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องคกรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารยที่ปรึกษา
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 การคนควาอิสระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และ
ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี โดยทําการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพัน
ตอองคกร และทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีตอความผูกพันตอ
องคกร ซึ่งกลุมประชากรศึกษาเปนบุคลากรประจําภาควิชาตางๆ จํานวน 16 ภาควิชาภายใตคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 320 คน สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีใชแบบสอบถามในการ
เก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน  คือ คาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการประมวลผล  
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. บุคลากรประจํา ภาควิชาคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มีระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก (X = 3.96) และระดับความผูกพันตอองคกร
โดยรวมในระดับเห็นดวยมากที่สุด (X = 4.26) 
 2. ดานปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศเปนปจจัยสวนบุคคลเพียงปจจัยเดียวท่ีไมสงผลตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร สวนอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี 
คาตอบแทน และประสบการณทํางานสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร
ที่เทากันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 3. ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมมี
ความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
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 The purpose of this independent study was to study (1) the relationship between the 

quality of work life and the organization commitment and (2) the personal factors affecting quality 

of work life and organization commitment. The samples were 320 people of 16 departments under 

the Faculty of Medicine, Ramathibodi hospital. The instruments were questionnaire and the 

collected data was analyzed in terms of descriptive statistics for frequency, percentage, means, 

standard deviations, and Pearson Correlation. The statistically significant was set at 0.01 and SPSS 

for windows program was used to analyze the data. 

  The result of the study revealed that: 

  1. The staff of the Faculty of Medicine, Ramathibodi hospital had a statistically 

significantly positive correlation for the quality of work life at the high level (X = 3.96) and the 

organization commitment had statistically significantly positive correlation at the high level 

(X=4.26). 
  2. Gender was the only factor that did not affect the quality of life and organization 

commitment. Ages, education level, position, income and work experience had the same 

statistically significantly positive correlation with the work life and organization commitment at 

0.05. 
  3. The relationship between the quality of life and organization commitment had 

statistically significantly positive correlation at 0.01.     
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การคนควาอิสระเร่ือง “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพัน
ตอองคกรของบุคลากรประจําภาควิชาภายใตคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี” ฉบับนี้สําเร็จ
ไดดวยความอนุเคราะหและความกรุณาอยางสูงจาก ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร 
อาจารยที่ปรึกษา ที่คอยใหคําปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนใหแนวทางการปรับปรุง
แกไขเพื่อสรางความสมบูรณแกการคนควาอิสระฉบับนี้มากย่ิงข้ึน รวมถึง คณะกรรมการควบคุม
และตรวจสอบอีกสองทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ และ รองศาสตราจารย
ประสพชัย พสุนนท ผูศึกษาขอแสดงความเคารพนับถือและขอกราบขอบพระคุณอาจารยทั้งสาม
ทานในความกรุณาคร้ังน้ีมา ณ ที่นี้ดวย 

ขอขอบพระคุณทานคณบดี คณะผูบริหาร ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนพันธกิจ และ
บุคลากรประจําคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  สําหรับการอนุมัติขั้นตอนในการ
ดําเนินการใหเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามอันเปน
ประโยชนอันสงผลใหคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงลงไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณทานอาจารยทุกทานประจําคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูให และขอบพระคุณ
บัณฑิตวิทยาลัย เจาหนาท่ี ที่คอยใหการชวยเหลือ อํานวยความสะดวกสําหรับการบริการดาน
การศึกษาตลอดจนขั้นตอนการทําการคนควาอิสระเลมน้ีเปนอยางดี รวมถึงขอบคุณกลุม MPPM 5 ที่
ครั้งหนึ่งกาลเวลาเคยนําพาใหไดรูจักกันเปนระยะเวลากวา 2 ป 

สุดทายน้ี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ครอบครัวยศปญญา ที่เปนกําลัง
สําคัญตลอดชีวิตในการสงเสริมดานการเรียนรู การศึกษา ประสบการณ และการเปนรากฐานที่
สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิต พี่สาวและพ่ีเขยทั้งสองครอบครัวเจาของแรงพลักดันของการทํา
คนควาอิสระเลมน้ี หลานๆ ทุกคน ตลอดจนพ่ีปานาอาทุกทานท่ีจะลืมกลาวถึงเสียมิได คุณอิ๋ว คุณ
แอน เพื่อนรวมงานภายใตหนวยงานเดียวกันสําหรับกําลังเสริมอันสําคัญ รวมถึงบุคคลผูอยูเบ้ืองหลัง
เฉพาะกิจอีกจํานวนหนึ่งท่ีระลึกถึงเสมอ ตลอดจนคุณตาลท่ีอยูขางกันมาโดยเสมอตลอดการศึกษา   




