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 การวิจัยครั้งน้ี มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอความ
ผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและ
หาความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกร
ธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา T-test ใชทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาคะแนนเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA และสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน ผลวิจัย พบวา 
 1.  ผลการศึกษาลักษณะสวนบุคคล พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีระดับการศึกษาวุฒิ
การศึกษาปรญิญาตรี มีสถานภาพเปนโสดหรือแยกกันอยู มีระดับตําแหนงงาน เปนบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ มีอายุ ระหวาง 31-40 ป และมีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป 
 2.  บุคลากรที่มีเพศ สถานภาพสมรส และระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอ
องคกรไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3.  ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ดานนโยบายการบริหาร ดานความม่ันคงในการทํางาน 
ดานความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธตอความ
ผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 และดานสภาพการ
ทํางาน ในขอสถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไว อยางเปนสัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน ไมมี
ความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 4.  ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานความรับผิดชอบใน
งาน ดานการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ ในของานที่ทานทําอยูมีความทา
ทาย ดานความสําเร็จในการทํางาน ในขอทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพ่ืองานสําเร็จตามที่
ไดรับมอบหมาย ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  
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 The research aimed to study hygiene and motivation factors influencing personnel 
engagement in a pharmaceutical business classified by demographic data, and to study 
relationship between hygiene factors and motivation factors influencing personnel 
engagement in a pharmaceutical business.  Tool for data collection was questionnaire.  
Statistics for data analysis were percentage, standard deviation, t-test for testing the 
difference of means, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation 
coefficient. 
 Research results were as follows: 
 1. The study of demographic data found that most samples were female, holding 
bachelor degree, having single status or separate living, having position level as operational 
personnel, aging between 31 and 40 years old and having duration of work less than five 
years. 
 2. Personnel with different gender, marital status and position level had no 
difference in organization engagement at statistical significance of 0.05 levels. 
 3. Hygiene factors in work operation in category of management policy, work 
security, relation to supervisor and relation to colleague were related with overall personnel 
engagement in organization at statistical significance of 0.01 levels.  Whereas working 
condition in proper allocation of work place and suitable to work were not related with overall 
personnel engagement in organization at statistical significance of 0.01 levels. 
 4. Motivation factors in work operation in category of work advancement, work 
responsibility and respect were related with overall personnel engagement in organization at 
statistical significance of 0.01 levels.  Whereas category of work characteristic in challenging 
work on hand and category of working accomplishment in modifying delegated work for 
accomplishment were not related with overall personnel engagement in organization at 
statistical significance of 0.05 levels. 

 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบบันี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของ อาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน ที่
ใหเกียรติรบัเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ โดยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตางๆ ในการวจัิยฉบับน้ีดวยความหวงใย นับตั้งแตเริ่มดําเนินการจนสําเร็จ เรียบรอย
สมบูรณเปนสารนิพนธฉบบัน้ี ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรณุาและขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ 
โอกาสน้ี 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์ อาจารย ดร.
ล่ําสัน เลศิกูลประหยัด และอาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทนิ  ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนกรรมการใน
การสอบสารนิพนธตรวจแบบสอบถาม และใหคําแนะนาํถึงขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือปรับปรุง แกไข
ขอบกพรองอันเปนประโยชนเปนอยางยิ่งกับผูวิจัย 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุคณาจารยโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทาน ที่ไดกรุณา
ใหความรู ทั้งในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกตใชในทางปฏิบัติ และขอขอบคุณเจาหนาที่โครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เจาหนาที่ภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และบณัฑิตวทิยาลยัทุก
ทาน ตลอดจนผูมีสวนสําเร็จตองานวิจัยนี้ทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกเปน
อยางดีตลอดระยะเวลาการศกึษาของผูวจัิย 
 ผูวิจัยขอขอบคุณพนักงานองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ทุกทานที่กรุณาตอบ
แบบสอบถาม พรอมทั้งความชวยเหลือและเอ้ือเฟอในดานขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตองานวิจัย 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุบิดา มารดา และขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว ตลอดจนเพ่ือนนิสิต และ 
เพ่ือนรวมงาน ทุกคน ที่คอยหวงใย ดูแลและคอยชวยเหลือทุก ๆ ดาน รวมทั้งยังคอยเปนกําลังใจ
เสมอมา ทําใหผูวิจัยมีความมุมานะ พยายามจนประสบความสําเร็จในวันน้ี 
  

          สุดทายน้ี คุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากสารนิพนธฉบบันี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแด
คุณบิดามารดา ครูและอาจารยทุกทานทีไ่ดประสิทธิป์ระสาทวชิาความรู อบรมสั่งสอนและวางรากฐาน
แหงการศึกษาแกผูวิจัย หวงัวางานวิจัยนีจ้ะเปนประโยชนแกผูที่สนใจ และเกี่ยวของ หากมี
ขอผิดพลาดประการใด ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย อยูในสภาวะถดถอย ความผันผวนทางการเมือง 
การเปลี่ยนทางสังคม รวมถึงสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสงผลใหองคกรแหง
หน่ึง* ซึ่งเปนบริษัทชั้นนําระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในดานการดูแลสุขภาพ ทําธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรค ตองปรับตัวตามสถานการณที่เกิดขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการ
บริหาร โครงสรางองคการ เพ่ือใหสอดคลองและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน การ
ปรับเปลี่ยนดังกลาว สงผลโดยตรงตอบุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรที่จําเปนตองปรับตัวใหสามารถ
ปฏิบัติงาน ภายใตนโยบายและการบริหารท่ีเปลี่ยนแปลงไป บางคร้ังก็ตองมีการลดเงินเดือน 
สวัสดิการตางๆ ตลอดจนลดจํานวนพนักงานลง เปนการลดคาใชจายตางๆ เพ่ือใหองคกรสามารถอยู
รอดและผานวิกฤตตางๆไปได  
 การปรับตัวไปในทิศทางดังกลาว ปจจัยค้ําจุนยอมมีผลตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ของบุคลากร ในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพการ
ทํางาน แบบการบริหารงาน และความม่ันคงในการทํางาน จึงเปนเรื่องสําคัญที่องคกรจะตอง
ตรวจสอบปจจัยดังกลาว เพ่ือใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือชวยใหธุรกิจ
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอเน่ือง เพ่ือใหองคการประสบความ 
สําเร็จและเติบโตตอไปได 
 นอกจากน้ีการทําใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ยังเปนสิ่งจําเปนตอธุรกิจที่มีการ
แขงขันกันในเรื่องการซ้ือตัวบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ซึ่งถาบุคลากรมีความรูสึกวาองคการให
ความสําคัญกับบุคลากรและความม่ันคงในการทํางานแลว บุคลากรก็จะทํางานอยูตอไปตราบเทาที่
เขายังม่ันใจ ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทุกระดับมีความสําคัญตอผลผลิตขององคกร การที่
บุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานสูง โดยเฉพาะแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากตัวบุคลากรเอง ทําใหบุคลากร
เกิดความพอใจในงาน ใชความพยายามและความสามารถทุมเทในการทํางานมากขึ้น จนไดรับ
ความสําเร็จในการทํางาน ไดรับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงาน สงผลตอการปฏิบัติงาน ทําให
งานที่ไดมีประสิทธิภาพสูงตามไปดวย  
 ด้ังน้ัน ในสถานการณที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสรางองคการ 
เพ่ือใหสอดคลองและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันน้ี ทําใหเสี่ยงตอการถูกจางออก 
เม่ือองคกรตองการลดคาใชจาย ทําใหบุคลากรไมมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ไมทราบวาจะโดน
จางออกเม่ือไหร บุคลากรก็จะทํางานเพียงเพ่ือแลกกับคาตอบแทนเทาน้ัน โดยไมมีความตั้งใจหรือไม
ใชความพยายามในการทํางาน เพิกเฉยตองานที่นอกเหนือจากงานในหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่ง  

