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บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ในครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่ บ้าน เทศบาลตาบลแม่ ยาว 2) ศึ กษาความผูกพั นต่ อองค์การของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน
เทศบาลตาบลแม่ยาว และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว จานวน 106 คน เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วน
บุคคล แบบสอบถามแรงจู งใจในการทางาน และ แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาพบว่ า
แรงจูงใจในการทางาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับปาน
กลาง และความผูกพันต่อองค์การ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย อยู่ใน
ระดับมาก ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (rS =.70, p = .000) ผลการศึกษาครั้งนี้
แสดงให้ เห็นถึงแรงจู งใจในการท างาน ในแต่ ละด้ าน ที่มีค วามสัมพั นธ์กับ ความผูก พั นต่ อองค์การ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านและสามารถนาผลในการศึกษาที่ได้ น้ ี ไปเป็ นข้ อมูลในการบริหารบุคลากรหรือการจัดวาง
นโยบาย ในหน่วยงานอื่นๆที่มคี วามใกล้ เคียง
คาสาคัญ: แรงจูงใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ อาสาสมัครสาธารณสุข

This study was aimed 1) to study work motivation of Village Health Volunteer, Maeyao Sub-district. 2)
To study organization commitment of Village Health Volunteer, Maeyao Sub-district. 3) To study correlation
between motivation and organization commitment of Village Health Volunteer, Maeyao Sub-district.
The data was conducted by questionnaire from the village health volunteer that have 106 people. The
questionnaires are divided into 3 parts:1) Personal information 2) work motivation 3) organization commitment.
The result of study was found work motivation of Village Health Volunteer, Maeyao Sub-district, Chiang
Rai province that was moderate. Organization commitment of Village Health Volunteer, Maeyao Sub-district,
Chiang Rai province was high level and correlation between motivation and organization commitment of Village
Health Volunteer was positively correlated at the high level. Statistical significance (rS =.70, p = .000), this result
showed each side of work motivation that have a relationship with organization commitment of Village Health
Volunteer and can bring the result of this study to be information about personnal management or policy formulation
in other agencies that were nearby.
Keywords: Work motivation, organizational commitment, volunteer village health
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บทนา
เนื่องจากในปั จจุ บันหลายประเทศในอาเซียนยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์แ ละสาธารณสุข และ
ความสามารถในการผลิตบุคลากรเหล่ านี้ยังมีประสิทธิภาพที่อยู่ในระดับต่า จานวนบุคลากรทางการแพทย์เป็ นตัวชี้วัด
สาคัญที่ทาให้ เห็นถึงความพร้ อมของประเทศในการดูแลสุขภาพประชากรซึ่งประเทศไทยมีบุคลากรทางด้ านนี้จานวนน้ อย
มาก (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) เพราะเหตุน้ ีประเทศไทยจึงต้ องให้ ความสาคัญกับ
ปั ญหาสุขภาพและความเป็ นอยู่ของประชาชนในประเทศ และถ้ าหากจะเข้ าถึงปั ญหาได้ อย่างครอบคลุมในพื้นที่ตามเขต
นอกเมือง หรือแม้ แต่เขตในเมือง ก็ต้องมีผ้ สู ่งข่าวสารระหว่างเจ้ าหน้ าที่ทางสาธารณสุขกับประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่ ให้
มีความเข้ าใจถึงปัญหา การดูแลรักษาซึ่งกันและกันอย่างทั่วถึง บุคคลเหล่านี้ได้ รับชื่อว่า อาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม.
ซึ่งบทบาทหน้ าที่ของ อสม. หลักๆก็คือ การเป็ นผู้ส่ อื ข่าวส่งข้ อมูล ระหว่ างเจ้ าหน้ าที่และชาวบ้ าน ดูแลช่ วยเหลือด้ าน
สุขภาพให้ แก่สมาชิกในหมู่บ้านของตน เป็ นผู้นาในการทากิจกรรมด้ านสุขภาพ เป็ นต้ น และ อาสาสมัครสาธารณสุขจะ
คอยดูแลประมาณ 1คน/10-20 หลังคาเรือน ในเทศบาลตาบลแม่ยาว อาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย มีอสม. อยู่ 330 คน
(ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนภาคประชาชน, ม.ป.ป.) และจานวนกว่าครึ่งที่มอี ายุการทางาน
เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขตั้งแต่ยังไม่ได้ รับค่าตอบแทนซึ่งล้ วนมีอายุงานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป คือเริ่มทางานก่อนปี พ.ศ.
2552 ทั้งสิ้น จึงปัจจัยแรงจูงใจในการทางานด้ านหนึ่ง และบุคคลเหล่านี้ได้ ทางานเพื่อช่วยเหลือสังคม เป็ นบุคคลที่มคี วาม
เสียสละ เป็ นอย่างมาก และด้ วยความที่มี ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งอาจจะเป็ นอุปสรรคในการทางาน
แต่บุคคลเหล่านี้กไ็ ม่ย่อท้ อ และยังทางานเพื่อสังคมนี้มาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งอาจเกิดจากความผูกพันที่มีต่องาน
หรือองค์การนี้กเ็ ป็ นไปได้ ความผูกพันต่อองค์การ จะเกิดขึ้นได้ น้ันมีหลายปั จจัย และสิ่งที่เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งคือ
ปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน แล้ วปั จจัยแรงจูงใจในการทางานด้ านไหนบ้ างที่จะไปมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน แรงจูงใจเกิดจากการจูงใจในเรื่องของจิตใจที่จะกระทาต่อสิ่งๆหนึ่งให้ เกิดประสิทธิผล
ความสาเร็จ ด้ วยความเต็มใจ ทาด้ วยความสุข ซึ่งจะทาให้ เกิดความอยากที่จะกระทา ในเรื่องของการทางาน แรงจูงใจเป็ น
ตัวแปรที่สาคัญเป็ นอย่างมากที่จะเป็ นตัวกระตุ้นการทางาน เป็ นประสบความสาเร็จ จะเห็นได้ ว่าแรงจูงใจในการทางาน
และความผูกพันต่อองค์การงานมีความสาคัญ ที่จะไปช่วยให้ เกิดผลงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน ให้ ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้ าหมายองค์การ ด้ วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่ อจะได้ เป็ นข้ อมูลในการ บริหารจัดการภายในองค์การที่เกี่ยวข้ อง นาไปใช้ พั ฒนา
ปรับปรุงในการทางานมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว
2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
การทางานของบุคคลหนึ่งจะไม่มโี อกาสที่จะประสบความสาเร็จได้ เลยนั้น ขึ้นอยู่กบั การที่บุคคลนั้นรู้สกึ เบื่อหน่าย
ขาดความกระตือรือร้ นและเป้ าหมายในการทางาน รวมทั้งยอมแพ้ ต่ออุปสรรคต่างๆ โดยง่ายในทางตรงกันข้ าม บุคคลที่มี
ความตั้งใจและพลังอย่ างเต็มเปี่ ยมที่จะทางานหนึ่งนั้น และพร้ อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ ามาอย่ างไม่ ย่อท้ อ ย่ อมมี
โอกาสสูงที่จะประสบความสาเร็จในการทางานนั้น ความแตกต่ างระหว่ างสองนี้คือคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่เรียกว่ า
“แรงจู งใจในการทางาน”ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญอย่ างมากต่อความสาเร็จของบุคคลและองค์แรงจู งใจในการทางาน
(work motivation) คือพลังที่มีแหล่งกาเนิดทั้งจากภายในและภายนอกตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมการทางาน

