนุน
โรงพยาบาลศิริราชอยูใ่นระดบัต ่า 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มีลกัษณะขอ้ความเป็นแบบปลายเปิด 
เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อใชป้ระกอบในงานวจิยั 
 
3. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

ผูศึ้กษาวจิยัไดค้น้ควา้และสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัข้ึนเอง โดยมีวิธีการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช ้ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา วารสาร วทิยานิพนธ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสภาพการณ์จริงในปัจจุบนั 

3.2 เขียนขอ้ค าถาม 
3.3 น าขอ้ค าถาม ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและภาษา 
3.4 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดงัน้ี 
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- หาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยน าขอ้ค าถามท่ีสร้างข้ึน
ไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ โดยถือเกณฑ์ความสอดคลอ้งและการยอมรับของผูท้รงคุณวุฒิมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแบบสอบถาม 

- หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไป
ทดลองกบักลุ่มประชากร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 50 คน แลว้น ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่
โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficien) และวิเคราะห์ขอ้ค าถาม
เป็นรายขอ้ (Item Analysis) มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

1. เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาล    
ศิริราช 20 ขอ้ค าถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา () เท่ากบั 0.92 

2. ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช 
20 ขอ้ค าถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา () เท่ากบั 0.96 

รวม 40 ขอ้ค าถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา () เท่ากบั 0.96 
3.5 ผลทดสอบความน่าเช่ือถือเคร่ืองมือพบวา่มีความเช่ือถือในระดบัสูงมีค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
 
4. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 2 ลกัษณะมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดแ้ก่  ไดท้  ารวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้  ศึกษา

ดว้ยตนเอง  และรวบรวมขอ้มูลจากบทความ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แนวคิดและทฤษฎี
เจตคติในการปฏิบติังานตาม ทฤษฎีความภกัดีต่อองคก์ร เป็นตน้ เพื่อน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การก าหนดกรอบแนวความคิดการศึกษา  

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้แก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีตอบโดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช  จ านวน 360 กลุ่มตวัอยา่ง โดยให้ผูต้อบ
แบบสอบถามไดท้  าการกรอกดว้ยตนเองและรวบรวมแบบสอบถามและน ามาลงรหสั หลงัจากนั้น
จึงน าขอ้มูลเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล และใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าหรับงานวจิยั SPSS  
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5. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

ต าแหน่งงาน รายได้ หน่วยงานท่ีสังกัด โดยใช้สถิติแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) ส่วนระดบัการรับรู้เก่ียวกบัการออกนอกระบบ ใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์ระดบัเจตคติต่อการออกนอกระบบ พฤติกรรมการเป็นบุคลากรท่ีดีของ
องค์กร และความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติต่อการออกนอกระบบ พฤติกรรมการเป็นบุคลากรท่ีดี
ขององค์กร และความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช โดยทดสอบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ 2 ประชากรหรือกลุ่มโดยสุ่มตวัอยา่งจากแต่ละกลุ่มอยา่งเป็นอิสระต่อกนั 
(Independent - Sample t-Test ) จากค่าสถิติแบบ  t – Test   และ ทดสอบความแตกต่างในกรณีท่ี
ตอ้งการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One way analysis of variance : One way ANOVA ) จากสถิติแบบ F – Test และทดสอบ
ค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ Scheffe  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อการออกนอกระบบ พฤติกรรมการเป็น
บุคลากรท่ีดีขององคก์ร และความจงรักภกัดีต่อองคก์ร โดยค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เกณฑ์
การแปลผล ระดบัความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ มีดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541 : 316) 

        การแปลผล 
  เม่ือค่า r มีค่าสูงกวา่ .90   มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก 
  เม่ือค่า r มีค่าเท่ากบั .71 ถึง .90  มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
  เม่ือค่า r มีค่าเท่ากบั .30 ถึง .70  มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
  เม่ือค่า r มีค่าต ่ากวา่ .30   มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 

  ส่วนเคร่ืองหมาย + หรือ - แสดงถึงลกัษณะของความสัมพนัธ์ ดงัน้ี   
  - ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวก หมายความวา่ ขอ้มูลทั้งสองมีลกัษณะเพิ่ม
หรือลดตามกนั 
  - ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นลบ หมายความวา่ ขอ้มูลทั้งสองมีลกัษณะเพิ่ม
หรือลดตรงขา้มกนั 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติต่อการออกนอกระบบ และความจงรักภกัดี
ต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติต่อการออกนอกระบบ และความจงรักภกัดีต่อ
องคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ บุคลากรสายสนบัสนุน
โรงพยาบาลศิริราช จ านวน 360 คน โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเก็บ
รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้น ามาวเิคราะห์ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

ส าหรับการวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผล
การศึกษา ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้แก่ (1) ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ t–Test,        
F–Test และทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe และ (2) ทดสอบความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปร 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 5 ส่วน 
ดงัน้ี    

ส่วนท่ี 1    ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 2 เจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 
ส่วนท่ี  3 ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
ส่วนท่ี   4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 
ส่วนท่ี  5 การทดสอบสมมติฐาน 

  
ส่วนที ่ 1  ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

แสดงผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ  
อายุ  ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน และการรับขอ้มูลทราบเก่ียวกบัการออก
นอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช มีผลการศึกษาดงัน้ี  
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ตารางท่ี 1 จ  านวนและร้อยละดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 140 38.9 
 หญิง 220 61.1 
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 73 20.3 
 อาย ุ25 - 30 ปี 109 30.3 
 อาย ุ31 - 40 ปี 139 38.6 
 อาย ุ41 - 50 ปี 17 4.7 
 มากกวา่ 50 ปี 22 6.1 
ระดบัการศึกษา ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี 111 30.8 
 ปริญญาตรี 235 65.3 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 14 3.9 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน นอ้ยกวา่ 3 ปี 94 26.1 
 3 - 5 ปี 112 31.1 
 มากกวา่ 5 - 10 ปี 66 18.4 
 มากกวา่ 10 ปี 88 24.4 
ต าแหน่งงาน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 44 12.2 
 ผูป้ฏิบติังานบริหาร 127 35.3 
 พนกังานพิมพดี์ด 8 2.2 
 คนงาน 181 50.3 
การรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
การออกนอกระบบของ
โรงพยาบาลศิริราช 

ไม่ทราบ 47 13.1 
ทราบ 313 86.9 
   

แหล่งขอ้มูลท่ีเปิดรับเก่ียวกบั
การออกนอกระบบของ
โรงพยาบาลศิริราช 

หวัหนา้งาน 59 18.8 
เอกสาร วารสารต่างๆ 88 28.1 
หนงัสือพิมพ ์ 64 20.4 

 เพื่อนร่วมงาน 76 24.3 
 ข่าววทิย/ุโทรทศัน์ 26 8.4 
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จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดด้งัน้ี 
เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 และ

เพศชาย จ านวน 140 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.9 
อายุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี มีจ  านวน 139 คน คิดเป็น ร้อยละ 

38.6 รองลงมา อายุระหวา่ง 25 – 30 ปี จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 และอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี 
จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 ส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุด มีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.7 

ระดับการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 235 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมาคือ ระดบัประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี จ านวน 111 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.8 และนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3 - 5 ปี 
มีจ  านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาคือนอ้ยกวา่ 3 ปี จ  านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 
และมากกว่า 10 ปี จ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 ส่วนท่ีน้อยท่ีสุดคือ ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานมากกวา่ 5 - 10 ปี จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4   

ต าแหน่งงาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นคนงาน มีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 
รองลงมาคือ ผูป้ฏิบติังานบริหาร จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และเจา้หน้าท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และกลุ่มน้อยท่ีสุดคือ พนักงานพิมพ์ดีด จ านวน 8 คน   
คิดเป็นร้อยละ 2.2 

 การรับทราบข้อมูลและแหล่งข้อมูลทีเ่ปิดรับ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
การออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 86.9 โดยรับทราบขอ้มูล
ผา่นส่ือเอกสาร วารสารต่างๆ มากท่ีสุด จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 รองลงมาคือ รับทราบ
ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และหนังสือพิมพ์ จ  านวน 64 คน       
คิดเป็นร้อยละ 20.4 ส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือรับทราบขอ้มูลจากข่าววทิย/ุโทรทศัน์ จ  านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.4   
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ส่วนที่  2  เจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 
                ในภาพรวม 

เจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช x  SD. แปลผล 
ดา้นความมัน่คง 3.63 0.46 สูง 
ดา้นสวสัดิการ 3.81 0.57 สูง 

ภาพรวม 3.72 0.47 สูง 

จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีเจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาล       
ศิริราชในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47 โดย     
มีเจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราชด้านสวสัดิการมากกว่าดา้นความมัน่คง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และ 3.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 และ 0.46 ตามล าดบั 
  
ตารางท่ี 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการออกนอกระบบของ 
                 โรงพยาบาลศิริราช ดา้นความมัน่คง 

ดา้นความมัน่คง 

ระดบัความคิดเห็น 

x  SD. แปลผล 
ไม่เห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่ 
แน่ใจ 

เห็น 
ดว้ย 

เห็น 
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
มีโอกาสไดเ้ล่ือน
ต าแหน่งสูงข้ึน 

0 22 263 14 61 3.32 0.82 ปานกลาง 
(0.0) (6.1) (73.1) (3.9) (16.9)    

ไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน 
เร็วข้ึนกวา่เดิม 

0 0 230 81 49 3.50 0.72 ปานกลาง 
(0.0) (0.0) (63.9) (22.5) (13.6)    

การเล่ือนต าแหน่งจะมี
ความยติุธรรมและ
โปร่งใสมากข้ึน 

0 0 222 4 134 3.76 0.97 สูง 
(0.0) (0.0) (61.7) (1.1) (37.2)    