 

หมายเหต ุ*เน่ืองจากไมไดรับการอนุญาตใหเปดเผยชื่อบริษัท จึงใชองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง  
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ทําใหประสิทธิภาพขององคกรลดลง หากไดรับการติดตอใหไปทํางานในองคกรที่ไดรับผลตอบแทนสูง
กวาก็จะไปทันที เน่ืองจากขาดความรักและความผูกพันตอองคกร  
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรแหงน้ี เพ่ือที่จะไดนําขอมูลเบื้องตนมาปรับใชในการแกปญหาใหบุคลากรเกิดความ
รักและความผูกพันในองคกรมากยิ่งขึ้น ทําใหองคการประสบความสําเร็จอันนําไปสูการสรางศักยภาพ
ในการแขงขันใหแกองคกรตอไป  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหน่ึง 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน กับความผูกพันของ
บุคลากรที่มีตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน กับความผูกพันของ
บุคลากรที่มีตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
 4.  เพ่ือศึกษาปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานขององคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง  
 5. เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานขององคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
 6. เพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและวางแผนเพิ่มปจจัยค้ําจุน และปจจัย
แรงจูงใจเพ่ือสรางความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึงของบุคลากรในอนาคต 
 2.  เพ่ือนําขอมูลที่ไดมากําหนดแนวทางในวางแผนปรับกลยุทธดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย  
  ประชากรที่ใชในการสุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้ เปนบุคลากรคนไทยขององคกร
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ทั้งหมด จํานวน 160 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 
2553) (เน่ืองจากไมไดรับการอนุญาตใหเปดเผยชื่อบริษัท จึงใชองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหน่ึง)  
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 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนบุคลากรคนไทยขององคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหน่ึง โดยใชวิธีการทําสํามะโน (Census) โดยเก็บขอมูลจากทุกๆ หนวยของประชากร 
คือจากจํานวนบุคลากรคนไทยทั้งหมดเทากับ 160 คน  
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย 
 1. ลักษณะสวนบุคคล 
   1.1 เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญิง 
   1.2 ระดับการศึกษา 
   1.2.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
   1.2.2  ปริญญาตรี 
   1.2.3  สูงกวาปริญญาตรี 
   1.3  สถานภาพสมรส 
   1.3.1 โสด / แยกกันอยู 
   1.3.2 สมรส / อยูดวยกัน 
   1.4  ระดับตําแหนงงาน 
   1.4.1 บุคลากรระดับปฏิบัติการ 
   1.4.2 บุคลากรระดับผูบริหาร 
   1.5  อายุ 
    1.5.1  ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 
   1.5.2  31-40 ป 
   1.5.3  41 ปขึ้นไป 
   1.6  ระยะเวลาการทํางาน  
    1.6.1 ต่ํากวา 5 ป 
   1.6.2 6-10 ป 
   1.6.3 11-15 ป 
   1.6.4 16 ป ขึ้นไป 
 2.  ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  
   2.1  ดานความสําเร็จของงาน 
   2.2  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
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   2.3  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
   2.4 ดานความรับผิดชอบ 
   2.5  ดานความกาวหนาในการทํางาน 
  3.  ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
   3.1 ดานนโยบายการบริหาร 
   3.2 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
   3.3 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
   3.4 ดานสภาพการทํางาน 
   3.5 ดานความม่ันคงในการทํางาน 
 