รวมทั้งกาหนดรูปแบบ ทิศทาง ความเข้ ม และระยะเวลาของพฤติกรรมการทางานนั้น (Pinder,1998อ้ างใน ชูชัย สมิทธิ
ไกร,2554:274)
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้ เสนอทฤษฏีท่ใี ห้ คาอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานไว้ หลายทฤษฏี
แต่ละทฤษฎีมีคาอธิบายที่ค่อนข้ างแตกต่างกัน มีท้งั ทฤษฎีท่เี สนอมุมมองจากอิทธิพลของลักษณะภายใน อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้ อม อิทธิพลของสังคม และอิทธิพลของกระบวนการทางปัญญา ซึ่งมีทฤษฎีท่เี น้ นเนื้อหาที่สาคัญดังนี้
ทฤษฎีสองปั จจัย (Dual-Factor Theory) ของ Federick Herzberg
แรงจูงใจในการทางานเป็ นผลมาจากธรรมชาติของตัวงาน ไม่ได้ มาจากรางวัลภายนอกแต่อย่างใด แนวคิดของ
ทฤษฎีน้ ีมีขอบเขตจากความพึ งพอใจ (Satisfaction)ไปยังความไม่ พึงพอใจ (no satisfaction) และได้ รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยจูงใจ (motivation factor) ทฤษฎีน้ ไี ด้ มกี ารพัฒนาโดย เฮอร์ซเบิร์ก ในปี ค.ศ. 1950 - 1959 และในช่วงแรกของ
ปี ค.ศ. 1960 - 1969 (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) โดยได้ ทาการวิจัยด้ วยการสัมภาษณ์นักบัญชีและวิศวกร ทาให้ พบว่ามี
ปั จจัยหลายประการที่เกี่ยวข้ องกับความพอใจ และไม่พอใจในการทางาน ประกอบด้ วย ปั จจัยจูงใจ(motivation factors)
ได้ แก่ ลักษณะของงาน ความสาเร็จของงาน ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และงานที่ท้าทายกับปั จจัยป้ องกัน
(hygiene factors) เกี่ยวกับเงินเดือน สภาพความมั่นคง สัมพันธภาพระหว่างบุคคล นโยบายและการบังคับบัญชา โดยมี
ความเชื่อว่ าปั จจัยจู งใจ มีส่วนต่ อการเพิ่ มผลผลิต แต่ ปัจจัยป้ องกัน(Hygiene Factors) ไม่ ใช่ ส่ิงจู งใจที่ทาให้ ผลผลิต
เพิ่ ม ขึ้น หากแต่ ท้ังสองปั จจัย ถือ เป็ นข้ อ ก าหนดเบื้อ งต้ นที่จะป้ องกันไม่ ให้ ค นไม่ พอใจในงานที่ท า ทฤษฎี 2 ปั จ จัย
ประกอบด้ วย
(1) ปั จจัยป้ องกัน (hygiene factor) เป็ นปั จจัยภายนอกที่ป้องกันไม่ให้ พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการ
ทางาน (job dissatisfies) การเสนอสุขอนามัยไม่ใช่ วิธีการจู งใจที่ดีท่สี ุดในทัศนะของ Herzberg แต่เป็ นการป้ องกัน
ความไม่พอใจ ประกอบด้ วยปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการมาทางานหรือการขาดงานของพนักงาน ดังนี้
1. นโยบายและการบริหารองค์การ(company policy and administration) คือ การจัดการบริหารงานขององค์การ
การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ได้ แก่ นโยบายการควบคุมดูแลระบบขั้นตอนของหน่วยงาน ข้ อบัง คับ วิธกี ารทางาน การ
จัดการและ วิธการบริหารงานขององค์กร ที่มีการแบ่งงานไม่ซับซ้ อน มีความเป็ นธรรม มีการเขียนโยบายที่ชัดเจน และมี
การแจ้ งนโยบายให้ พนักงานหรือบุคคลในองค์กรทราบข้ อมูลอย่างทั่วถึง
2. การปกครองบังคับบัญชา(supervision) คือ ลักษณะของการบังคับบัญชาของหัวหน้ างาน ความยุตธิ รรมในการ
แบ่งกระจายงานของผู้บังคับบัญชา ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงาน การให้ คาแนะนา การสั่งงาน การ
มอบหมายงานแก่ผ้ ูใต้ บังคับบัญชา งานมีความชัดเจน วิธีการดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน การรับฟั งข้ อคิดเห็น หรือ
ข้ อเสนอแนะของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
3. ความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื (relationship with others) คือ การติดต่อทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์อนั ดี สามารถทางานร่วมกันได้ ดี มีความเข้ าใจกันระหว่างผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้ บงั คับบัญชา
4. สภาพการทางาน(working condition) คือ สภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่ทางาน
เช่น เสียง แสงสว่าง อุณหภูมกิ ารระบายอากาศ กลิ่น บรรยากาศในการทางาน ชั่วโมงในการทางานรวมทั้งลักษณะ
สิ่งแวดล้ อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบ ต่อผู้ทางานและเป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจ
ต่อการทางาน
5. เงินเดือน(salary) คือ ผลตอบแทนที่องค์กรจ่ายให้ แก่พนักงานสาหรับการทางานให้ องค์กร ไม่ว่าจะเป็ นใน
รูปของเงินเดือน ค่าจ้ าง รวมทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานเหมาะสมกับงานที่ทา โดยการเลื่อนขึ้นเงินเดือนเป็ นไป
อย่างเหมาะสมเป็ นที่พอใจของบุคคลที่ทางาน
6. ความมั่นคงปลอดภัย(security) คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทางาน ความยั่งยืนของ
หน้ าที่การงาน ความมั่นคง ภาพพจน์ช่ ือเสียง หรือขนาดของบริษัทหรือองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งลักษณะ
งานที่ไม่เสี่ยงอันตรายเกินไป
7. สถานภาพ (status) คือ อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคม เป็ นอาชีพที่มเี กียรติ มีศักดิ์ศรี