ไดรั้บความยติุธรรม
ในการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน 

0 0 191 82 87 3.71 0.83 สูง 
(0.0) (0.0) (53.1) (22.8) (24.2)    
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ตารางท่ี 3 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการออกนอกระบบของ 
                 โรงพยาบาลศิริราช ดา้นความมัน่คง (ต่อ) 

ดา้นความมัน่คง 

ระดบัความคิดเห็น 

x  SD. แปลผล 
ไม่เห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่ 
แน่ใจ 

เห็น 
ดว้ย 

เห็น 
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
มีความตั้งใจจะท างาน
หนกัข้ึนเพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ของ
ตวัเองและขององคก์ร 

0 5 243 96 16 3.34 0.59 ปานกลาง 
(0.0) (1.4) (67.5) (26.7) (4.4)    

แน่ใจวา่ไม่ตอ้งถูก
โยกยา้ยไปท างานยงั
หน่วยงานอ่ืน 

0 0 143 194 23 3.67 0.59 สูง 
(0.0) (0.0) (39.7) (53.9) (6.4)    

มีความมัน่คงในงาน
มากข้ึน 

0 2 179 84 95 3.76 0.85 สูง 
(0.0) (0.6) (49.7) (23.3) (26.4)    

หน่วยงานถูกลด
ความส าคญัลง 

0 18 148 124 70 3.68 0.84 สูง 
(0.0) (5.0) (41.1) (34.4) (19.4)    

การบริหารงานมี 
ความโปร่งใสมากข้ึน 

0 0 172 113 75 3.73 0.78 สูง 
(0.0) (0.0) (47.8) (31.4) (20.8)    

สามารถน าพาองคก์ร
ไปสู่ความเจริญได ้
ง่ายข้ึน 

0 0 125 168 67 3.84 0.71 สูง 
(0.0) (0.0) (34.7) (46.7) (18.6)    

ภาพรวม 3.63 0.46 สูง 

จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีเจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาล        
ศิริราช ดา้นความมัน่คงในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.46 เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถน าพาองค์กรไปสู่  
ความเจริญได้ง่ายข้ึน อยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 
รองลงมาคือ  การเล่ือนต าแหน่งจะมีความยติุธรรมและโปร่งใสมากข้ึน  และมีความมัน่คงในงาน  
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มากข้ึน อยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.97 และ 0.85 
ตามล าดบั ส าหรับดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 
 
ตารางท่ี 4 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการออกนอกระบบของ 
                 โรงพยาบาลศิริราช ดา้นสวสัดิการ 

ดา้นสวสัดิการ 

ระดบัความคิดเห็น 

x  SD. แปลผล 
ไม่เห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่ 
แน่ใจ 

เห็น 
ดว้ย 

เห็น 
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
ไดรั้บค่าตอบแทนจาก
การท างานมากข้ึน 

0 63 86 128 83 3.64 1.02 ปานกลาง 
(0.0) (17.5) (23.9) (35.6) (23.1)    

ไดรั้บสวสัดิการดีข้ึน 
 

0 0 166 125 69 3.73 0.76 สูง 
(0.0) (0.0) (46.1) (34.7) (19.2)    

ไดรั้บโบนสับ่อยคร้ัง
ข้ึน 

0 0 105 153 102 3.99 0.76 สูง 
(0.0) (0.0) (29.2) (42.5) (28.3)    

สวสัดิการเทียบเท่ากบั
เอกชน 

0 0 106 123 131 4.07 0.81 สูง 
(0.0) (0.0) (29.4) (34.2) (36.4)    

ไม่ถูกตดัสิทธิ 
สวสัดิการบางอยา่ง 
ท่ีเคยไดรั้บ 

0 4 99 96 161 4.15 0.86 สูง 
(0.0) (1.1) (27.5) (26.7) (44.7)    

สวสัดิการท่ีไดรั้บนั้น
ควรครอบคลุมไปถึง
ครอบครัวดว้ย 

0 29 68 110 153 4.08 0.97 สูง 
(0.0) (8.1) (18.9) (30.6) (42.5)    

ไดรั้บทั้งสวสัดิการ
ภายในสถานท่ีท างาน
และนอกสถานท่ี 
ท างาน 

0 0 206 127 27 3.50 0.63 ปานกลาง 
(0.0) (0.0) (57.2) (35.3) (7.5)    

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 43 

ตารางท่ี 4 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเจตคติต่อการออกนอกระบบของ 
                 โรงพยาบาลศิริราช ดา้นสวสัดิการ (ต่อ) 

ดา้นสวสัดิการ 

ระดบัความคิดเห็น 

x  SD. แปลผล 
ไม่เห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่ 
แน่ใจ 

เห็น 
ดว้ย 

เห็น 
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
การไดรั้บสวสัดิการ
หลงัออกนอกระบบ 
ไม่นอ้ยกวา่เดิม 
ท่ีเคยได ้

0 55 48 138 119 3.89 1.03 สูง 
(0.0) (15.3) (13.3) (38.3) (33.1)    

มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
 

0 0 119 218 23 3.73 0.57 สูง 
(0.0) (0.0) (33.1) (60.6) (6.4)    

พอใจกบัสวสัดิการ 
ท่ีไดรั้บ 

2 51 211 8 88 3.36 1.02 ปานกลาง 
(0.6) (14.2) (58.6) (2.2) (24.4)    

ภาพรวม 3.81 0.57 สูง 

จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีเจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาล       
ศิริราช ด้านสวสัดิการในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.57 เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ไม่ถูกตดัสิทธิในสวสัดิการ
บางอย่างท่ีเคยได้รับ อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 
รองลงมาคือ สวสัดิการท่ีไดรั้บนั้นควรครอบคลุมไปถึงครอบครัวด้วย อยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.97 ส าหรับด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ พอใจกบั
สวสัดิการท่ีไดรั้บ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.02 
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ส่วนที่  3  ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความจงรักภกัดีต่อองคก์รในภาพรวม 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร x  SD. แปลผล 
ดา้นจิตใจ 3.64 0.81 ปานกลาง 
ดา้นความคงอยู ่ 3.91 0.67 สูง 
ดา้นบรรทดัฐาน 3.70 0.77 สูง 
ดา้นพฤติกรรม 3.62 0.73 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.71 0.65 สูง 

จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65โดยมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร
ดา้นความคงอยูม่ากท่ีสุด อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 
รองลงมาคือดา้นบรรทดัฐาน อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.77 ส าหรับดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ดา้นพฤติกรรม อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 
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ตารางท่ี 6 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นจิตใจ 

ดา้นจิตใจ 

ระดบัความคิดเห็น 

x  SD. แปลผล 
ไม่เห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่ 
แน่ใจ 

เห็น 
ดว้ย 

เห็น 
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
หากมีผูใ้ดกล่าวร้ายต่อ
โรงพยาบาลจะช้ีแจง 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้ง 

0 60 149 26 125 3.60 1.13 ปานกลาง 
(0.0) (16.7) (41.4) (7.2) (34.7)    

มีความรู้สึกจงรักภกัดี
ต่อโรงพยาบาลศิริราช 

0 87 91 53 129 3.62 1.20 ปานกลาง 
(0.0) (24.2) (25.3) (14.7) (35.8)    

ภูมิใจท่ีจะบอกกบัคน
อ่ืนๆ วา่เป็นสมาชิก 
คนหน่ึงของ
โรงพยาบาลศิริราช 

0 0 128 163 69 3.84 0.72 สูง 
(0.0) (0.0) (35.6) (45.3) (19.2)    

คิดวา่โรงพยาบาลแห่ง
น้ีเป็นองคก์รท่ีดีท่ีสุด
ท่ีจะท างานดว้ย 

0 29 181 59 91 3.59 0.95 ปานกลาง 
(0.0) (8.1) (50.3) (16.4) (25.3)    

ภูมิใจท่ีจะทุ่มเทและ
อุทิศตนใหก้บัองคก์ร 

0 52 162 40 106 3.56 1.06 ปานกลาง 
(0.0) (14.4) (45.0) (11.1) (29.4)    

ภาพรวม 3.64 0.81 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นจิตใจในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 เม่ือพิจารณาในรายดา้น 
พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนๆ วา่เป็นสมาชิกคนหน่ึงของโรงพยาบาล 
ศิริราช อยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 รองลงมาคือ มี
ความรู้สึกจงรักภกัดีต่อโรงพยาบาลศิริราช อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.20 ส าหรับดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ภูมิใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตน
ใหก้บัองคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.06 
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ตารางท่ี 7 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  
                 ดา้นความคงอยู ่

ดา้นความคงอยู ่

ระดบัความคิดเห็น 

x  SD. แปลผล 
ไม่เห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่ 
แน่ใจ 

เห็น 
ดว้ย 

เห็น 
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
ใหค้วามสนใจต่อการ
พฒันาและความ
เจริญกา้วหนา้ของ
โรงพยาบาลศิริราช 

0 63 0 179 118 3.98 1.01 สูง 
(0.0) (17.5) (0.0) (49.7) (32.8)    

ผลตอบแทนท่ีองคก์ร
มอบใหเ้หมาะสมดีแลว้ 

0 0 54 207 99 4.13 0.64 สูง 
(0.0) (0.0) (15.0) (57.5) (27.5)    

รู้สึกวา่การท างานใน
องคก์รแห่งน้ีเป็นหนา้ท่ี 

0 61 74 166 59 3.62 0.95 สูง 
(0.0) (16.9) (20.6) (46.1) (16.4)    

เช่ือมัน่และยอมรับใน
เป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ร 

0 0 76 207 77 4.00 0.65 สูง 
(0.0) (0.0) (21.1) (57.5) (21.4)    

สามารถยอมรับการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ เพื่อ
การพฒันาขององคก์ร 

0 0 190 52 118 3.80 0.90 สูง 
(0.0) (0.0) (52.8) (14.4) (32.8)    