 ตัวแปรตาม (Dependent) 
 ความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  บุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
ไดแก พนักงานฝายขายและการตลาด พนักงานฝายขึ้นทะเบียนยา พนักงานฝายโลจิสติกสและ
ควบคุม พนักงานฝายทรัพยากรบุคคล และพนักงานฝายบริหาร ซึ่งเปนคนไทย 
   1.1  บุคลากรระดับปฏิบัติการ หมายถึง เจาหนาที่ที่ทํางานในแตละฝายขององคกร 
   1.2 บุคคลกรระดับผูบริหาร หมายถึง หัวหนางาน หัวหนาฝาย ที่ดูแลรับผิดชอบงาน
ในระดับฝายงาน 
  2.  ปจจัยจูงใจ หมายถึง ปจจัยตางๆ ที่เปนส่ิงกระตุน หรือเปนแรงผลักดันจากความ
ตองการที่ทําใหบุคลากรมีความเต็มใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   2.1  ความสําเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่แลว 
เสร็จตามเวลา รวมทั้งสามารถทํางานเสร็จตามที่ไดรับมอบหมาย และผลสําเร็จของงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดและทําใหเกิดแรงจูงใจการทํางาน 
   2.2  การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ ทั้งจาก  
ผูบังคับบัญชาเพ่ือนรวมงานหรือบุคคลอ่ืนๆ ในดานความคิดเห็น ความสามารถ และการปฏิบัติงาน 
   2.3  ลักษณะงาน หมายถึง งานที่ทาทายความสามารถ ปริมาณงานที่เหมาะสม งาน 
ที่ทําเหมาะสมกับความรูความสามารถ และลักษณะกระบวนงานชัดเจน 
   2.4  ความรับผิดชอบ หมายถึง การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในงานที่ชัดเจน 
การท่ีไดรับมอบหมายงานใหมๆ ที่มีความสําคัญตอองคกร มีอํานาจตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ 
อยางเต็มที่ และงานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับตัวบุคลากร 
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   2.5  ความกาวหนาในงาน หมายถึง การไดรับมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ 
เพ่ือมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถ 
โอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน และการไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 
  3.  ปจจัยค้ําจุน หมายถึง ปจจัยที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมในการทํางานและมีหนาที่ให 
บุคลากร เกิดความพึงพอใจในงาน โดยประกอบดวยปจจัยแตละดาน ดังนี้ 
   3.1  นโยบายในการบริหาร หมายถึง องคประกอบของนโยบายในการบริหาร ที่มีผล 
ตอการทํางานของพนักงาน ไดแก ความชัดเจนของนโยบายธนาคาร การนําไปปฏิบัติ ความรวดเร็ว 
ในการประกาศนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
   3.2  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หมายถึง ลักษณะการทํางานของผูบังคับบัญชาที่
เก่ียวของกับพนักงาน ไดแก การมอบหมายงาน การใหคําแนะนํา การประเมินผลการทํางาน 
   3.3  ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน หมายถึง องคประกอบซ่ึงแสดงถึงความ 
สัมพันธระหวางพนักงานกับบุคลากรในหนวยงาน ไดแก ความไววางใจ ความสามัคคี ความ
ชวยเหลือ การแบงปนขาวสาร 
    3.4  สภาพการทํางาน หมายถึง องคประกอบเก่ียวกับสภาพการทํางาน ไดแก ความ 
สะดวกสบายในการทํางาน บรรยากาศการทํางาน หองทํางาน แหลงขอมูลประกอบการทํางาน 
   3.5  ความม่ันคงในงาน หมายถึง องคประกอบซ่ึงเปนความมั่นคงในงาน ไดแก การ 
ลดเงินเดือน การถูกเชิญออก อัตราการตอสัญญาวาจางเพ่ือทํางานตอ 
 4.  ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความปรารถนาขององคกรแหงหนึ่ง ที่จะผูกมิตรและ
มีความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางบุคลากรจากผูบังคับบัญชา จากเพ่ือนรวมงานหรือจากบุคลากรใน
หนวยงาน 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากร
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง” มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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 ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 (Independent)       (Dependent)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 
 

 

ลักษณะสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- ระดับตําแหนงงาน 
- ระยะเวลาการทํางาน 

 

 

ปจจัยค้ําจุน 

- ดานนโยบายการบริหาร 
- ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

- ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

- ดานสภาพการทํางาน 

- ดานความมั่นคงในการทํางาน 
 

 

ปจจัยจูงใจ 

- ดานความสําเร็จในการทํางาน 
- ดานการไดการยอมรับนับถือ 

- ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
- ดานความรับผิดชอบ 

- ดานความกาวหนาในการทํางาน 

 
 
 
 

ความผูกพันตอองคกร 
 

 
 
 
 



 7 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  บุคลากรที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง ตางกัน 
 2.  ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ดานความสัมพันธกับผูบังคับ 
บัญชา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดานความม่ันคงในการทํางาน 
มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
 3.  ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดการยอมรับนับ
ถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในการทํางาน มี
ความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 
 1.  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบุคคลในการทํางาน 
 3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 
  3.1  ความหมายของความผูกพัน 
   3.2  แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 
   3.3  ความสําคัญเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   4.1  ความหมายของแรงจูงใจ 
   4.2  ทฤษฏีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก 
   4.3  ทฤษฏีการจูงใจของแมคเคิลลแลนด 
   4.4  ทฤษฏีการจูงใจ อีอารจี ของอัลเดอร เฟอร 
 5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
 ความหมายของประชากรศาสตร  
 พรทิพย วรกิจโภคาทร (2529: 312 – 315) ประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะของแตละ
บุคคลที่แตกตางกันไป โดยความแตกตางทางประชากรศาสตรจะมีอิทธิพลตอการสื่อสาร ลักษณะ
ประชากรศาสตร คือ  
  1.  เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชาย และเพศหญิงที่
ตางกันสงผลใหการส่ือสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตรโทรทัศนของ
เด็กวัยรุน พบวาเด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุนหญิง
สนใจภาพยนตรวิทยาศาสตรมากที่สุด แตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวา ชายและหญิงมีการส่ือสาร
และรับสื่อไมตางกัน 
 2.  อายุ (Age) การจะสอนผูที่อายุตางกันใหเชื่อฟง หรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยน
พฤติกรรมนั้นมีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเชื่อฟง ใหเปลี่ยนทัศนคติและ
เปลี่ยนพฤติกรรมก็ยิ่งมากขึ้น การวิจัย โดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ 
(I.L.Janis and D.Rife) ไดทําการวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนจะ
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ยากขึ้นตามอายุของคนที่เพ่ิมขึ้น อายุยังมีความสัมพันธของขาวสาร และสื่ออีกดวย เชน ภาษาที่ใชใน
วัยตางกัน ก็ยังมีความตางกัน โดยจะพบวา ภาษาใหมๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุมสาว สูงกวา
ผูสูงอายุ เปนตน 
 3.  การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของ
การส่ือสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายชื้นที่วา การศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสารมีพฤติกรรม
การสื่อสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูง จะสนใจขาวสารไมคอยเช่ืออะไรงายๆ และมัก
เปดรับสื่อส่ิงพิมพมาก 
 4.  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ 
รายได เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคคล โดยมีรายงานหลายเรื่องที่ไดพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอ
ทัศนคติและพฤติกรรมของคน 
 