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(2) ปั จจัยการจู งใจหรือตัวจู งใจ (Motivation Factors หรือ Motivators) เป็ นปั จจัยภายนอก (ความต้ องการ
ภายใน) ของบุคคลที่มอี ทิ ธิพลในการสร้ างความพึงพอใจในการทางาน (job satisfiers) ดังนี้
1. ความสาเร็จในงาน(achievement) คือ การที่สามารถทางานได้ สาเร็จ ทันตามเป้ าหมาย การมีส่วนร่วมในการ
ทางานของหน่วยงานให้ สาเร็จลุล่วงไปได้ ความสามารถใน การแก้ ไขปั ญหาต่างๆ การรู้จักป้ องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และ
เมื่องานสาเร็จก็เกิดความรู้สกึ พอใจ ในความสาเร็จนั้น
2. ความยอมรับนับถือ (recognition) คือ การได้ รับความยอมรับนับถือ จากบุคคลรอบข้ าง หรือได้ รับการยกย่อง
ชมเชยในความสามารถ รวมทั้งการให้ กาลังใจหรือการแสดงออกอื่นใด ที่แสดงให้ เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
ได้ แก่ การยกย่องชมเชยภายในองค์กร ความภาคภูมิใจในอาชีพ การได้ รับการยอมรับจากองค์กร การได้ รับการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงาน
3. ความรับผิดชอบ (responsibility)คือ การได้ มีโอกาสได้ รั บมอบหมายงาน หรื อ มีส่ ว นร่ วมในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการทางาน ได้ แก่ ความเหมาะสมของปริมาณงาน การได้ รับความเชื่อถือ
และไว้ วางใจในงานที่รับผิดชอบ และได้ รับ มอบหมายงานสาคัญ
4. ความก้ าวหน้ า (advancement) คือ คือ การมีโอกาสได้ ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น การได้ รับการเลื่อนขั้นเมื่อ
ปฏิบตั งิ านสาเร็จ การมีโอกาสได้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการได้ รับการฝึ กอบรม เป็ นต้ น ซึ่งจะเป็ นสิ่งจูงใจให้ บุคลากร
ในองค์กรอยากทางาน
5. ลั ก ษณะงานที่ป ฏิบัติ (work itself) คือ ความน่ า สนใจของงาน ต้ องอาศั ย ความคิด ริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ มี
ความสาคัญ มีคุณค่า เป็ นงานที่ใช้ ความคิด มีความท้ าทายความสามารถในการ ทางานความมีอสิ ระในการทางาน งานที่ทา
เป็ นงานที่ตรงกบความถนัดและตรงความรู้ท่ไี ด้ ศึกษามา
ความผูกพันต่อองค์การ (organizational commitment) หมายถึง ภาวะบุคคลมีความรู้สกึ ยึดมั่นในองค์การของตน
ยอมรับเป้ าหมายขององค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเทความอุตสาหะ เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อการทางานให้ แก่องค์การ และ
ปรารถนาที่จะอยู่ในองค์การต่อไป (Steers & Porter, 1979 อ้ างอิงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2554)
จากแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์กจะสรุปได้ ว่า ปั จจัยป้ องกันนั้นจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความไม่พอใจในงานที่ทา
ส่วนปัจจัยจูงใจ จะมีผลต่อความพึงพอใจในงานที่ทา ช่วยให้ บุคคล หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทาให้ เกิดความไม่พึงพอใจต่างๆ จะทา
ให้ คนมีความสุขในการทางาน
Steers, 1977 อ้ างอิงใน พิชิต พิทกั ษ์เทพสมบัติ, 2552) ได้ ให้ ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า เป็ น
ความสัมพันธ์ท่เี หนียวแน่นของความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิก ในการเข้ าร่วมกิจกรรมขององค์การด้ วยความเต็มใจ
ซึ่งความผูกพันต่อองค์การประกอบด้ วยลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ
1. พนักงานมีความเชื่อมั่นอย่ างสูงในการยอมรับเป้ าหมายและค่ านิยมขององค์การ หมายถึง การที่พนักงาน
ยอมรับแนวทางการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ สาเร็จตามเป้ าหมาย และมีค่านิยมตนที่สอดคล้ องกับค่านิยมขององค์การ
2. พนักงานความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ หมายถึง การ
ใช้ ความสามารถ ความพยายามของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ งานขององค์การประสบความสาเร็จ
3. พนักงานความต้ องการอย่ างแรงกล้ าที่จะดารงความเป็ นสมาชิกภาพในองค์การ หมายถึงความต้ องการของ
พนักงานที่มคี วามสมัครใจที่จะอยู่ปฏิบัตงิ านในองค์การถึงแม้ ว่าจะได้ รับข้ อเสนอที่ดีกว่าจากองค์การอื่น ถึงแม้ ว่าองค์การ
จะเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจพนักงานจะไม่คดิ หรือมีความต้ องการที่จะลาออกจากองค์การ
จากข้ อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของความผูกพันต่อองค์การได้ ว่า เป็ นความรู้สกึ ภายในจิตใจที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับงานหรือองค์กรที่ทา สิ่งที่บุคคลได้ รับจากองค์การ แสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของ
บุคคลต่อองค์การทาให้ บุคคลมีความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และ มีความสมัครใจที่จะอยู่ปฏิบตั งิ านในองค์การ
ถึงแม้ ว่าจะได้ รับข้ อเสนอที่ดกี ว่าจากองค์การอื่น
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กรอบแนวคิด
-