ภาพรวม 3.91 0.67 สูง 

จากตารางท่ี 7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรด้านความคงอยู่ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 เม่ือพิจารณาใน
รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผลตอบแทนท่ีองค์กรมอบให้เหมาะสมดีแล้ว  อยู่ใน
ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 รองลงมาคือ เช่ือมัน่และยอมรับ
ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.65 ส าหรับด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ รู้สึกว่าการท างานในองค์กรแห่งน้ีเป็นหน้าท่ี       
อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 
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ตารางท่ี 8 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความจงรักภกัดีต่อองคก์ร   
                 ดา้นบรรทดัฐาน 

ดา้นบรรทดัฐาน 

ระดบัความคิดเห็น 

x  SD. แปลผล 
ไม่เห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่ 
แน่ใจ 

เห็น 
ดว้ย 

เห็น 
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
ไม่คิดท่ีจะโยกยา้ยหรือ
เปล่ียนแปลงท่ี 

0 0 168 51 141 3.93 0.92 สูง 
(0.0) (0.0) (46.7) (14.2) (39.2)    

รู้สึกวา่ปัญหาขององคก์ร
เป็นปัญหาดว้ย 

0 0 199 67 94 3.71 0.85 สูง 
(0.0) (0.0) (55.3) (18.6) (26.1)    

แมว้า่ในบางคร้ังจะมีปัญหา
ในการท างานจนอยากจะ
ลาออกแต่ก็เป็นเร่ืองยากท่ี
จะปฏิบติัจริง 

0 51 153 140 16 3.34 0.77 ปานกลาง 
(0.0) (14.2) (42.5) (38.9) (4.4)    

ยนิดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมอนัจะเกิดข้ึนกบั
องคก์ร 

0 0 127 139 94.00 3.91 0.78 สูง 
(0.0) (0.0) (35.3) (38.6) (26.1)    

บุคลากรควรมีความจงรัก 
ภกัดีต่อองคก์รของตนเอง 

0 58 122 86 94.00 3.60 1.04 ปานกลาง 
(0.0) (16.1) (33.9) (23.9) (26.1) 3.93 0.92  
ภาพรวม 3.70 0.77 สูง 

จากตารางท่ี 8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรด้านบรรทดัฐานใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 เม่ือพิจารณาใน
รายดา้น พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ไม่คิดท่ีจะโยกยา้ยหรือเปล่ียนแปลงท่ี อยู่ในระดบัสูง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92 รองลงมาคือ ยินดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมอนัจะเกิดข้ึนกบัองค์กร อยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.78 ส าหรับด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ แมว้่าในบางคร้ังจะมีปัญหาในการท างานจน
อยากจะลาออกแต่ก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะปฏิบติัจริง อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 
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ตารางท่ี 9 จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
   ดา้นพฤติกรรม           

ดา้นพฤติกรรม 

ระดบัความคิดเห็น 

x  SD. แปลผล 
ไม่เห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่ 
แน่ใจ 

เห็น 
ดว้ย 

เห็น 
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
มกัค านึงถึงการกระท า
ของตนเองท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อองคก์ร 

0 82 132 70 76 3.39 1.06 ปานกลาง 
(0.0) (22.8) (36.7) (19.4) (21.1)    

เตม็ใจท่ีจะทุ่มเท 
ก าลงักายก าลงัใจใน
การท างานเพื่อช่วยให้
โรงพยาบาลประสบ
ความส าเร็จ 

0 8 168 149 35 3.59 0.69 ปานกลาง 
(0.0) (2.2) (46.7) (41.4) (9.7)    

เป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์รสอดคลอ้ง
กบัค่านิยมในการ
ปฏิบติังาน 

0 0 168 122 70 3.73 0.77 สูง 
(0.0) (0.0) (46.7) (33.9) (19.4)    

มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ขององคก์รอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

0 0 102 174 84 3.95 0.72 สูง 
(0.0) (0.0) (28.3) (48.3) (23.3)    

ยนิดีเสียสละความสุข
ส่วนตวัเพื่อประโยชน์
ขององคก์ร 

0 60 117 153 30 3.43 0.86 ปานกลาง 
(0.0) (16.7) (32.5) (42.5) (8.3)    

ภาพรวม 3.62 0.73 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรด้านพฤติกรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 เม่ือ
พิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง อยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 
รองลงมาคือ เป้าหมายและค่านิยมขององคก์รสอดคลอ้งกบัค่านิยมในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัสูง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 ส าหรับด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ      
มกัค านึงถึงการกระท าของตนเองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.06 

 
ส่วนที่  4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 

 
ตารางท่ี 10 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 

ขอ้เสนอแนะต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีขอ้เสนอแนะ 244 67.8 
มีขอ้เสนอแนะ 116 32.2 

รวม 360 100.0 

จากตารางท่ี 10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อ
การออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช จ านวน 244 คน คิดเป็น ร้อยละ 67.8 และ มีความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช จ านวน 116 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.2 ดงัแสดงในตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 การน าเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาล 
                   ศิริราช                    

การน าเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 

จ านวน ร้อยละ 

ควรท าความเขา้ใจกบับุคลากรเก่ียวกบัการออกนอกระบบของ
โรงพยาบาลศิริราช 

17 14.7 

ควรใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 
ต่อบุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบ 

34 29.3 

ควรสร้างแรงจูงใจและทศัคติท่ีดีใหบุ้คลากรต่อการออกนอกระบบ
ของโรงพยาบาลศิริราช 

22 19.0 

ควรช้ีแจงนโยบายใหบุ้คลากรในหน่วยงานต่อการออกนอกระบบ 
ของโรงพยาบาลศิริราช 

19 16.4 

ควรแนะน าแนวทางและการปฏิบติัตนใหบุ้คลากรในหน่วยงานต่อ
การออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 

15 12.9 

ควรมีการสร้างเจตคติท่ีดีให้บุคลากรในหน่วยงานต่อการออกนอก
ระบบของโรงพยาบาลศิริราช 

9 7.8 

รวม 116 100.0 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ควรให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราชต่อบุคลากรทุกหน่วยงานรับทราบ มากท่ีสุด มีจ านวน   
34 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมาคือ ควรสร้างแรงจูงใจและทศัคติท่ีดีให้บุคลากรต่อการออก
นอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ถดัลงมาคือ ควรช้ีแจง
นโยบายให้บุคลากรในหน่วยงานต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช จ านวน 19 คน     
คิดเป็นร้อยละ 16.4 
 
ส่วนที ่ 5  การทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชที่แตกต่างกนั มีผล
ต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชแตกต่างกนั 

1.1 อายุท่ีแตกต่างกันมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช
แตกต่างกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 51 

ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายกุบัความจงรักภกัดี 
     ต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

ความจงรักภกัดีต่อ 
องค์กรของบุคลากร 
โรงพยาบาลศิริราช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลรวมของ
ก าลงัสองของ
ค่าเบ่ียงเบน 

องศา
อิสระ 

ค่าเฉล่ียความ
เบ่ียงเบน 
ก าลงัสอง 

F Sig. 

ดา้นจิตใจ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 99.191 4 24.798 63.636 0.000* 
ภายในกลุ่ม 138.337 355 0.390   

 รวม 237.528 359    
ดา้นความคงอยู ่
 

ระหวา่งกลุ่ม 72.019 4 18.005 71.743 0.000* 
ภายในกลุ่ม 89.092 355 0.251   

 รวม 161.111 359    
ดา้นบรรทดัฐาน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 74.090 4 18.522 46.813 0.000* 
ภายในกลุ่ม 140.463 355 0.396   

 รวม 214.553 359    
ดา้นพฤติกรรม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 52.908 4 13.227 34.173 0.000* 
ภายในกลุ่ม 137.405 355 0.387   

 รวม 190.313 359    
ภาพรวม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 63.653 4 15.913 63.067 0.000* 
ภายในกลุ่ม 89.574 355 0.252   

 รวม 153.228 359    
* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

จากตารางท่ี 12 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล
ดา้นอายุ กบั ความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ในรายดา้นและภาพรวม 
พบว่า ค่า Sig. < 0.05 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านจิตใจ ดา้นความคงอยู่ ดา้นบรรทดัฐาน และดา้น
พฤติกรรม 

สรุปผลการเปรียบเทียบในภาพรวม ไดว้า่ ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มี
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชท่ีต่างกนั ดงันั้นจึงน ามาทดสอบค่าเฉล่ีย
ความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ Scheffe ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายกุบั 
                   ความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช       

ความจงรักภกัดีต่อ 
องค์กรของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราช 

อาย ุ x  
นอ้ยกวา่ 

25 ปี 
อาย ุ

25-30 ปี 
อาย ุ

31-40 ปี 
อาย ุ

41-50 ปี 
มากกวา่ 

50 ปี 

ด้านจิตใจ   2.97 3.41 4.12 2.87 4.55 
 นอ้ยกวา่ 25 ปี 2.97  0.45* 1.15* -0.10 1.59* 
 อาย ุ25 - 30 ปี 3.41   0.71* -0.54* 1.14* 
 อาย ุ31 - 40 ปี 4.12    -1.25* 0.43* 
 อาย ุ41 - 50 ปี 2.87     1.68* 
 มากกวา่ 50 ปี 4.55      
ด้านความคงอยู่   3.04 4.04 4.11 4.25 4.50 
 นอ้ยกวา่ 25 ปี 3.04  1.00* 1.07* 1.20* 1.46* 
 อาย ุ25 - 30 ปี 4.04   0.07 0.20 0.46* 
 อาย ุ31 - 40 ปี 4.11    0.13 0.39* 
 อาย ุ41 - 50 ปี 4.25     0.25 
 มากกวา่ 50 ปี 4.50      
ด้านบรรทัดฐาน   3.11 3.39 4.15 3.58 4.36 
 นอ้ยกวา่ 25 ปี 3.11  0.28 1.04* 0.47* 1.25* 
 อาย ุ25 - 30 ปี 3.39   0.76* 0.19 0.97* 
 อาย ุ31 - 40 ปี 4.15    -0.57* 0.21 
 อาย ุ41 - 50 ปี 3.58     0.79* 
 มากกวา่ 50 ปี 4.36      
ด้านพฤติกรรม   3.26 3.33 3.97 3.08 4.39 
 นอ้ยกวา่ 25 ปี 3.26  0.07 0.70* -0.18 1.13* 
 อาย ุ25 - 30 ปี 3.33   0.63* -0.25 1.06* 
 อาย ุ31 - 40 ปี 3.97    -0.88* 0.43* 
 อาย ุ41 - 50 ปี 3.08     1.31* 
 มากกวา่ 50 ปี 4.39      
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ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายกุบั 
     ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช (ต่อ) 