 ลักษณะดานประชากรศาสตร 
 การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะดาน
ประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาด
เปาหมาย ในขณะท่ีสวนดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของ
กลุมเปาหมายน้ัน ขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาด
เปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538:41)  
 คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลีกษณะทางจิตวิทยาตางกัน (ปรมะ สตะเวทิน. 
2533:112) โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้ 
 1.  เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ 
เพศหญิงมีแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไมไดมี
ความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตมีความตองการท่ีจะสรางความ 
สัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย (Will, Goldhabers;&Yates, 1980:P.87)  
  นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องคิด คานิยม และ
ทัศนคติ ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 
 2.  อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุ
นอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะที่คน
อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุ
นอย เน่ืองมากจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกัน คนที่มีอายุ
มากมักจะใชสื่อ เพ่ือแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง  
 3.  การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน 
คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ
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เขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาต่ํามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะ
ใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ือ
สิ่งพิมพมากกวาประเภทอ่ืน 
 4.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพล อยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม 
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน  
 เดอรเฟอร (พีระ จิรโสภณ, ม.ป.ป.: 645-646; อางอิงจาก Defleur, Melvin. 1996. 
Theories of Mass Communication.) ไดเสนอทฤษฏีที่กลาวถึงตัวแปรแทรก (Intervening 
Variables) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารมวลชนถึงผูรับสาร และเกิดผลโดยตรงทันที แตมีปจจัย
บางอยางที่เก่ียวของกับตัวผูรับสารแตละคน เชนปจจัยทางจิตวิทยา และสังคมที่จะมีอิทธิพลตอการ
รับขาวสารนั้น DeFleur ไดสอน ทฤษฏีเก่ียวกับเรื่องนี้ไวดังนี้ 
 
 ทฤษฏีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) 
 เดอรเฟอร (DeFleur. 1996) ไดเสนอหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับทฤษฏีความแตกตางระหวาง
ปจเจกบุคคลดังนี้ 
 1.  มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล 
 2.  ความแตกตางน้ี บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาค หรือทางรางกายแตละ
บุคคล แตสวนใหญแลวมาจากความแตกตางกันที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู 
 3.  มนุษยซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไป
อยางกวางขวาง  
 4.  จากการเรียนรูสิ่งแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติ คานิยม และความเชื่อถือที่รวมเปนลักษณะ
ทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป 
 ความแตกตางดังกลาวน้ีไดกลายเปนสภาวะเง่ือนไข ที่กําหนดการรับรูขาวสารมีบทบาท
อยางสําคัญตอการรับรูขาวสาร 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบุคคลในการทํางาน 
 ความสัมพันธระหวางบุคคลเกิดจากการที่บุคคลไดรวมกันทํากิจกรรม และมีสวนรวมในการ
ติดตอส่ือสาร รวมมือ พัฒนา ปรับปรุง แกปญหาและสรางแรงจูงใจใหแกกันและกัน การมีความ 
สัมพันธระหวางบุคคล (บรรยงค โตจินดา.  2543: 372-374) มีดังนี้ คือ 
 1.  การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal interaction) คุณลักษณะสวนบุคคล ซึ่งมี
เปาหมาย มีความตองการของบุคคล จะตองมีความเชื่อ ความศรัทธาที่บุคคลน้ันยึดถือ ที่สําคัญคือ 
ตองมีความนึกคิดที่แตกตางจากบุคคลอ่ืน และมีความตองการเปนสมาชิก 
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 2.  การสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร ผูที่เปนผูบริหารหรือผูนําน้ัน ควรมี
ความสามารถในการทํางาน และมีหนาที่ที่จะสรางความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ดังนี้ 
   2.1 การบริหารงานมีลักษณะเปนประชาธิปไตย ใหอิสระในการแสดงความคิดแกปญหา
แกเพ่ือนรวมงาน 
   2.2  ใหบุคลากรรูจุดมุงหมายของงาน และเปาหมายขององคกร 
   2.3  ใหบุคลากรเกิดความรัก ความผูกพัน ความศรัทธาแกองคการ โดยผูบริหาร
พยายามกระทําใหผูใตบังคับบัญชาของตนมีทัศนคติที่ดีกับผูบริหารกอน 
   2.4  มอบหมายงานที่บุคลากรสนใจ พอใจที่จะปฏิบัติใหบุคลากรมีความรูสึกถึง
ความสําเร็จของงานวาเปนของทุกคน และใหรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ 
   2.5  มีการใหผลประโยชนรวมกัน 
   2.6  มีการทํางานเปนทีม 
   2.7  สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในหนาที่การงาน 
 3.  การสรางความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมงานมีความสําคัญตอการทํางาน 
เพราะในการทํางานมีการประสานงานรวมกัน ไมสามารถทํางานเพียงลําพังได เพ่ือใหงานมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรในองคการควรมีสัมพันธภาพที่ดีตอเพ่ือนรวมงานดังน้ี  
   3.1  แสดงความเปนมิตรกับทุกคน สนใจผูอ่ืน ใหความเขาใจผูอ่ืนอยางจริงใจ 
   3.2  มีความจริงใจที่จะทําใหผูอ่ืน กระตือรือรนในการทํางาน 
   3.3  แสดงตัวเปนผูฟงที่ดี กระตุนผูอ่ืนใหพูดถึงตัวอง และเปนเรื่องที่ผูอ่ืนสนใจ 
   3.4  พยายามทําใหผู อ่ืนรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ และกระทําดวยความจริงใจ 
ตระหนักถึงคุณคามากกวาวัตถุสิ่งของ 
   3.5  มีความสุภาพออนนอมถอมตน และเกรงใจ 
   3.6  พยายามปรับปรุงจุดที่ตัวเองบกพรองกอนเสมอ   
 