แรงจูงใจในการทางาน
ความสาเร็จในงาน
ความยอมรับนับถือ
ความก้าวหน้า
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ลักษณะงาน
นโยบายและการบริหารขององค์การ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
ความมันคงปลอดภั
่
ยในงาน
รายได้ค่าตอบแทน/สวัสดิการ
สภาพแวดล้อมการทางาน

ความผูกพันต่อ
องค์การ

เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ วู ิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้วิจัยท่านอื่น ที่
สร้ างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง กับแรงจูงใจในการทางาน และความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการเป็ นอาสาสมัคร
สาธารณสุข สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน โดยเป็ นแบบปลายเปิ ดและปลายปิ ด
จะกาหนดคาตอบให้
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการทางาน มีท้งั หมด 39 ข้ อ ได้ ปรับเปลี่ยนมาจากแบบทดสอบแรงจูงใจของ
จุฑาธิป(2559)ซึ่งได้ แนวคิดของHerzberg ตามทฤษฎีสองปัจจัย ซึ่งมีค่าครอนบาร์คแอลฟ่ า เท่ากับ 0.917 ในแต่ละข้ อ
คาถามจะมีตวั เลือกให้ เลือกตอบตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยมากที่สดุ เห็นด้ วยมาก เห็นด้ วยปานกลาง
เห็นด้ วยน้ อย เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ กาหนดค่านา้ หนักตามวิธขี อง (Likert Scale)
ค่าระดับ 5 หมายความว่า เห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ
ค่าระดับ 4 หมายความว่า เห็นด้ วยในระดับมาก
ค่าระดับ 3 หมายความว่า เห็นด้ วยในระดับปานกลาง
ค่าระดับ 2 หมายความว่า เห็นด้ วยในระดับน้ อย
ค่าระดับ 1 หมายความว่า เห็นด้ วยในระดับน้ อยที่สดุ
การแปลความหมายคะแนนของข้อมูล
ผู้วิจัยจะกาหนดการแปลความหมายจากแบบสอบถาม โดยนาค่าเฉลี่ย เป็ นตัวชี้วัดความหมายของคะแนน ซึ่งจะ
ใช้ เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่มโดยจุฑาธิป วีระมโนกุล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายความว่า มีแรงจูงใจในงานอยู่ในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความว่า มีแรงจูงใจในงานอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความว่า มีแรงจูงใจในงานอยู่ในระดับมากปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความว่า มีแรงจูงใจในงานอยู่ในระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความว่า มีแรงจูงใจในงานอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิธีดาเนินการวิจยั
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การตามแนวคิดของ Mowday, Steers และ Porter (1982)
มีท้งั หมด 9 ข้ อ ซึ่งมีค่าครอนบาร์คแอลฟ่ า เท่ากับ 0.927โดยในแต่ละข้ อคาถามจะมีตัวเลือกให้ เลือกตอบตามระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยมากที่สดุ เห็นด้ วยมาก เห็นด้ วยปานกลาง เห็นด้ วยน้ อย เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ กาหนดค่า
นา้ หนักตามวิธขี อง (Likert Scale)
ค่าระดับ 5 หมายความว่า เห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ
ค่าระดับ 4 หมายความว่า เห็นด้ วยในระดับมาก
ค่าระดับ 3 หมายความว่า เห็นด้ วยในระดับปานกลาง
ค่าระดับ 2 หมายความว่า เห็นด้ วยในระดับน้ อย
ค่าระดับ 1 หมายความว่า เห็นด้ วยในระดับน้ อยที่สดุ
การแปลความหมายคะแนนของข้อมูล
ผู้วิจัยจะกาหนดการแปลความหมายจากแบบสอบถาม โดยนาค่าเฉลี่ย เป็ นตัวชี้วัดความหมายของคะแนน
ซึ่งจะใช้ เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่มโดยจุฑาธิป วีระมโนกุล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายความว่า มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความว่า มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความว่า มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความว่า มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความว่า มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย วิจัย คือ บุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จานวน 330 คน คัดแยกผู้ท่มี อี ายุการทางานตั้งแต่15ปี ขึ้นไป จานวน 143 คน (ระบบสารสนเทศ
งานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนภาคประชาชน)ใช้ การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธกี ารสุ่มอย่างง่ายและหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง โดยวิธีของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สามารถคานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างได้ จานวน 106 คน เก็บข้ อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตพิ รรณนา
และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมนเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ น Nonparametric หรือโค้ งไม่ปกติ
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พบว่า แรงจูงใจในการทางาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ านที่มีระดับแรงจูงใจในการทางานสูงสุดคือ ด้ านความสาเร็จในงาน มีแรงจูงใจใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ มีแรงจูงใจในระดับมาก ด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื มีแรงจูงใจ
ในระดับมาก ด้ านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในระดับมาก ด้ านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจในระดับมาก ด้ าน
นโยบายและการบริหารงาน มีแรงจู งใจในระดับมาก ส่วน ด้ านความมั่นคงในการทางาน มีแรงจู งใจในระดับปานกลาง
ด้ านความก้ าวหน้ าในการทางาน มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง ด้ านสภาพการทางานมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง และ
ด้ านเงินเดือนและสวัสดิการมีแรงจูงใจในระดับน้ อย