ความจงรักภกัดีต่อ 
องค์กรของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราช 

อาย ุ x  
นอ้ยกวา่ 

25 ปี 
อาย ุ

25-30 ปี 
อาย ุ

31-40 ปี 
อาย ุ

41-50 ปี 
มากกวา่ 

50 ปี 

ภาพรวม   3.10 3.54 4.09 3.44 4.45 
 นอ้ยกวา่ 25 ปี 3.10  0.45* 0.99* 0.35* 1.36* 
 อาย ุ25 - 30 ปี 3.54   0.54* -0.10 0.91* 
 อาย ุ31 - 40 ปี 4.09    -0.64* 0.36 
 อาย ุ41 - 50 ปี 3.44     1.01* 
 มากกวา่ 50 ปี 4.45      

* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

จากตารางท่ี 13 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างลกัษณะส่วน
บุคคลดา้นอายุกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 สรุปผลรายดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นจิตใจ พบวา่ ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 9 คู่ คือ บุคลากรท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี จะมีความ
จงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้นการจิตใจต ่ากว่า บุคลากรอายุ 25 – 30 ปี 
อายุ 31 – 40 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี ส าหรับบุคลากรท่ีมีอายุ 25 - 30 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรด้านจิตใจต ่ากว่าบุคลากรอายุ 31 – 40 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี แต่สูงกว่าบุคลากรอาย ุ        
41 – 50 ปี ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นจิตใจ ต ่ากวา่บุคลากร
อายุมากกว่า 50 ปี แต่สูงกว่าบุคลากรอายุ 41 – 50 ปี และบุคลากรท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี จะมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นจิตใจต ่ากวา่ บุคลากรอายมุากกวา่ 50 ปี  

ดา้นความคงอยู ่พบวา่ ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 6 คู่ คือ บุคลากรท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี จะมี
ความจงรักภกัดีต่อองค์กรดา้นความคงอยู่ต  ่ากว่า บุคลากรอายุ 25 – 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี อาย ุ        
41 – 50 ปี และอายุมากกวา่ 50 ปี ส าหรับบุคลากรท่ีมีอายุ 25 - 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี จะมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นความคงอยูต่  ่ากวา่ บุคลากรอายมุากกวา่ 50 ปี  
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ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 7 คู่ คือ บุคลากรท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี 
จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานต ่ากวา่ บุคลากรอายุ 31 – 40 ปี อายุ 41 – 50 ปี และ
อายมุากกวา่ 50 ปี ส าหรับบุคลากรท่ีมีอาย ุ25 - 30 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน
ต ่ากวา่ บุคลากรอายุ 31 – 40 ปี และอายุมากกวา่ 50 ปี ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี จะมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานสูงกวา่ บุคลากรอายุ 41 – 50 ปี และบุคลากรอายุ 41 – 50 ปี จะ
มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานต ่ากวา่ บุคลากรอายมุากกวา่ 50 ปี  

ดา้นพฤติกรรม พบวา่ ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 7 คู่ คือ บุคลากรท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี และ
บุคลากรที่มีอายุ 25 - 30 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรด้านพฤติกรรมต ่ากว่า บุคลากรอายุ 
31 – 40 ปี และอายุมากกวา่ 50 ปี ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
ดา้นพฤติกรรมสูงกวา่ บุคลากรอายุ 41 – 50 ปี แต่ต ่ากวา่ บุคลากรอายุมากกวา่ 50 ปี และบุคลากรท่ี
มีอาย ุ41 – 50 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นพฤติกรรมต ่ากวา่บุคลากรอายมุากกวา่ 50 ปี 

ในภาพรวม พบว่า ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 8 คู่ คือ บุคลากรท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี จะมี
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รในภาพรวมต ่ากวา่ บุคลากรอายุ 25 – 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี อายุ 41 – 50 ปี 
และอายมุากกวา่ 50 ปี ส าหรับบุคลากรท่ีมีอาย ุ25 - 30 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รในภาพรวม 
ต ่ากว่าบุคลากรอายุ 31 – 40 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี จะมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รในภาพรวมสูงกวา่ บุคลากรอาย ุ41 – 50 ปี และบุคลากรท่ีมีอายุ 41 – 50 ปี จะมี
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รในภาพรวมต ่ากวา่บุคลากรอายมุากกวา่ 50 ปี  

สรุปผลการทดสอบดา้นอายุ ไดว้่า ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีความ
จงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 

 
1.2 เพศท่ีแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช

แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ กบัความจงรักภกัดี 
     ต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของ
บุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

เพศ N x  SD. t. Sig. 

ดา้นจิตใจ 
 

ชาย 140 3.66 0.86 0.302 0.763 
หญิง 220 3.63 0.78   

 รวม 360 3.64 0.81   
ดา้นความคงอยู ่
 

ชาย 140 3.95 0.69 0.910 0.364 
หญิง 220 3.88 0.66   

 รวม 360 3.91 0.67   
ดา้นบรรทดัฐาน ชาย 140 3.78 0.83 1.581 0.115 
 หญิง 220 3.64 0.73   
 รวม 360 3.70 0.77   
ดา้นพฤติกรรม ชาย 140 3.71 0.75 1.911 0.057 
 หญิง 220 3.56 0.71   
 รวม 360 3.62 0.73   
ภาพรวม ชาย 140 3.77 0.69 1.345 0.180 
 หญิง 220 3.68 0.63   
 รวม 360 3.71 0.65   

จากตารางท่ี 14 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล
ดา้นเพศ กบั ความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ในรายดา้นและภาพรวม 
พบวา่ ค่า Sig. > 0.05 ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นความคงอยู ่ดา้นบรรทดัฐาน ดา้นพฤติกรรมและ
ในภาพรวม 

สรุปผลการทดสอบดา้นเพศ ไดว้่า ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผล
ต่อความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 

 
1.3 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากร

โรงพยาบาลศิริราชแตกต่างกนั 

   ส
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ตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษากบั 
      ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

ความจงรักภกัดีต่อ 
องค์กรของบุคลากร 
โรงพยาบาลศิริราช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลรวมของ
ก าลงัสองของ
ค่าเบ่ียงเบน 

องศา
อิสระ 

ค่าเฉล่ียความ
เบ่ียงเบน 
ก าลงัสอง 

F Sig. 

ดา้นจิตใจ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 49.490 2 24.745 46.980 0.000* 
ภายในกลุ่ม 188.038 357 0.527   

 รวม 237.528 359    
ดา้นความคงอยู ่
 

ระหวา่งกลุ่ม 55.785 2 27.893 94.541 0.000* 
ภายในกลุ่ม 105.326 357 0.295   

 รวม 161.111 359    
ดา้นบรรทดัฐาน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 49.729 2 24.864 53.855 0.000* 
ภายในกลุ่ม 164.824 357 0.462   

 รวม 214.553 359    
ดา้นพฤติกรรม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 32.666 2 16.333 36.987 0.000* 
ภายในกลุ่ม 157.647 357 0.442   

 รวม 190.313 359    
ภาพรวม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 45.558 2 22.779 75.529 0.000* 
ภายในกลุ่ม 107.669 357 0.302   

 รวม 153.228 359    
* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 15 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล
ดา้นระดบัการศึกษา กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ในรายดา้นและ
ภาพรวม พบวา่ ค่า Sig. < 0.05 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นความคงอยู ่ดา้นบรรทดัฐาน และ
ดา้นพฤติกรรม 

สรุปผลการเปรียบเทียบในภาพรวม ไดว้่า ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชท่ีต่างกนั ดงันั้นจึงน ามา
ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ Scheffe ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงัตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษากบั 
     ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราช 

ระดบัการศึกษา x  

ประกาศนียบตัร
เทียบเท่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่

ปริญญาตรี 

ด้านจิตใจ  3.13 3.83 4.57 
 ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี 3.13  0.70* 1.44* 
 ปริญญาตรี 3.83   0.74* 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 4.57    
ด้านความคงอยู่  3.32 4.16 4.31 
 ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี 3.32  0.84* 1.00* 
 ปริญญาตรี 4.16   0.16 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 4.31    
ด้านบรรทัดฐาน  3.16 3.90 4.46 
 ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี 3.16  0.74* 1.29* 
 ปริญญาตรี 3.90   0.56* 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 4.46    
ด้านพฤติกรรม  3.21 3.76 4.43 
 ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี 3.21  0.55* 1.22* 
 ปริญญาตรี 3.76   0.67* 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 4.43    
ภาพรวม  3.20 3.91 4.44 
 ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี 3.20  0.71* 1.24* 
 ปริญญาตรี 3.91   0.53* 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 4.44    

* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

จากตารางท่ี 16 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างลกัษณะส่วน
บุคคลดา้นระดบัการศึกษากบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สรุปผลรายดา้นไดด้งัน้ี 
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ดา้นจิตใจ พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 จ  านวน 3 คู่ คือ บุคลากรระดับการศึกษา
ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นจิตใจ ต ่ากวา่บุคลากรระดบั
การศึกษาปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ส่วนบุคลากรระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นจิตใจ ต ่ากวา่บุคลากรระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

