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บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  (1) ระดับ

ความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงพยาบาลเซนตเมร่ี (2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล

กับความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงพยาบาลเซนตเมร่ี และ (3) ความสัมพันธระหวางปจจัย

การปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงพยาบาลเซนตเมร่ี 

ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนพนักงานประจําของโรงพยาบาลเซนตเมร่ี  ยกเวนผูบริหาร

ระดับสูง จํานวน 638 คน และสุมแบบแบงชั้นไดกลุมตัวอยางจํานวน 246 คน เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามที่มีความเที่ยง 0.964 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ไคสแควร และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการศึกษาพบวา  (1) ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงพยาบาลเซนตเมร่ี 

อยูในระดับสูง  (2) ปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ไดแก อายุ เพศ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได

ตอเดือน ยกเวนสถานภาพสมรสที่ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  และ

(3) ปจจัยการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงานอยางมี

นัยสํ าคัญ ท างส ถิ ติ  ที่ ระ ดับ  0.01 ไดแก  ลักษ ณ ะงาน และสิ่ งส นับ ส นุ น  โอกาส ที่ เอ้ือต อ

ความกาวหนาในงาน คุณภาพชีวิต ระเบียบปฏิบัติขององคการ รางวัลและคาตอบแทน และ

ความสัมพันธระหวางบุคคล 
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Abstract 
 
The objectives of this descriptive research were to study:  (1) the levels of 

organizational engagement of employees;  (2) relationships between personal factors 
with organizational engagement of employees;  and (3) relationships between working 
factors and organizational engagement of employees at Saint Mary’s Hospital, a private 
hospital in Nakhon Ratchasima province. 

The study was conducted in a sample of 246 employees, selected with the 
stratified random sampling method out of 638 employees of the hospital, except senior 
executives. Data were collected using a questionnaire with the reliability value of 0.964, 
and then analyzed to determine frequencies, percentages, means, standard deviation, 
chi-square test and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

The results showed that:  (1) the overall aspect of organizational engagement 
of employees was at the high level;  (2) personal factors were significantly correlated with 
the organizational engagement of employees including age, sex, educational level, 
years of service, and monthly income (p = 0.01), except for marital status;  and (3) working 
factors were positively and significantly correlated with the organizational engagement 
of employees, including the nature of work and support, opportunity for career 
advancement, quality of life, organization regulations, rewards and compensation, and 
interpersonal relationships (p = 0.01). 
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