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 1: แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจในการทางานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บา้ น เทศบาลตาบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย จาแนกตามรายด้าน
แรงจู งใจในการ
ทางาน

ค่าเฉลีย่

ระดับ

3.81

ความ
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.569

ด้ านความสาเร็จใน
งาน
ด้ านการได้ รับการ
ยอมรับนับถือ
ด้ านความรับผิดชอบ
ด้ านลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ
ด้ านความก้ าวหน้ าใน
การทางาน
ด้ านเงินเดือนและ
สวัสดิการ
ด้ านสภาพการทางาน

3.64

0.604

มาก

3.57
3.50

0.630
0.481

มาก
มาก

3.11

0.608

ปานกลาง

2.10

1.930

น้ อย

3.11

0.503

ปานกลาง

ด้ านความมั่นคงใน
การทางาน
ด้ านความสัมพันธ์กบั
ผู้อ่นื
ด้ านนโยบายและการ
บริหารงาน
แรงจู งใจในการ
ทางานโดยภาพรวม

3.39

0.584

ปานกลาง

3.62

0.639

มาก

3.45

0.697

มาก

3.33

0.724

ปานกลาง

มาก

นอกจากนี้ยังพบว่ า ความผูกพั นต่อองค์การ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว
จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2

ตัวแปร

ค่าเฉลีย่

ความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ระดับ

ความผูกพันต่อองค์การ

3.901

0.718

มาก

ความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวม

3.901

0.718

มาก

ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ทางานกับความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับสูงจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .702 ที่มีนัยความสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01สอดคล้ องกับสมมุติฐานงานวิจัยที่ว่า แรงจูงใจใน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตารางที่ 2: แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันต่อองค์การของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บา้ น เทศบาลตาบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
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การทางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตาบลแม่ยาว จ.เชียงรายดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3: แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บา้ น เทศบาลตาบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย(n = 106)
ตัวแปร

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

แรงจู งใจในการ
ทางาน
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ความผูกพันต่อองค์การ
ค่าสัมประสิทธิ์
Sig.
สหสัมพันธ์
.702**
.000