ด้านความคงอยู่ พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 2 คู่ คือ บุคลากรระดบัการศึกษา
ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นความคงอยู ่ต  ่ากวา่ บุคลากร
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี   

ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 3 คู่ คือ บุคลากรระดบัการศึกษา
ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน ต ่ากว่า บุคลากร
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนบุคลากรระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรด้านบรรทดัฐาน ต ่ากว่าบุคลากรระดบัการศึกษา สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ดา้นพฤติกรรม พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 3 คู่ คือ บุคลากรระดบัการศึกษา
ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรด้านพฤติกรรม ต ่ากว่าบุคลากร
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนบุคลากรระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรด้านพฤติกรรม ต ่ากว่าบุคลากรระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี 

ในภาพรวม พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 จ  านวน 3 คู่ คือ บุคลากรระดับการศึกษา
ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี มีความจงรักภกัดีต่อองค์กร ต ่ากว่าบุคลากรระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ส่วนบุคลากรระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นพฤติกรรม ต ่ากวา่บุคลากรระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

สรุปผลการเปรียบเทียบด้านระดับการศึกษา ได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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1.4 ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราชแตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาในการ 

      ปฏิบติังานกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

ความจงรักภกัดีต่อ 
องค์กรของบุคลากร 
โรงพยาบาลศิริราช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลรวมของ
ก าลงัสองของ
ค่าเบ่ียงเบน 

องศา
อิสระ 

ค่าเฉล่ียความ
เบ่ียงเบน 
ก าลงัสอง 

F Sig. 

ดา้นจิตใจ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 49.490 2 24.745 46.980 0.000* 
ภายในกลุ่ม 188.038 357 0.527   

 รวม 237.528 359    
ดา้นความคงอยู ่
 

ระหวา่งกลุ่ม 55.785 2 27.893 94.541 0.000* 
ภายในกลุ่ม 105.326 357 0.295   

 รวม 161.111 359    
ดา้นบรรทดัฐาน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 49.729 2 24.864 53.855 0.000* 
ภายในกลุ่ม 164.824 357 0.462   

 รวม 214.553 359    
ดา้นพฤติกรรม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 32.666 2 16.333 36.987 0.000* 
ภายในกลุ่ม 157.647 357 0.442   

 รวม 190.313 359    
ภาพรวม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 45.558 2 22.779 75.529 0.000* 
ภายในกลุ่ม 107.669 357 0.302   

 รวม 153.228 359    
* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

จากตารางท่ี 17 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล
ด้านระยะเวลาในการปฏิบติังาน กับความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช     
ในรายดา้นและภาพรวม พบวา่ ค่า Sig. < 0.05 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นความคงอยู ่ดา้น
บรรทดัฐาน และดา้นพฤติกรรม 
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สรุปผลการเปรียบเทียบในภาพรวม ได้ว่า ลกัษณะส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชท่ีต่างกัน 
ดงันั้นจึงน ามาทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Scheffe ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ดงัตารางท่ี 18 
 

ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระยะเวลาในการ    
                  ปฏิบติังานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราช 

ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน x  

นอ้ยกวา่ 
3 ปี 

3 - 5 
ปี 

มากกวา่ 5 
- 10 ปี 

มากกวา่ 
10 ปี 

ด้านจิตใจ   3.10 3.41 3.55 4.58 
 นอ้ยกวา่ 3 ปี 3.10  0.31* 0.44* 1.47* 
 3 - 5 ปี 3.41   0.13 1.17* 
 มากกวา่ 5 - 10 ปี 3.55    1.03* 
 มากกวา่ 10 ปี 4.58     
ด้านความคงอยู่   3.29 4.06 3.91 4.36 
 นอ้ยกวา่ 3 ปี 3.29  0.78* 0.62* 1.07* 
 3 - 5 ปี 4.06   -0.16 0.29 
 มากกวา่ 5 - 10 ปี 3.91    0.45* 
 มากกวา่ 10 ปี 4.36     
ด้านบรรทัดฐาน   3.14 3.61 3.59 4.47 
 นอ้ยกวา่ 3 ปี 3.14  0.47* 0.45* 1.33* 
 3 - 5 ปี 3.61   -0.02 0.86* 
 มากกวา่ 5 - 10 ปี 3.59    0.88* 
 มากกวา่ 10 ปี 4.47     
ด้านพฤติกรรม   3.32 3.43 3.43 4.30 
 นอ้ยกวา่ 3 ปี 3.32  0.11 0.11 0.98* 
 3 - 5 ปี 3.43   0.00 0.87* 
 มากกวา่ 5 - 10 ปี 3.43    0.87* 
 มากกวา่ 10 ปี 4.30     
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ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระยะเวลาในการ    
                  ปฏิบติังานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช (ต่อ) 

ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราช 

ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน x  

นอ้ยกวา่ 
3 ปี 

3 - 5 
ปี 

มากกวา่ 5 
- 10 ปี 

มากกวา่ 
10 ปี 

ภาพรวม   3.21 3.63 3.62 4.43 
 นอ้ยกวา่ 3 ปี 3.21  0.42* 0.41* 1.22* 
 3 - 5 ปี 3.63   -0.01 0.80* 
 มากกวา่ 5 - 10 ปี 3.62    0.81* 
 มากกวา่ 10 ปี 4.43     

* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

จากตารางท่ี 18 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างลกัษณะส่วน
บุคคลดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สรุปผลรายดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นจิตใจ พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 จ  านวน 5 คู่ คือ บุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านจิตใจ ต ่ากว่าบุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาปฏิบติังาน 3 - 5 ปี  มากกว่า 5 - 10 ปี และมากกว่า 10 ปี ส่วนบุคลากรท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบติังาน 3 - 5 ปี และมากกวา่ 5 – 10 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นจิตใจ ต ่ากวา่บุคลากรท่ี
มีระยะเวลาปฏิบติังาน มากกวา่ 10 ปี   

ดา้นความคงอยู ่ พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดี
ต่อองค์กรแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 4 คู่ คือ บุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาปฏิบติังานน้อยกว่า 3 ปี มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรดา้นความคงอยู่ ต  ่ากวา่บุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาปฏิบติังาน 3 - 5 ปี  มากกวา่ 5 - 10 ปี และมากกวา่ 10 ปี ส าหรับบุคลากรท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบติังานมากกวา่ 5 – 10 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรดา้นความคงอยู่ต  ่ากว่าบุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาปฏิบติังาน มากกวา่ 10 ปี 
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ดา้นบรรทดัฐาน พบวา่ ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดี
ต่อองค์กรแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จ  านวน 5 คู่ คือ บุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาปฏิบติังานน้อยกวา่ 3 ปี มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน ต ่ากวา่บุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาปฏิบติังาน 3 - 5 ปี มากกว่า 5 - 10 ปี และมากกวา่ 10 ปี ส่วนบุคลากรท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบติังาน 3 - 5 ปี และมากกวา่ 5 – 10 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน ต ่ากวา่
บุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน มากกวา่ 10 ปี 

ดา้นพฤติกรรม พบวา่ ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 จ  านวน 3 คู่ คือ บุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 3 ปี 3 - 5 ปี และมากกวา่ 5 - 10 ปี มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้น
พฤติกรรม ต ่ากวา่บุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี  

ในภาพรวม พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 จ  านวน 5 คู่ คือ บุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาปฏิบติังานน้อยกว่า 3 ปี มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรในภาพรวม ต ่ากว่าบุคลากรท่ีมี
ระยะเวลาปฏิบติังาน 3 - 5 ปี มากกว่า 5 - 10 ปี และมากกวา่ 10 ปี ส่วนบุคลากรท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบติังาน 3 - 5 ปี และมากกวา่ 5 – 10 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รในภาพรวม ต ่ากวา่บุคลากร
ท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน มากกวา่ 10 ปี 

สรุปผลการเปรียบเทียบดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไดว้า่ ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้น
ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
1.5 ต  าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาล    

ศิริราชแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นต าแหน่งงานกบัความ 
     จงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

ความจงรักภกัดีต่อ 
องค์กรของบุคลากร 
โรงพยาบาลศิริราช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ผลรวมของ
ก าลงัสองของ
ค่าเบ่ียงเบน 

องศา
อิสระ 

ค่าเฉล่ียความ
เบ่ียงเบน 
ก าลงัสอง 

F Sig. 