3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 
 3.1 ความหมายของความผูกพัน 
 สทีน และปอรเตอร (Strees; & Porter. 1983: 444) ไดสรุปความผูกพันตอองคกรดวย
ทฤษฎีการแลก เปลี่ยน (Theory of Exchange) วาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคการ คือ 
ธรรมชาติของมนุษยประกอบดวย ความตองการ ความปารถนา ทักษะความรู มีความคาดหวังที่จะ
ทํางาน หากองคการสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลได บุคคลนั้นก็จะสามารถทํางานเพื่อ
องคการอยางเต็มที่ และบุคคลก็จะเกิดความผูกพันตอองคการ  
 ระพีพร เบญจาทิกุล (2540: 11) ใหความหมายไววา ความผูกพันตอองคกร หมายถึง การที่
สมาชิกแตละคนในองคกรมีความรูสึกที่ดีตอองคกร มีความหวงใยในความสําเร็จขององคกรแสดง
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ออกเปนพฤติกรรมโดยการยอมรับเปาหมายขององคกร เต็มใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
และปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนสมาชิกขององคกรตอไป  
  เกสรา สุขสวาง (2540: 102) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกร หมายถึง 
บุคลากรในองคกรมีความรูสึกและแสดงพฤติกรรมใน 3 ลักษณะ คือ 1) มีความศรัทธา ยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคกร 2) มีความตั้งใจและมีความพรอมที่จะใชความพยายามในการทํางาน
เพ่ือผลประโยชนตอองคกรและ 3) มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนสมาชิกขององคกรตอไป 
  สุกานดา ศุภคติสันติ์ (2540: 13) ไดสรุปความหมายของความผูกพันวา หมายถึงความรูสึก
ในทางที่ดีตอองคกร โดยมีความเชื่อม่ัน ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร มีความเต็มใจที่จะ
ทุมเทและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพ่ือองคกร และเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร ความผูกพันตอองคกรน้ันไมใชเพียงความจงรักภักดีเทาน้ัน แตยังหมายถึง กระบวนการ
หรือวิธีการท่ีบุคลากรในองคกรไดแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของของพวกเขาที่มีตอองคกร และยังคง
ดําเนินงานเพ่ือความสําเร็จ และสิ่งที่ดีตอองคกร (นอรทคราฟท และเนล (ปรียาภรณ อัครดํารงชัย. 
2541: 30; อางอิงจาก Northcraft ; & Neale. 1990: 464) ) 
  วีระวัฒน ยวงตระกูล (2541: 8) ไดใหคําจํากัดความของความผูกพันตอองคกรวา ความ
ผูกพันกับองคกรเปนความจงรักภักดีและเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคกร ซึ่งเปนผลมาจากบรรทัด
ฐานขององคกรและสังคม โดยที่บุคคลรูสึกวา เม่ือเขามาเปนสมาชิกบุคคลน้ันตองมีความจงรักภักดี
ตอองคกร เพราะนั่นคือความถูกตองและความเหมาะสมที่ควรจะทํา 
 อิสเสนเบอรเกอร; และคนอ่ืน ๆ (Eisenberger.;  et al. 1991: 52) กลาววา ความผูกพันตอ
องคกรเปนเจตคติที่แสดงถึงความรูสึกรวมเปนหน่ึงเดียวกับองคกร มีความสัมพันธระหวาง การท่ี
บุคคลรับรูและไดรับการสนับสนุนจากองคกรกับความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกร ผลที่ตามมา
คือ ความมีอุตสาหะและความทุมเทใหกับองคกรของสมาชิก 
 บูชานัน (Buchanan. 1974: 533 – 554) ที่ใหความหมายของความผูกพันตอองคกรไว 
วาคือ ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ความผูกพันที่มีตอเปาหมายและคานิยมขององคกร และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและคานิยมขององคกร 
  ปราโมทย บุญเลิศ (2545: 8) กลาวถึงความหมายของความผูกพันตอองคกร หมายถึง
ความรูสึกของพนักงานที่มีตอองคกรโดยที่เขามีความสุขที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร และความรูสึก 
ที่ดีตอองคกร และไมอยากที่จะละทิ้งองคกรไป 
  สเตียรส (ศิริพงษ เจริญสุข. 2545: 11; อางอิงจาก Steers. 1977: 46) ใหความหมาย ของ
คําวา ความผูกพันตอองคกรวา เปนความรูสึกหรือความสัมพันธที่เหนียวแนนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของสมาชิกในการเขารวมกิจกรรมขององคกรดวยความเต็มใจ 
  บัญชา นิ่มประเสริฐ (2545: 7) ไดสรุปนิยามของความผูกพันตอองคกรวา คือขอบเขตของ
แตละคนที่แสดงใหเห็นถึงวาเขาและเธอมีความเกี่ยวพันกับองคกรอยางไร และยังหมายถึงความตั้งใจ
ที่จะไมจากองคกรไป 
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  3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 
  โบวดิกส และบูโน (Bowditch; & Buono. 1997: 157 – 155) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
ความผูกพันตอองคกรไววา ความผูกพันตอองคกรเปนความสัมพันธระหวางความรูสึกกับภาระ 