การแปลผล

สูง

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาแรงจูงใจในการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ วพบว่า ด้ านที่มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากคือด้ าน
ความสาเร็จในการทางาน ด้ านการได้ รับการยอมรับนั บถือ ด้ านความสัมพันธ์กับผู้อ่ นื ด้ านความรับผิดชอบ ด้ าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้ านนโยบายและการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของคุณจิรพงศ์ ใบทอง(2550) ใน
การศึกษาความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในอาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายพบว่าด้ านที่มี
ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับมากคือ ความพึ ง พอใจใน ด้ า นความส าเร็จ ในการทางาน เนื่ องจากการปฏิบัติง านของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ไม่ได้ มีความยุ่งยากซับซ้ อนมากนัก และ อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ระดับหนึ่งจากการเข้ ารับ
การฝึ กอบรมตามหลักสูตรของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือเนื่องจาก เพราะ
ขั้นตอนการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขได้ กาหนดคุณสมบัติ ว่าต้ องเป็ นบุคคลในละแวกนั้น หรือได้ รับการยอมรับนับ
ถือจากคนในละแวกนั้น มีความเสียสละ อ่านออกเขียนได้ เป็ นตัวอย่างที่ดีในด้ านพัฒนาสุขภาพเป็ นต้ น ด้ านลักษณะงาน
เนื่ อ งจากลั ก ษณะงานเป็ นงานที่ไ ม่ ได้ มีค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น ประกอบกับ การมีพ้ ื นฐานเดิม อยู่ ก่ อ นแล้ ว ด้ า นความ
รับผิดชอบทั้งนี้เพราะลักษณะงาน มีเป้ าหมายในการทางานร่วมกัน มีการทบทวนกิจกรรมโดยอาศัยความคิดเห็น และ
ความรับผิดชอบเป็ นตัวกาหนด ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่อยู่ในพื้น
ที่มาเป็ นระยะเวลานาน มีความคุ้นชินกับสภาพความเป็ นอยู่และในชุมชนนั้นๆเป็ นอย่ างดี มีความรักใครผูกพันกันใน
ชุมชนอย่างเครือญาติ อันเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนล้ านนาในชนบท มีการพบปะสังสรรค์กนั เป็ นประจา ในงานเทศกาล
ประเพณีต่างๆที่ต้องทาร่วมกันมายาวนานจึงเป็ นเหตุให้ มคี วามพึงพอใจในด้ านดังกล่าวอยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านนโยบาย
และการบริหารงาน ที่มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งก็สอดคล้ องกับการศึกษาของคุณพรธนา ศรีพิทกั ษ์(2551) ที่
ศึกษาเรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า มีระดับปั จจัยคา้ จุนในด้ านนโยบายและการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ประธาน
อสม. ได้ มีการเรียกประชุมเป็ นประจา อย่างสม่าเสมอ และชี้แจงข่าวสารแก่สมาชิกได้ อย่างครอบคลุม และคอยติด ตาม
การทางานอย่ างใกล้ ชิดส่วนด้ านที่มีแรงจู งใจในการทางานอยู่ ในระดับปานกลาง คือ ด้ านความมั่นคงในการทางาน
เนื่องจากความมั่นคงในความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนหนึ่งของตาบลซึ่งจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากพื้นที่อ่นื ๆที่เหลือ ทั้ง
ด้ านของปั ญหายาเสพติดส่งผลให้ การทางานของอาสาสมัครในบางพื้นที่มีความระแวงต่อการทางาน จึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้ องกับทฤษฏีการจูงใจของมาสโลว์ ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดแรงจูงใจ ลาดับขั้นที่ 2 ความต้ องการด้ าน
ความปลอดภัย(Safety Needs)เป็ นความต้ องการความปลอดภัย มั่นคงในชีวิต เช่ น ความปลอดภัยทางร่ างกาย ไม่มี
อันตรายมาทาร้ าย เป็ นต้ น ด้ านความก้ าวหน้ าในการทางาน เนื่องจากการทางานในอาสาสมัครสาธารณสุขไม่ได้ มตี าแหน่ง
มากมายที่สามารถเลื่อนตาแหน่งได้ บุคคลที่เป็ นสมาชิกธรรมดาในองค์กร หากไม่ได้ มีความสามารถที่โดดเด่นก็ยากที่จะ
ได้ รับเลือกไปเป็ นประธานในกลุ่มอาสาสมัคร และทางด้ านการได้ รับความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เนื่องจาก