ดา้นจิตใจ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 41.261 3 13.754 24.947 0.000* 
ภายในกลุ่ม 196.267 356 0.551   

 รวม 237.528 359    
ดา้นความคงอยู ่
 

ระหวา่งกลุ่ม 7.751 3 2.584 5.998 0.001* 
ภายในกลุ่ม 153.360 356 0.431   

 รวม 161.111 359    
ดา้นบรรทดัฐาน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 21.934 3 7.311 13.513 0.000* 
ภายในกลุ่ม 192.619 356 0.541   

 รวม 214.553 359    
ดา้นพฤติกรรม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 14.397 3 4.799 9.711 0.000* 
ภายในกลุ่ม 175.916 356 0.494   

 รวม 190.313 359    
ภาพรวม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 18.874 3 6.291 16.670 0.000* 
ภายในกลุ่ม 134.354 356 0.377   

 รวม 153.228 359    
* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

จากตารางท่ี 19 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล
ดา้นต าแหน่งงาน กบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ในรายด้านและ
ภาพรวม พบวา่ ค่า Sig. < 0.05 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นความคงอยู ่ดา้นบรรทดัฐาน และ
ดา้นพฤติกรรม 

สรุปผลการเปรียบเทียบในภาพรวม ได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงานท่ี
แตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชท่ีต่างกนั ดงันั้นจึงน ามา
ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ Scheffe ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงัตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นต าแหน่งงานกบั 
     ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราช 

ต าแหน่งงาน x  

เจา้หนา้ท่ี
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ผูป้ฏิบติังาน
บริหาร 

พนกังาน
พิมพดี์ด 

คนงาน 

ด้านจิตใจ  4.53 3.44 3.48 3.57 
 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 4.53  -1.10* -1.06* -0.96* 
 ผูป้ฏิบติังานบริหาร 3.44   0.04 0.14 
 พนกังานพิมพดี์ด 3.48    0.10 
 คนงาน 3.57     
ด้านความคงอยู่  4.30 3.83 3.93 3.86 
 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 4.30  -0.46* -0.37* -0.43* 
 ผูป้ฏิบติังานบริหาร 3.83   0.09 0.03 
 พนกังานพิมพดี์ด 3.93    -0.06 
 คนงาน 3.86     
ด้านบรรทัดฐาน  4.34 3.56 3.98 3.62 
 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 4.34  -0.77* -0.36* -0.72* 
 ผูป้ฏิบติังานบริหาร 3.56   0.41* 0.06 
 พนกังานพิมพดี์ด 3.98    -0.36* 
 คนงาน 3.62     
ด้านพฤติกรรม  4.14 3.57 3.25 3.54 
 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 4.14  -0.56* -0.89* -0.60* 
 ผูป้ฏิบติังานบริหาร 3.57   -0.32 -0.04 
 พนกังานพิมพดี์ด 3.25    0.29 
 คนงาน 3.54     
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ตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นต าแหน่งงานกบั 
     ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช (ต่อ) 

ความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราช 

ต าแหน่งงาน x  

เจา้หนา้ท่ี
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ผูป้ฏิบติังาน
บริหาร 

พนกังาน
พิมพดี์ด 

คนงาน 

ภาพรวม  4.33 3.60 3.66 3.65 
 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 4.33  -0.72* -0.67* -0.68* 
 ผูป้ฏิบติังานบริหาร 3.60   0.06 0.05 
 พนกังานพิมพดี์ด 3.66    -0.01 
 คนงาน 3.65     

* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 20 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างลกัษณะส่วน
บุคคลด้านต าแหน่งงานกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สรุปผลรายดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นจิตใจ พบวา่ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 จ  านวน 3 คู่ คือ บุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานทัว่ไป มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นจิตใจสูงกวา่บุคลากรต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร 
พนกังานพิมพดี์ด และคนงาน 

ด้านความคงอยู่ พบว่า ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 จ  านวน 3 คู่ คือ บุคลากรต าแหน่ง
เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรด้านความคงอยู่ สูงกว่าบุคลากรต าแหน่ง
ผูป้ฏิบติังานบริหาร พนกังานพิมพดี์ด และคนงาน 

ด้านบรรทดัฐาน พบว่า ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 จ  านวน 5 คู่ คือ บุคลากรต าแหน่ง
เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรดา้นบรรทดัฐาน สูงกว่าบุคลากรต าแหน่ง
ผูป้ฏิบติังานบริหาร พนกังานพิมพดี์ด และคนงาน ส่วนบุคลากรต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหารมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน ต ่ากวา่บุคลากรต าแหน่งงานพนกังานพิมพดี์ด และบุคลากร
ต าแหน่งพนกังานพิมพดี์ด มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรด้านบรรทดัฐาน สูงกว่าบุคลากรต าแหน่ง
คนงาน  
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ด้านพฤติกรรม พบว่า ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันจะมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 จ  านวน 3 คู่ คือ บุคลากรต าแหน่ง
เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรดา้นพฤติกรรม สูงกว่าบุคลากรต าแหน่ง
ผูป้ฏิบติังานบริหาร พนกังานพิมพดี์ด และคนงาน 

ในภาพรวม พบว่า ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัจะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 จ  านวน 3 คู่ คือ บุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานทัว่ไป มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นความคงอยู ่สูงกวา่บุคลากรต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน
บริหาร พนกังานพิมพดี์ด และคนงาน 

สรุปผลการเปรียบเทียบดา้นต าแหน่งงาน ไดว้า่ ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงานท่ี
แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 2 เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชมีความ 

สัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 
 
2.1 เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชด้านความมัน่คงมี

ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 
 
ตารางท่ี 21 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาล 
                   ศิริราชดา้นความมัน่คงกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

เจตคติต่อการออกนอกระบบของ
บุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

ดา้นความมัน่คง 
Pearson Correlation (r)  Sig. N 

ดา้นจิตใจ 0.613 0.000* 360 
ดา้นความคงอยู ่ 0.555 0.000* 360 
ดา้นบรรทดัฐาน 0.406 0.000* 360 
ดา้นพฤติกรรม 0.427 0.000* 360 
ภาพรวม 0.572 0.000* 360 

* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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จากตารางท่ี 21 พบว่า ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อการออกนอก
ระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้นความมัน่คงกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราชในรายดา้นและภาพรวม มีค่า Sig. < 0.05 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นความ
คงอยู ่ดา้นบรรทดัฐาน และ ดา้นพฤติกรรม 

สรุปผลการทดสอบในภาพรวม พบว่า เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราชด้านความมัน่คงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความจงรักภกัดีต่อองค์กรของ
บุคลากรโรงพยาบาลศิริราช โดยมีความสัมพนัธ์กบัด้านจิตใจสูงสุด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

2.2 เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชเก่ียวกบัสวสัดิการมี
ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 
 

ตารางท่ี 22 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาล 
                   ศิริราชดา้นสวสัดิการกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

เจตคติต่อการออกนอกระบบของ
บุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

ดา้นสวสัดิการ 
Pearson Correlation (r)  Sig. N 

ดา้นจิตใจ 0.735 0.000* 360 
ดา้นความคงอยู ่ 0.786 0.000* 360 
ดา้นบรรทดัฐาน 0.699 0.000* 360 
ดา้นพฤติกรรม 0.662 0.000* 360 
ภาพรวม 0.821 0.000* 360 

* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

จากตารางท่ี 22 พบว่า ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อการออกนอก
ระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชดา้นสวสัดิการ กบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราชในรายดา้นและภาพรวม มีค่า Sig. < 0.05 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นความ
คงอยู ่ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นพฤติกรรม 

สรุปผลการทดสอบในภาพรวม พบว่า เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราชดา้นสวสัดิการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากร
โรงพยาบาลศิริราช โดยมีความสัมพนัธ์กบัดา้นความคงอยู ่สูงสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05  
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติต่อการออกนอกระบบ และความจงรักภกัดี
ต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งเจตคติต่อการออกนอกระบบ และความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน
โรงพยาบาลศิริราช 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเป็น
การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) โดยรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ บุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช จ านวน 360 คน และ
ทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ตามแนวคิดของครอนบคั (Cronbach Alpha Formula) จ  านวน 
50 ตวัอยา่ง ผลทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือพบวา่มีความน่าเช่ือถือในระดบัสูงมีค่าการ
ทดสอบท่ี 0.96  

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษา 
ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ไดแ้ก่ (1) ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติแบบ t – Test , F – Test และ
ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ Scheffe และ (2) ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร        
2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 360 คน ในดา้นเพศ  พบวา่ 

เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ร้อยละ 61.1 และ 38.9 ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 
31 – 40 ปี ร้อยละ 38.6 รองลงมาคือ อาย ุ25 - 30 ปี ร้อยละ 30.3 และนอ้ยท่ีสุดคือ อาย ุ41 – 50 ปี 
ร้อยละ 4.7 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 65.3 รองลงมาคือ ประกาศนียบตัร
เทียบเท่าปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 30.8 และ 3.9 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลา
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ในการปฏิบติังาน จ านวน 3 – 5 ปี ร้อยละ 31.1 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 3 ปี ร้อยละ 26.1 และมากกวา่ 
10 ปี ร้อยละ 24.4 และนอ้ยท่ีสุดคือ มากกวา่ 5 – 10 ปี  ดา้นต าแหน่งงานเป็นต าแหน่งคนงาน ร้อย
ละ 50.3 รองลงมาคือ ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร ร้อยละ 35.3 และนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานพิมพดี์ด 
ร้อยละ 2.2 มีการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการออกนอกระบบของโรงพยาบาล ศิริราช ร้อยละ 86.9 
โดยรับทราบผา่นส่ือเอกสาร วารสารต่างๆ มากท่ีสุด ร้อยละ 28.1 รองลงมาคือ จากเพื่อนร่วมงาน
และหนงัสือพิมพ ์ร้อยละ 24.3 และ 20.4 ตามล าดบั โดยรับทราบขอ้มูลจากข่าววทิยุ/โทรทศัน์ นอ้ย
ท่ีสุดเพียงร้อยละ 8.4  

 
2.  เจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 
ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการออกนอกระบบของ

โรงพยาบาลศิริราช ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 3.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 โดยมีเจตคติต่อการ
ออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช ดา้นสวสัดิการ สูงสุด รองลงมา ดา้นความมัน่คง สรุปเป็น
ดา้นไดด้งัน้ี    

ดา้นความมัน่คง พบวา่ บุคลากรมีเจตคติในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 3.63 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.46 โดยดา้นท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ สามารถน าพาองคก์รไปสู่ความเจริญไดง่้ายข้ึน  
รองลงมา มีความมัน่คงในงานมากข้ึน การเล่ือนต าแหน่งจะมีความยติุธรรมและโปร่งใสมากข้ึน 
การบริหารงานมีความโปร่งใสมากข้ึน ไดรั้บความยติุธรรมในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนและ 
หน่วยงานถูกลดความส าคญัลง และระดบัปานกลาง คือ แน่ใจวา่ไม่ตอ้งถูกโยกยา้ยไปท างานยงั
หน่วยงานอ่ืน ไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนเร็วข้ึนกวา่เดิม มีความตั้งใจจะท างานหนกัข้ึนเพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ของตวัเองและขององคก์รและมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน  