หนาที่ที่มีตอสังคม หรือความรับผิดชอบตอสังคม โดยผูที่มีความผูกพันตอองคกรจะมีความรูสึกวาตน
เปนสวนหนึ่งขององคกร โดยการแสดงออกดังนี้  
 1. ยอมรับในนโยบายหรือเปาหมายขององคกร  
 2. ใชความสามารถของตนเองเพื่อใหงานขององคกรสําเร็จ  
 3. ปรารถนาที่จะคงสถานภาพในองคกร โดยไมคิดโยกยายไปที่อ่ืน 
  อนันตชัย คงจันทร (2529: 34 – 41) ไดกลาวถึงสาเหตุ 3 ประการ ที่แนวคิดเก่ียวกับ 
ความผูกพันตอองคกรไดรับความสนใจมากขึ้นดังนี้ 
 1. ความผูกพันตอองคกรน้ีอาจจะใชเปนเครื่องมือพยากรณพฤติกรรมของสมาชิกองคกรได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อัตราการเปลี่ยนงาน สมาชิกที่มีความผูกพันตอองคกรมีแนวโนมที่จะอยูกับ
องคกรนานกวาและเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่องคกรตั้งไว 
  2. ความผูกพันตอองคกรพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเรื่องความจงรักภักดี (Loyalty) ของ 
สมาชิกที่มีตอองคกร ซึ่งนักวิชาการทั้งทางดานพฤติกรรมศาสตรและทางดานบริหาร ตลอดจน
ผูบริหารในองคกรไดใหความสนใจมานาน เพราะตางเห็นพองตองกันวาความจงรักภักดีของ 
พนักงานที่มีตอองคกรน้ันเปนคุณสมบัติที่ผูบริหารตางก็ปรารถนาจะใหเกิดขึ้นในองคกร 
 3. การทําความเขาใจในเรื่องความผูกพันตอองคกร ชวยใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติของ 
บุคคลโดยทั่วไปมากขึ้น และเขาใจถึงกระบวนการหรือขั้นตอนที่บุคคลสรางความผูกพันหรือเกิด 
ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคมยอย ๆ ซึ่งความเขาใจในกระบวนการนี้จะชวยใหเขาใจใน 
พฤติกรรมของบุคคลมากขึ้น 
 แมคกรี และฟอรด (บัญชา นิ่มประเสริฐ. 2542: 13; อางอิงจาก McGree; & Ford. 1987: 
642) ไดสรุปการศึกษาความผูกพันตอองคกรเปน 2 แนวความคิด คือ การศึกษาความผูกพันทางเจต
คติ (Attitudinal Commitment) และความผูกพันทางพฤติกรรม (Behavioral Commitment) 
 บุญเจือ จุฑาพรรณชาติ (2544: 42) ไดสรุปการศึกษาความผูกพันตอองคกรเปน 2 แนวคิด
เชนกัน รายละเอียดและตัวอยางการวิจัยของทั้งสองแนวคิดมีดังนี้ 
 1. ความผูกพันทางเจตคติ เปนการศึกษาความผูกพันตอองคกร โดยท่ีบุคคลจะนําตนเอง
เปนสวนหนึ่งขององคกรและผูกพันในฐานะเปนสมาชิกขององคกร เพ่ือไปสูเปาหมายขององคกร 
 2.  ความผูกพันทางพฤติกรรม เปนการศึกษาความผูกพันตอองคกรที่เปนพฤติกรรม 
ปจจัยความสนใจที่บุคคลไดรับจากองคกร เชน การไดรับความนับถือที่เปนผูอาวุโส การไดรับ
คาตอบแทนสูง จึงมีความผูกพันตอองคกร โดยไมตองการเสียผลประโยชนที่ไดรับจากองคกร ถาจะ
ละทิ้งไปทํางานที่อ่ืนก็ไมคุมคาที่จะจากองคกรไป 
 อรฉัตร สรญาณธนาวุฒิ (2545: 17) ไดสรุปแนวคิดเร่ืองความผูกพันตอองคกร โดยแบง
ออกเปน 3 กลุม คือ 
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  1.  แนวคิดทางดานทัศนคติ แนวคิดน้ีไดรับความสนใจในการศึกษามาก กลุมผูสนับสนุน
แนวคิดน้ีมองความผูกพันตอองคกรวา เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร มีความ
ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาสมาชิกภาพขององคกรไว เพ่ือที่จะชวยใหเปาหมายที่ตั้งไวประสบ 
ความสําเร็จ 
  2.  แนวคิดดานพฤติกรรม แนวคิดน้ีมองความผูกพันตอองคกรในรูปของความสมํ่าเสมอของ
พฤติกรรม เม่ือคนมีความผูกพันตอองคกรก็จะมีการแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมตอเนื่องหรือ
ความคงเสนคงวาในการทํางาน ความตอเน่ืองในการทํางานโดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานการ
ที่คนผูกพันตอองคกร และพยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพไวโดยไมโยกยายไปไหนก็เน่ืองจาก
ไดเปรียบเทียบถึงผลไดและผลเสียที่จะเกิดขึ้น หากละทิ้งสภาพของสมาชิกหรือลาออกไป 
 ซึ่งผลเสียนี้จะพิจารณาในลักษณะของตนทุนที่จะเกิดขึ้นหรือผลประโยชนที่จะสูญเสียไป 
ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและถือเปนแนวคิดน้ีคือ ทฤษฎี Side-bet ของ Howard S. Bacder ซึ่งสรุปไดวา
การพิจารณาความผูกพันตอองคกรเปนผลมาจากการที่คนเปรียบเทียบชั่งนํ้าหนักวา ถาเขาลาออก
จากองคกรเขาจะสูญเสียอะไรบาง 
 3. แนวคิดทางดานที่เก่ียวกับความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม แนวคิดน้ีมองความ
ผูกพันตอองคกรวาเปนความจงรักภักดีและความเต็มใจท่ีจะอุทิศตนใหกับองคกร ซึ่งเปนผลมาจาก
บรรทัดฐานขององคกรและสังคม บุคคลรูสึกวาเม่ือเขาเขาเปนสมาชิกขององคกรแลวก็ตองมีความ
ผูกพันตอองคกร เพราะน่ันคือความถูกตองและความเหมาะสมที่จะทําใหเกิดความผูกพันตอองคกร
นั้นเปนหนาที่หรือพันธะผูกพันที่สมาชิกจะตองมีตอการปฏิบัติหนาที่ในองคกร 
 