การทางานมาเป็ นระยะเวลายาวนานจึงคิดว่ าตนไม่ ได้ รับความรู้ใหม่ แต่ หากใช้ ประสบการณ์ท่ีผ่านมา ในการทางาน
มากกว่ าจึงเป็ นผลทาให้ มีแรงจู งใจในด้ านความก้ าวหน้ าอยู่ในระดับปานกลาง ด้ านสภาพการทางาน เนื่องจา กปั ญหา
ทางด้ านเครื่องมือ และอุปกรณ์มีจานวนจากัด จนบางครั้งทาให้ ไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน และความสะดวกสบายในการ
ทางานบางพื้นที่ในตาบล ก็มีผลต่อแรงจูงใจในด้ านสภาพแวดล้ อมนี้ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของคุณประภา วุฒิคุณ
(2548) ที่ได้ ศึกษาในเรื่อง ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การปฏิบัติหน้ าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจังหวัดราชบุรี
พบว่ าได้ ให้ ข้อเสนอแนะที่ว่า ภาครัฐควรมีการสนับสนุ นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ ปฏิบัติงานให้ แก่อาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ให้ เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ส่วนในด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับน้ อย
เนื่องจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทางานด้ วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว งบประมาณที่ได้ ในแต่ละปี
ได้ น้อยมาก เกิดเป็ นปั ญหาที่ส่งผลต่อ แรงจู งใจในด้ านเงินเดือนและสวัสดิการทาให้ อยู่ ในระดับน้ อย สอดคล้ องกับ
การศึกษาของคุณจุ รีรัตน์ ลิมปวิทยากุล(2545) ที่พบว่ าปั ญหาส่วนใหญ่ ท่ีพบส่วนใหญ่ ในการศึกษาเรื่องปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน คือด้ านสถานที่ ด้ านบุคคลกร
ด้ านงบประมาณ ด้ านสวัสดิการและค่าตอบแทน เป็ นต้ น ซึ่งผลของงานวิจัยในเรื่องแรงจู งใจนี้กเ็ ป็ นไปตามหลักทฤษฎีของ
เฮอร์ซเบิร์ก ที่กล่าวว่า ปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้ องกับความพอใจ และไม่พอใจในการทางาน ประกอบด้ วย ปัจจัยจูงใจ
(motivation factors) ได้ แก่ ลักษณะของงาน ความสาเร็จของงาน ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และงานที่ท้า
ทาย กับปั จจัยป้ องกัน(hygiene factors) เกี่ยวกับเงินเดือน สภาพความมั่นคง สัมพันธภาพระหว่างบุคคล นโยบายและ
การบังคับบัญชา โดยมีความเชื่อว่ าปั จจัยจู งใจ มีส่วนต่ อการเพิ่ มผลผลิต แต่ ปัจจัยป้ องกัน( Hygiene Factors) ไม่ ใช่
สิ่งจูงใจที่ทาให้ ผลผลิตเพิ่มขึ้น หากแต่ท้งั สองปั จจัย ถือเป็ นข้ อกาหนดเบื้องต้ นที่จะป้ องกันไม่ให้ คนไม่พอใจในงานที่ทา
ซึ่งถ้ าหากปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับสูง แต่ปัจจัยป้ องกันอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง ก็เป็ นผลให้ ระดับแรงจูงใจของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านเทศบาลตาบลแม่ยาว อยู่ในระดับปานกลาง
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความผูกพันต่อองค์การซึ่งประกอบด้ วยด้ านต่างๆดังนี้ ด้ านความเชื่อมั่น การ
ยอมรับเป้ าหมายและค่านิยม ความเต็มใจในการทางานเพื่อองค์กร ความต้ องการดารงเป็ นสมาชิกขององค์กร โดยด้ าน
ทั้งหมดล้ วนอยู่ในระดับมากเนื่องจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว ที่มอี ายุการทางานเป็ น
ระยะเวลาที่ยาวนาน มีค่านิยมคล้ ายคลึงกับค่านิยมของหน่วยงาน ที่ต้องทางานด้ วยความเสียสละ และมีความเต็มใจที่จะ
ทางานเพื่อคนอื่น มีจิตสาธารณะ และต้ องการเป็ นสมาชิกองค์กรนี้ต่อไป ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของคุณจิรารัตน์
สุนทรอาคเนย์ (2557) พบว่าในภาพรวมประชากรสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาค 8 มีความเห็นด้ วยต่อ
ความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก ในด้ านความเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
ขององค์กร รองลงมา คือด้ านความต้ องการที่จะคงไว้ ความเป็ นสมาชิกขององค์กร และ ด้ านความเชื่อมั่นและยอมรับใน
เป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร และสอดคล้ องกับทฤษฎีของ Steers (อ้ างอิงใน พิชิต พิทกั ษ์เทพสมบัติ, 2552) ได้ ให้
ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า เป็ นความสัมพันธ์ท่เี หนียวแน่นของความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิก ใน
การเข้ าร่วมกิจกรรมขององค์การด้ วยความเต็มใจ ซึ่งความผูกพันต่อองค์การประกอบด้ วยลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ
1. พนักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง การที่พนักงานยอมรับแนว
ทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ สาเร็จตามเป้ าหมาย และมีค่านิยมตนที่สอดคล้ องกับค่านิยมขององค์การ 2. พนักงานความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ หมายถึง การใช้ ความสามารถ ความ
พยายามของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ งานขององค์การประสบความสาเร็จ 3. พนักงานความต้ องการอย่างแรงกล้ าที่จะดารง
ความเป็ นสมาชิกภาพในองค์การ หมายถึงความต้ องการของพนักงานที่มีความสมัครใจที่จะอยู่ปฏิบัติงานในองค์การ
ถึงแม้ ว่าจะได้ รับข้ อเสนอที่ดกี ว่าจากองค์การอื่น ถึงแม้ ว่าองค์การจะเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจพนักงานจะไม่คิดหรือ
มีความต้ องการที่จะลาออกจากองค์การ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างแรงจู งใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพัน
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ต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับสูง ซึ่งด้ านที่มีความสัมพันธ์มาก
ที่สดุ คือด้ านความสัมพันธ์กับผู้อ่นื รองลงมาเป็ นด้ านความรับผิดชอบ ด้ านความมั่นคงในการทางาน ด้ านลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ด้ านความสาเร็จใน ด้ านนโยบายและการบริหารงาน ตามลาดับ และมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับ
ปานกลาง ด้ านสภาพการทางาน ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ และมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับต่า คือ ในด้ าน
ความก้ า วหน้ าในหน้ า ที่ก ารงาน และสุด ท้ า ยด้ า นที่ไ ม่ มีค วามสัม พั นธ์กัน คือ ด้ า นเงินเดือนและสวัสดิการ เนื่ องจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทางานด้ วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มผี ลต่อการ เต็มใจทางานเพื่อ
องค์กร และการเป็ นสมาชิกองค์กร เพราะอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว มีค่านิยมเดียวกัน