ดา้นสวสัดิการ พบวา่ บุคลากรมีเจตคติในระดบัสูง โดยดา้นท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ 
ไม่ถูกตดัสิทธิในสวสัดิการบางอยา่งท่ีเคยไดรั้บ รองลงมา สวสัดิการท่ีไดรั้บนั้นควรครอบคลุมไป
ถึงครอบครัวดว้ย สวสัดิการเทียบเท่ากบัเอกชน ไดรั้บโบนสับ่อยคร้ังข้ึน การไดรั้บสวสัดิการหลงั
ออกนอกระบบไม่นอ้ยกวา่เดิมจากท่ีเคยได ้ ไดรั้บสวสัดิการดีข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและ
ระดบัปานกลาง คือ ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท างานมากข้ึน ไดรั้บทั้งสวสัดิการภายในสถานท่ี
ท างานและนอกสถานท่ีท างาน และพอใจกบัสวสัดิการท่ีไดรั้บ  
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3.  ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
ผลการศึกษาในภาพรวม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของโรงพยาบาล 

ศิริราช ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 3.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 โดยมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร
ของโรงพยาบาลศิริราช ดา้นความคงอยู ่ สูงสุด รองลงมา ดา้นบรรทดัฐาน และระดบัปานกลาง 
จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ และดา้นพฤติกรรม สรุปเป็นดา้นไดด้งัน้ี    

ดา้นจิตใจ  พบวา่ บุคลากรมีเจตคติในระดบัปานกลาง มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รใน
ระดบัสูง  คือ ภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนๆ วา่เป็นสมาชิกคนหน่ึงของโรงพยาบาลศิริราช และระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ มีความรู้สึกจงรักภกัดีต่อโรงพยาบาลศิริราช หากมีผูใ้ดกล่าวร้ายต่อโรงพยาบาลจะ
ช้ีแจง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง คิดวา่โรงพยาบาลแห่งน้ีเป็นองคก์รท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท างานดว้ย
และ ภูมิใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บัองคก์ร  

ดา้นความคงอยู ่  พบวา่ บุคลากรมีเจตคติในระดบัสูง โดยดา้นท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด 
คือ ผลตอบแทนท่ีองคก์รมอบใหเ้หมาะสมดีแลว้  รองลงมา  เช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร ใหค้วามสนใจต่อการพฒันาและความเจริญกา้วหนา้ของโรงพยาบาลศิริราช
สามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ เพื่อการพฒันาขององคก์ร และรู้สึกวา่การท างานในองคก์ร
แห่งน้ีเป็นหนา้ท่ี 

ดา้นบรรทดัฐาน พบวา่  บุคลากรมีเจตคติในระดบัสูง  โดยมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร
ในระดบัสูง  คือ ไม่คิดท่ีจะโยกยา้ยหรือเปล่ียนแปลงท่ี รองลงมา  ยนิดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมอนัจะเกิดข้ึนกบัองคก์ร รู้สึกวา่ปัญหาขององคก์รเป็นปัญหาดว้ย และระดบัปานกลาง        
2 ดา้น ไดแ้ก่ บุคลากรควรมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของตนเอง และ แมว้า่ในบางคร้ังจะมีปัญหา
ในการท างานจนอยากจะลาออกแต่ก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะปฏิบติัจริง  

ดา้นพฤติกรรม พบวา่ บุคลากรมีเจตคติในระดบัปานกลาง โดยมีความจงรักภกัดีต่อ
องคก์รในระดบัสูง คือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง รองลงมา  
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์รสอดคลอ้งกบัค่านิยมในการปฏิบติังาน และระดบัปานกลาง 3 ดา้น 
ไดแ้ก่  เตม็ใจท่ีจะทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจในการท างานเพื่อช่วยใหโ้รงพยาบาลประสบความส าเร็จ  
ยนิดีเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อประโยชน์ขององคก์ร และ มกัค านึงถึงการกระท าของตนเองท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อองคก์ร  
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4. การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชท่ีแตกต่างกนั มีความ

จงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชแตกต่างกนั 
ดา้นอาย ุ พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร

ของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จ  านวน 8 คู่ คือ บุคลากรท่ี
มีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รในภาพรวมต ่ากวา่ บุคลากรอาย ุ25 – 30 ปี อาย ุ
31 – 40 ปี อาย ุ 41 – 50 ปี และอายมุากกวา่ 50 ปี ส าหรับบุคลากรท่ีมีอาย ุ 25 - 30 ปี จะมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รในภาพรวม ต ่ากวา่บุคลากรอาย ุ31 – 40 ปี และอายมุากกวา่ 50 ปี ส่วนบุคลากร
ท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รในภาพรวมสูงกวา่ บุคลากรอาย ุ41 – 50 ปี และ
บุคลากรท่ีมีอาย ุ41 – 50 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รในภาพรวมต ่ากวา่บุคลากรอายุมากกวา่ 50 ปี 

ดา้นเพศ พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความจงรักภกัดีต่อ
องคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มี
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
จ  านวน 3 คู่ คือ บุคลากรระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี มีความจงรักภกัดีต่อ
องคก์ร ต ่ากวา่บุคลากรระดบัการศึกษาปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ส่วน
บุคลากรระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นพฤติกรรม ต ่ากวา่บุคลากร
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จ  านวน 5 คู่ คือ บุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 3 ปี มีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รในภาพรวม ต ่ากวา่บุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน 3 - 5 ปี มากกวา่ 5 - 10 ปี 
และมากกวา่ 10 ปี ส่วนบุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน 3 - 5 ปี และมากกวา่ 5 – 10 ปี จะมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รในภาพรวม ต ่ากวา่บุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน มากกวา่ 10 ปี 

ดา้นต าแหน่งงาน พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงานท่ีต่างกนั มีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
จ  านวน 3 คู่ คือ บุคลากรต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รดา้นความ
คงอยู ่สูงกวา่บุคลากรต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร พนกังานพิมพดี์ด และคนงาน 
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สมมติฐานท่ี 2 เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชมี
ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 

ดา้นความมัน่คง พบวา่ เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช
ดา้นความมัน่คงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาล      
ศิริราช โดยมีความสัมพนัธ์กบัดา้นจิตใจสูงสุด ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ดา้นสวสัดิการ พบวา่ เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช
ดา้นสวสัดิการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช 
โดยมีความสัมพนัธ์กบัดา้นความคงอยู ่สูงสุด ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
อภิปรายผล 

1. จากการศึกษา พบวา่ บุคลากรมีเจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 
ในระดบัสูง โดยมีเจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช ดา้นสวสัดิการ สูงสุด 
รองลงมา ดา้นความมัน่คง ดา้นสวสัดิการ มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ไม่ถูกตดัสิทธิในสวสัดิการ
บางอยา่งท่ีเคยไดรั้บ รองลงมา สวสัดิการท่ีไดรั้บนั้นควรครอบคลุมไปถึงครอบครัวดว้ย ดา้นความ
มัน่คง มีความคิดเห็นสูงสุด คือ สามารถน าพาองคก์รไปสู่ความเจริญไดง่้ายข้ึน รองลงมา มีความ
มัน่คงในงานมากข้ึน  

2. จากการศึกษา พบวา่ บุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของโรงพยาบาลศิริราช ใน
ระดบัสูง โดยมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของโรงพยาบาลศิริราช ดา้นความคงอยูสู่งสุด รองลงมา 
ดา้นบรรทดัฐาน และ ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ และ ดา้นพฤติกรรม ในดา้นจิตใจ มีความ
จงรักภกัดีสูงสุด คือ ภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนๆ วา่เป็นสมาชิกคนหน่ึงของโรงพยาบาลศิริราช ดา้น
ความคงอยู ่ มีความจงรักภกัดีสูงสุด คือ ผลตอบแทนท่ีองคก์รมอบใหเ้หมาะสมดีแลว้  ดา้นบรรทดัฐาน 
มีความจงรักภกัดีสูงสุด คือ ไม่คิดท่ีจะโยกยา้ยหรือเปล่ียนแปลงท่ี ดา้นพฤติกรรม มีความจงรักภกัดี
สูงสุด คือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  

3. จากการศึกษา พบวา่ ลกัษณะส่วนตวัของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชท่ีแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ อาย ุ ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาการปฏิบติังาน และ ต าแหน่งงานมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อ
องคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชแตกต่างกนั ในดา้นอายุ บุคลากรอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี และอาย ุ
25 - 30 ปี มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ต ่ากวา่ บุคลากร อายุ 31 – 40 ปี 
และอายมุากกวา่ 50 ปี ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ บุคลากรระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรเทียบเท่า
ปริญญาตรี จะมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ต ่ากวา่ บุคลากรระดบั
การศึกษาปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี และ บุคลากรระดบัการศึกษาปริญญาตรี จะมีความ
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จงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ต ่ากว่า บุคลากรระดับการศึกษา สูงกว่า
ปริญญาตรี ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 
3 ปี จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ต ่ากวา่ บุคลากรท่ีมีระยะเวลาใน
การปฏิบติังาน 3 - 5 ปี มากกวา่ 5 - 10 ปี และมากกวา่ 10 ปี บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน  
3 - 5 ปี และมากกวา่ 5 - 10 ปี มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ต ่ากวา่
บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน มากกวา่ 10 ปี ดา้นต าแหน่งงาน พบวา่ บุคลากรต าแหน่ง
เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช สูงกว่า
บุคลากรต าแหน่งงานผูป้ฏิบติังานบริหาร พนกังานพิมพดี์ด และคนงาน   

4. จากการศึกษา พบวา่ เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชมี
ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช โดยดา้นความมัน่คงมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช โดยมีความ 
สัมพนัธ์กบัดา้นจิตใจสูงสุด และดา้นสวสัดิการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร
ของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช โดยมีความสัมพนัธ์กบัดา้นความคงอยูสู่งสุด  