 3.3 ความสําคัญของความผูกพันตอองคกร 
 ภรณี มหานนท (2529: 17) กลาววา ความรูสึกผูกพันจะนําไปสูผลที่สัมพันธกับความมี
ประสิทธิผลตอองคกร ดังนี้คือ 
  1. พนักงานที่มีความรูสึกผูกพันอยางแทจริงตอเปาหมายและคานิยมขององคกร มีแนวโนม
ที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรอยูในระดับสูง 
 2. พนักงานซึ่งมีความรูสึกผูกพันอยางสูงมักมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงอยูกับ
องคกรตอไปเพ่ือทํางานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย 
 3. เม่ือบุคคลมีความผูกพันตอองคกรและเลื่อมใสศรัทธาในเปาหมายขององคกร บุคคลซ่ึงมี
ความรูสึกผูกพันดังกลาว มักจะมีความผูกพันอยางมากตองาน เพราะเห็นวางานคือหนทางซ่ึงตน
สามารถทําประโยชนใหกับองคกรใหบรรลุถึงเปาหมายไดสําเร็จ 
  4. บุคคลซ่ึงมีความรูสึกผูกพันสูงจะเต็มใจที่จะใชความพยายามพอสมควรในการทํางาน 
ใหกับองคกร ทําใหมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี 
 กลาวไดวา ความผูกพันเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะสามารถทําใหเกิดประโยชนที่ตามมาแก
องคกรมากมาย ดังตอไปน้ี คือ 
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 1.  ลดอัตราการขาดงาน (Absenteeism) จากทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร มีความเชื่อวา
พนักงานที่มีความผูกพันตอองคกรสูงจะมีแรงจูงใจในการทํางานมากกวาพนักงานที่มีความผูกพันตอ
องคกรต่ํา เชน จากการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจและ
สงผลทางออมตอขวัญกําลังใจ ซึ่งจะชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายงายขึ้น ในทางตรงขามพนักงานที่มี
ความผูกพันต่ําจะมีความผูกพันกับส่ิงอ่ืน ๆ แทน เชน งานอดิเรก ครอบครัวหรือกีฬา พนักงานที่มี
ความผูกพันจะมีเปาหมายและคานิยมอยางแทจริงขององคกร และมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมกับ
กิจกรรมขององคกร 
 2.  ลดอัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงาน (Turnover) นักวิชาการเชื่อกันวา ความผูกพันตอ
องคกรจะมีความสัมพันธสูงตอการเปลี่ยนงานของพนักงาน ถือเปนตัวทํานายการลาออกซึ่งสอดคลอง
ตามความหมายของความผูกพันตอองคกรที่หมายถึง ความปรารถนาหรือความตองการของพนักงาน
ที่จะทํางานกับองคกร ใหบรรลุเปาหมายและมีความตองการจะโยกยายเปลี่ยนไปทํางานกับองคกรอ่ืน 
พอรทเตอร; และสเตียรส (วีระวัฒน ยวงตระกูล. 2541: 14; อางอิงจาก Porter; & Steers. 1974) ได
ใหความสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
ของพนักงาน จากการศึกษาวิจัยพบวา พนักงานที่มีความผูกพันตอองคกรสูงจะมีความปรารถนา
อยางแรงกลาที่จะอยูกับนายจาง และนําไปสูการสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่งความ
ผูกพันตอองคกรจะมีความสัมพันธในทางลบหรือทางตรงกันขามกับการลาออก นั่นคือพนักงานที่มา
ความผูกพันตอองคกรสูงจะมีความคิดที่จะลาออกต่ํา มีแนวโนมที่จะอยูกับองคกรนานกวา (อนันตชัย 
คงจันทร. 2529: 25; ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2532: 30) 
 3.  ทําใหการปฏิบัติงานดีขึ้น (Job Performance) พนักงานที่มีความผูกพันตอองคกรสูงจะมี
ความเต็มใจ จริงใจในการพยายามทํางานเพ่ือองคกร ซึ่งความพยายามอาจจะโยงถึงการปฏิบัติงานท่ี
แทจริง ถึงแมวาความพยายามอาจไมสามารถรับประกันไดอยางเพียงพอถึงการปฏิบัติงานที่ดี ถาใน
กรณีที่พนักงานนั้นขาดความสามารถหรือเขาใจธรรมชาติของงานที่ไดรับมอบหมาย นั่นคือ ความ
ผูกพันตอองคกรอาจไมไดสงผลหรือเปนตัวตัดสินระดับการปฏิบัติที่ชัดเจนแนนอนนัก เพราะการ
ปฏิบัติงานที่แทจริงมีปจจัยหลายอยางที่ใชประกอบการตัดสิน อาทิเชน การจูงใจ ความพึงพอใจ และ
ความสามารถ 
 4.  งานบรรลุเปาหมายองคกร (Organizational Goal Attainment) พนักงานจะมีความ
เชื่อม่ันตอเปาหมายขององคกร นักวิชาการกลาววา ความผูกพันตอองคกรเปนตัวชี้วัดที่ดีตอ
ประสิทธิภาพขององคกร เพราะตองการอยูรวมกับองคกร ทํางานตามที่รับผิดชอบจนสามารถบรรลุ
เปาหมายสําเร็จ 
 บุญเจือ จุฑาพรรณนาชาติ (2544: 41) ใหความเห็นวา ความผูกพันตอองคกรเปนทัศนคติที่
สําคัญอยางยิ่งสําหรับองคกร ไมวาจะเปนองกรแบบใด เพราะความผูกพันจะเปนตัวเชื่อมระหวาง
จินตนาการของมนุษยกับจุดมุงหมายขององคกร ทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกเปนเจาขององคกร 
และเปนผูมีสวนรวมในการเสริมสรางสภาพและความเปนอยูที่ดีขององคกรรวมทั้งชวยลดการควบคุม
จากภายนอกอีกดวย นอกจากนั้น ศิริพงษ เจริญสุข (2545: 11) กลาววา ความผูกพันตอองคกร
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สามารถใชทํานายอัตราการเขาออกจากงานของสมาชิกในองคกรไดดีกวาการศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจในงานเสียอีก กลาวคือ 
 1.  ความผูกพันตอองคกร เปนแนวความคิดซ่ึงมีลักษณะครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจ
ในงาน สามารถสะทอนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบตอองคกรโดยสวนรวม ในขณะที่ความพึง
พอใจในงานสะทอนถึงการตอบสนองของบุคคลตองาน หรือแงใดแงหนึ่งของงานเทาน้ัน 
 2.  ความผูกพันตอองคกรคอนขางจะมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจ ถึงแมวาจะมีการ
พัฒนาไปอยางชาๆแตก็อยูอยางม่ันคงความผูกพันตอองคกรเปนตัวชี้วัดถึงความมีประสิทธิภาพ ของ
องคกร 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 4.1 ความหมายของการจูงใจ 
 การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยูภายในของบุคคลที่กระตุนใหบุคคลมีการกระทํา" 
(Schiffman; & Kanuk. 1991:69) 
 การจูงใจ เปนภาวะภายใน ของบุคคล ที่ถูกกระตุนใหกระทําพฤติกรรมอยางมีทิศทางและ
ตอเน่ือง (แอนนิตา อี วูลฟอลค Anita E. Woolfolk 1995)  
 การจูงใจเปนภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรม การกระทําหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจ 
กระทําพฤติกรรม นั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ี ตองการ (ไมเคิล ดอมแจน Domjan 1996) 
 ในดานวิชาการ คําวา แรงจูงใจ (Motivation) มาจากรากศัพทภาษาละตินวา movere ซึ่งมี
ความหมายวา การเคลื่อนไหว (Move) ซึ่งความหมายที่วาน้ีเห็นไดชัดจากคําจํากัดความที่เขียนโดย 
Bernard Berelson และ Gerry A. Steiner วา “แรงกระตุน (Motives) เปนสภาวะภายในอันหนึ่งที่
เปนพลัง สิ่งกระตุน สิ่งนํา การกระทําของมนุษยไปในทิศทางหรือชองทางที่จะทําใหบรรลุถึงเปาหมาย
ที่ตองการ” 
 