กับองค์กรและยอมรับ เป้ าหมายขององค์กร แต่ ท้ังนี้ความสัมพั นธ์ระหว่ างแรงจู งใจกับความผู กพั นต่ อองค์การของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว นั้นมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานของงานวิจัยที่ว่า แรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลตาบลแม่ยาว จ.เชียงราย และสอดคล้ องกับการศึกษาของคุณจริยา สุขสละ(2553) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของ
แรงจูงใจที่มีต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัทขนส่ง จากัด ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของ พนักงานบริษัทขนส่ง จากัด โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่ อองค์การในระดับ
ค่อนข้ างสูงอย่างมี นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01คล้ ายกับการศึกษาของคุณประยุทธ อิศดุล (2552:บทคัดย่อ)ที่ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่ างแรงจู งใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน บริษัทเอเซียน สแตนเลย์
อินเตอร์ เนชั่นเนล จากัด พบว่ า แรงจู งใจในการทางานมีความสัมพั น ธ์ทางบวกกับความผู กพั นต่ อองค์กร อย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 และดังเช่น งานวิจัยต่างประเทศของคุณ Hasan Givarian (2014) ได้ ศึกษาเรื่อง The
effect of Motivation on Organizational commitment. พบว่ าการศึกษาผลของแรงจู งใจกับความผูกพันต่ อองค์กรของ
ธนาคารกลางมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกที่ (P < 0.01) และมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง (R= 0.809) และงานวิจัยของ
Fatema-tu-Zohra Binte Zaman (2012)ที่ได้ มีการศึกษาเรื่อง “Relationship of Work Motivation and Organizational
Commitment With Job satisfaction of female police Constables.” การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานความผูกพันต่อองค์การและงานความพึงพอใจของตารวจหญิง 50 คน ตารวจ
หญิงได้ รับการคัดเลือกแบบเจาะจงและตามสะดวกเป็ นตัวอย่างจากสานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการ
ทางานและความผูกพันต่อองค์การกับความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญที่ P < 0.01
ในผลของการศึกษาครั้งนี้ ที่พบว่าแรงจูงใจในการทางานนั้นมีความสัมพันธ์กนั กับความผูกพันต่อองค์การซึ่งจะสอดคล้ อง
กับ ความหมายของแรงจูงใจ โดยคุณชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 274)กล่ าวว่า แรงจู งใจในการทางานมีองค์ประกอบที่
สาคัญ 3 ประการคือ ประการแรก ทิศทาง(direction) ซึ่งเป็ นสิ่งที่กาหนดว่าบุคคลจะเลือกกระทาและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ให้ แก่กจิ กรรมอะไร ประการที่สอง ความเข้ ม(intensity) หมายถึง ระดับความทุ่มเทและความพยายามของยุคคลในการ
ทางานหนึ่งๆ และประการที่สาม ความยืนหยัด(persistence) คือสิ่งที่บ่งบอกว่ าบุคคลมีความมุ่งมั่นและไม่ท้อถอยต่ อ
อุป สรรคในการท างานต่ า งๆ บุ ค คลที่มีค วามยื น หยั ด จะสามารถท างานได้ ใ นระยะเวลาที่ย าวนาน ซึ่ ง จะเห็น ได้ ว่ า
องค์ประกอบทั้งสามประการของแรงจูงใจในการทางานนั้น มีความหมายไปในทางเดียวกับทฤษฎีของ Steers (อ้ างอิงใน
พิชิต พิทกั ษ์เทพสมบัติ, 2552) ได้ ให้ ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า ความผูกพันต่อองค์การประกอบด้ วย
ลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ 1. พนักงานมีความเชื่อมั่นอย่ างสูงในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ 2.
พนักงานความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางานเพื่อประโยชน์ของ 3. พนักงานความต้ องการอย่ าง
แรงกล้ าที่จะดารงความเป็ นสมาชิกภาพในองค์การ
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน เทศบาลตาบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่ างอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีอายุในการทางานเป็ นระยะ
เวลานานก่อนจะมีค่าตอบแทน ซึ่งผลออกมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจู งในในการทางานโดยภาพรวมจะอยู่ในระดับปาน
กลาง เนื่องจากแรงจูงใจในส่วนของด้ านเงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับที่น้อย เนื่องจากงบประภาคและอุปกรณ์ใน
การทางาน ยังมีไม่เพียงพอ แต่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตาบลแม่ยาวยังมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก
ซึ่งผลการศึกษายังพบว่า แรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอยู่ในระดับสูง ซึ่ง
ถ้ ามองเป็ นรายด้ านถึงระดับแรงจูงใจในแต่ละด้ านแล้ วจะพบว่า แรงจูงใจในด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื ความรับผิดชอบ
ด้ าน ด้ านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้ านความสาเร็จในงาน นโยบายและการบริหารงาน มีแรงจูงใจในระดับมาก และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่บริษัทหน่วยงานที่
ต้ องการที่จะให้ พนักงาน หรือคนในองค์การนั้นมีความจงรักภักดี ผูกพันกับบริษัท แต่มีปัจจัยป้ องกันไม่เพียงพอหรือมี
ข้ อจากัดจริงๆ เช่น งบประมาณน้ อย สถานที่สภาพแวดล้ อมไม่เอื้ออานวย ไม่มกี ารเลื่อนขั้นให้ สามารถที่จะจูงใจโดยการ
เพิ่มปั จจัยจูงใจตามหลักทฤษฎี เฮอร์ซเบิร์ก ให้ เพิ่มมากขึ้น หรือรักษาอยู่ในระดับที่สงู แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นก็ไม่ควรละเลยใน
เรื่องของปั จจัยป้ องกันควรพยายาม หาทางเพิ่มปั จจัยดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที่สงู ขึ้นเช่นกัน เพราะถ้ าหากพนักงาน หรือ
บุคลากรในองค์กรต่างๆ มีระดับแรงจูงใจที่สงู แล้ ว ย่อมที่จะอยากทางานร่วมกังองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆตลอดไป มี
กาลังใจในการสร้ างสรรค์ขบั เคลื่อนให้ องค์กรนั้นประสบความสาเร็จไปยังเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ ได้
ข้อเสนอแนะสาหรับวิจยั ครั้งต่อไป
เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ พื้นที่ในการเก็บข้ อมูลค่อนข้ างแตกต่างจากอาสาสมัครสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ
ทั้งในด้ านของวัฒนธรรมที่แตกต่ างในบางพื้ นที่ ทาให้ ผลที่ได้ ออกมาอาจจะแตกต่ างหากไปทาในพื้นที่อ่ ืนๆ และใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรปรับเปลี่ยนแบบสอบถามให้ ตรงกับกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น เช่น คาถามด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ
และควรเก็บข้ อมูลมาทางานวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อที่สามารถเห็นภาพได้ อย่างละเอียดและชัดเจนขึ้น
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