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ บุคลากรมีเจตคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาล   
ศิริราช ด้านสวสัดิการสูงสุด ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักับการจดัการด้าน
ผลตอบแทนในการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์กรให้มีความเหมาะ ควรมีการจดัสวสัดิการท่ี
ครอบคลุม มีสวสัดิการเทียบเท่ากบัเอกชน การมอบสวสัดิการหลงัออกนอกระบบอยา่งเป็นธรรม
ตลอดจนควรให้ความส าคญัต่อสวสัดิการต่างๆท่ีมีผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
องคก์รเพราะการไดรั้บสวสัดิการท่ีเหมาะสมจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานและความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชมากท่ีสุด 

2. จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่  บุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรของโรงพยาบาลศิริราช 
ดา้นความคงอยูสู่งสุด ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักบัการก าหนดค่าจา้ง อตัรา
เงินเดือนให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร รวมไปถึงการสนับสนุนให้บุคลากรมี
ต าแหน่งงานและความกา้วหนา้ในสายงานท่ีปฏิบติั การเล่ือนต าแหน่งควรจะมีความยุติธรรมและ
โปร่งใสมากข้ึน มีการบริหารงานมีความโปร่งใสมากข้ึน นอกจากน้ีควรสนบัสนุนให้บุคลากรไดมี้
โอกาสไดป้ฏิบติังานอยา่งเท่าเทียมกนั ควรก าหนดแนวนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 74 

3. จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ เจตคติต่อการออกนอกระบบของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช
มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ดงันั้น หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักบันโยบายและการบริหารการออกนอกระบบอย่างมีระบบ ควรท า
ความเข้าใจกับพนักงานให้ชัดเจนถึงแนวนโยบายการออกนอกระบบท่ีจะด าเนินการและให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวนโยบายการออกนอกระบบขององค์การดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้
พนกังานมีความพึงพอใจต่อนโยบายการออกนอกระบบขององคก์ารยิ่งข้ึน ก็จะส่งผลให้พนกังานมี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานและความจงรักภกัดีต่อองคก์ร มากยิง่ข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชเปรียบ
ตามสายงาน ลักษณะงาน หรือต าแหน่งงาน เพื่อทราบถึงความคิดเห็นต่อการออกนอกระบบ
โรงพยาบาลศิริราชในลกัษณะใด  

2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานและ
ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช เพื่อผลการศึกษาจะสามารถใช้เป็นแนว
พฒันาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบติังาน การด าเนินการออกนอกระบบโรงพยาบาลศิริราชให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการปฏิบติังานและความคิดเห็นของบุคลากรในภาพรวม  
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แบบสอบถามการวจิยั 

 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติต่อการออกนอกระบบ และความจงรักภกัดีต่อองคก์รของ 

บุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนท่ี 1     ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  :  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง (  ) หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง และเติมขอ้ความ 

ลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไว ้
 

1.  อายปัุจจุบนัของท่าน ................... ปี ................. เดือน 
2.  เพศ   

(  ) ชาย    (  ) หญิง 
3.  ระดบัการศึกษาของท่าน 
 (  ) ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาตรี 
 (  ) ปริญญาตรี 
 (  ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.  ระยะเวลาในการปฏิบติังานกบัหน่วยงานของท่าน .................... ปี ................... เดือน 
5.  ต  าแหน่งงานท่ีท่านปฏิบติังานอยู ่
 (  ) เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป    

(  ) ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
 (  ) พนกังานพิมพดี์ด 
 (  ) คนงาน 
6. ท่านทราบเก่ียวกบัการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 
 (  ) ทราบ    (  ) ไม่ทราบ 
7. แหล่งขอ้มูลท่ีท่านทราบเก่ียวกบัการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 
 (  ) หวัหนา้งาน    

(  ) เอกสาร,วารสารต่างๆ   
(  ) หนงัสือพิมพ ์

 (  ) เพื่อนร่วมงาน    
(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................. 
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ตอนท่ี 2     ทศันคติต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช 
ค าช้ีแจง  :  โปรดพิจารณาขอ้ค าถามต่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของ 

ท่านท่ีมีต่อการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราชมากท่ีสุด เพียงขอ้เดียว 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ทศันคติ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 
หลงัจากออกนอกระบบแลว้ ท่านคิดวา่ ........................... 

 
1 

ด้านความมั่นคง 
ท่านจะมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน 

     

2 ท่านจะไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนเร็วข้ึนกวา่เดิม      
3 ท่านคิดวา่การเล่ือนต าแหน่งจะมีความยติุธรรม

และโปร่งใสมากข้ึน 
     

4 ท่านคิดวา่จะไดรั้บความยติุธรรมในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

     

5 ท่านมีความตั้งใจจะท างานหนกัข้ึน เพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ของตวัท่านเองและขององคก์ร 

     

6 ท่านแน่ใจวา่ ท่านไม่ตอ้งถูกโยกยา้ยไปท างาน
ยงัหน่วยงานอ่ืน  

     

7 ท่านมีความมัน่คงในงานมากข้ึน      
8 หน่วยงานของท่านถูกลดความส าคญัลง      
9 การบริหารงานมีความโปร่งใสมากข้ึน      
10 สามารถน าพาองคก์รไปสู่ความเจริญไดง่้ายข้ึน      
 
1 

ด้านสวสัดิการ 
ท่านจะไดรั้บค่าตอบแทนจากการท างานมากข้ึน 

     

2 ท่านจะไดรั้บสวสัดิการดีข้ึน      
3 ท่านจะไดรั้บโบนสับ่อยคร้ังข้ึน      
4 สวสัดิการของท่านเทียบเท่ากบัเอกชน      
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ขอ้ 

 
ขอ้ค าถาม 

ทศันคติ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 
5 ท่านจะไม่ถูกตดัสิทธิในสวสัดิการบางอยา่งท่ี

เคยไดรั้บ 
     

6 สวสัดิการท่ีไดรั้บนั้นควรครอบคลุมไปถึง
ครอบครัวดว้ย 

     

7 ท่านควรไดรั้บทั้งสวสัดิการภายในสถานท่ี
ท างานและนอกสถานท่ีท างาน 

     

8 การไดรั้บสวสัดิการหลงัออกนอกระบบ ไม่
ควรนอ้ยกวา่เดิมจากท่ีเคยได ้

     

9 ท่านมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน      
10 ท่านพอใจกบัสวสัดิการท่ีไดรั้บ      
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ตอนท่ี 3    ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
ค าช้ีแจง :  หลงัจากท่ีท่านรับทราบเก่ียวกบัการออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราช ท่านมี 

ความคิดเห็นหรือความรู้สึกอยา่งไร โปรดพิจารณาขอ้ค าถามต่อไปน้ี แลว้ท าเคร่ืองหมาย  
 ลงในช่องวา่ง เพียงขอ้เดียว 

 
ขอ้ 

 
ขอ้ค าถาม 

ทศันคติ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 
 
1 

ความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านจิตใจ 
หากมีผูใ้ดกล่าวร้ายต่อโรงพยาบาล ท่านจะ
ช้ีแจง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

     

2 ท่านมีความรู้สึกจงรักภกัดีต่อโรงพยาบาล 
ศิริราช 

     

3 ท่านภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนๆ วา่ท่านเป็น
สมาชิกคนหน่ึงของโรงพยาบาลศิริราช 

     

4 ท่านคิดวา่โรงพยาบาลแห่งน้ีเป็นองคก์รท่ีดี
ท่ีสุดท่ีท่านจะท างานดว้ย 

     

5 ท่านภูมิใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บัองคก์ร      
 
6 

ความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านความคงอยู่ 
ท่านใหค้วามสนใจต่อการพฒันาและความ
เจริญกา้วหนา้ของโรงพยาบาลศิริราช 

     

7 ท่านคิดวา่ผลตอบแทนท่ีองคก์รมอบใหก้บั
ท่านเหมาะสมดีแลว้ 

     

8 ท่านรู้สึกวา่การท างานในองคก์รแห่งน้ีเป็น
หนา้ท่ี 

     

9 ท่านเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร 

     

10 ท่านสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
เพื่อการพฒันาขององคก์ร 
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ขอ้ 

 
ขอ้ค าถาม 

ทศันคติ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 
11 ความจงรักภัดีต่อองค์กรด้านบรรทดัฐาน 

ท่านไม่คิดท่ีจะโยกยา้ยหรือเปล่ียนแปลงท่ี 
     

12 ท่านรู้สึกวา่ปัญหาขององคก์รเป็นปัญหาของ
ท่านดว้ย 

     

13 แมว้า่ในบางคร้ังจะมีปัญหาในการท างาน 
จนท่านอยากจะลาออก แต่ก็เป็นเร่ืองยากท่ี
จะปฏิบติัจริง 

     

14 ท่านยนิดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอนั
จะเกิดข้ึนกบัองคก์ร 

     

15 ท่านคิดว่าบุคลากรควรมีความจงรักภกัดี
ต่อองค์กรของตนเอง 

     

 
16 

ความจงรักภัดีต่อองค์กรด้านพฤติกรรม 
ท่านมกัค านึงถึงการกระท าของตนเองท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อองคก์ร 

     

17 ท่านเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ใน
การท างาน เพื่อช่วยใหโ้รงพยาบาลประสบ
ความส าเร็จ 

     

18 เป้าหมายและค่านิยมขององคก์รสอดคลอ้ง
กบัค่านิยมในการปฏิบติังานของท่าน 

     

19 ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์รอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

     

20 ท่านยนิดีเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อ 
ประโยชน์ขององคก์ร 
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ช้ีแจง : โปรดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………

…………………...………………………………………………………………………………………………
………………………………...………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งสูง 
นางสาวอารียรั์ตน์ หมัน่หาทรัพย ์
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