 วงจรการจูงใจ (The Motivation Cycle) 
  ความตองการ         แรงขับ        เปาหมาย 
  (Needs)          (Drives)                 (Goals)    
  การขาดส่ิงที่ตองการ    การขาดทิศทาง        การลดแรงขับ 
  (Deprivation)         (Deprivation of Direction)         (Reduction of Drive) 
 
 การจูงใจประกอบดวยองคประกอบ 3 อยางที่มีปฏิสัมพันธกัน และความเกี่ยวของซึ่งกันและ
กันคือความตองการ แรงขับ และเปาหมายน่ันเอง 
 1.  ความตองการ (Need) คําอธิบายความตองการที่ดีที่สุด คือ ความไมพอเพียง 
(Deficiency) หากมองในภาวะสมดุลของมนุษยเรา (Homeostatic sense) ความตองการเกิดขึ้นเม่ือ 
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เกิดการไมสมดุลทางดานรางกายหรือจิตใจ ยกตัวอยางเชน ความตองการอาหาร เกิดขึ้นเม่ือเซลล 
ในรางกายขาดอาหารหรือนํ้า 
  2.  แรงขับ (Drive) แรงขับจะถูกสรางขึ้นเพ่ือบรรเทาความตองการใหลดนอยลง เราอาจให
ความหมายของแรงขับงายๆ วาเปนการไมพอเพียงกับทิศทาง (Deficiency with direction) ซึ่งคลาย
กับความหมายที่ Hull ใหไววาแรงขับเปนพฤติกรรมที่จูงใจ ตัวอยางของความตองการนํ้าและอาหาร
จะถูกแปลออกมาในรูปของแรงขับของความกระหาย และความหิว ความตองการเพ่ือนพอง ซึ่งแปล
ออกมาในรูปที่ตองการจะมีคนคบหาสมาคมเปนพวกพองดวย 
  3.  เปาหมาย (Goals) จุดสุดทายของวงจรของการจูงใจคือ เปาหมาย เปาหมายท่ีใชในวงจร
ของการจูงใจ หมายความถึงสิ่งหนึ่งที่จะเปนอะไรก็ไดที่บรรเทาความตองการ และลดแรงขับให
นอยลงไดดังนั้น การไดรับเปาหมายอันหนึ่งจะหมายความถึงการทําใหสภาพทางดานรางกายและ
จิตใจฟนสูสภาพที่มีความสมดุล และจะลดหรือขจัดแรงขับใหหมดไป การกินอาหาร ด่ืมนํ้า การมี
เพ่ือนจะทําหนาที่เสมือนการฟนฟูสภาวะสมดุลและลดแรงขับเก่ียวกับสิ่งน้ันๆ ลง อาหาร น้ํา และ
เพ่ือน เปนเปาหมายในตัวอยางที่ยกมาน้ี 
 
 4.2 ทฤษฏีสองปจจัยของเฟรดเดอริก เฮอรซเบอรก  
       (Frederick Herzberg two-factor theory or motivator-hygiene theory) 
 ทฤษฏีสองปจจัยของเฟรดเดอริก เฮอรซเบอรก ทฤษฏีจูงใจ-ค้ําจุน (The Motivation-
Hygiene Theory) เรียกอีกแบบหนึ่งวา ทฤษฏีสองปจจัย (Two-factor theory) ซึ่งเปนทฤษฏีเก่ียวกับ
ความพึงพอใจในการทํางานของเฮอรเบอรก สาเหตุที่เรียกวาทฤษฏีสองปจจัยเพราะในการทํางานนั้น
จะตองมีสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจสิ่งที่ทําใหไมพึงพอใจ หรือสวนประกอบที่เสริมใหคนเกิดความ
พอใจยิ่งขึ้นจึงเรียกวาเปนสิ่งค้ําจุน  
 ทฤษฎี จูงใจ-ค้ําจุนของเฮอรซเบอรก สรางขึ้นจากผลการวิจัยของเขาในคณะป 1959 ที่
เมืองพิทสเบอรก (Pittsburgh) รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือพิสูจนทฤษฎีของเฮอรซ
เบอรกที่วามนุษยมีความปรารถนา 2 ประการ ประการที่หน่ึงคือ ความปรารถนาที่จะขจัดความทุกข
ทางรางกายท้ังหลายใหหมดไป เชน ความหิว ความเดือดรอนทางสุขภาพ ประการที่สองคือความ
ปรารถนาในความสุขทางใจ เชน ความภาคภูมิใจในความสําเร็จชีวิตที่เจริญกาวหนา เปนตน 
 1. ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธโดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดจาก
งานที่ทํา (Job Content) เชน ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ฯลฯ ปจจัยจูงใจทําใหบุคคลเกิด
ความชื่นชอบ ยินดีในผลงานและความสามารถของตนเอง ถาตองการสนองปจจัยเหลาน้ีของ
ผูปฏิบัติงานแลวจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจทํางานจนสุดความสามารถ และชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานไดปจจัยเหลาน้ีไดแก 
   1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานไดสําเร็จ 
เสร็จส้ินและประสบความสําเร็จอยางดี ความสามารถในการแกปญหาตางๆ 
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   1.2 การไดรับความยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ
จากผูบังคับบัญชา เพ่ือรวมงาน กลุมเพ่ือนและบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถือน้ีบางคร้ัง
อาจจะแสดงออกในรูปของการยกยองชมเชย 
   1.3 ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง ความรูสึกที่ดีและไมดีตอลักษณะงานวา
งานนั้นเปนงานที่จําเจ นาเบื่อหนาย ทาทายความสามารถ กอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือเปน
งานที่ยากหรืองาย 
   1.4  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
มอบมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มที่ 
   1.5 ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน
สถานะหรือตําแหนงของบุคคลในองคการ แตในกรณีที่บุคคลยายตําแหนงจากแผนกหนึ่งไปยังอีก
แผนกหนึ่งขององคการโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ถือเปนเพียงการเพ่ิมโอกาสใหมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น เรียกไดวาเปนการเพ่ิมความรับผิดชอบ แตไมใชความกาวหนาในตําแหนงการงาน
อยางแทจริง 
 2.  ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factor) มีความสัมพันธโดยตรงกับสิ่งแวดลอมภาย นอกขอ
งาน เปนปจจัยที่ลดความไมพอใจในงานอันจะทําใหคนทํางานไดเปนปกติในองคการเปน เวลานาน 
ปจจัยเหลาน้ีไมถือวาเปนส่ิงจูงใจใหคนทํางานมากขึ้น แตมีสวนชวยในการทํางานสุขสบายขึ้น 
ปองกันไมใหคนผละออกจากงาน ถาเปนปจจัยนี้ไมมีงานหรือจัดไวไมดีจะทําใหขวัญของคนทํางานไม
ดีปจจัยเหลาน้ีไดแก 
   2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน ความพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจตอเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 
   2.2 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) นอกจากจะ
หมายถึงโอกาสที่บุคคลไดรับการแตงตั้งโยกยายตําแหนงภายในหนวยงานหรือองคการแลว ยัง
หมายถึงการที่บุคคลมีโอกาสพัฒนาทักษะ และไดรับส่ิงใหมๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะที่จะเอ้ือตอวิชาชีพ 
ของเขา 
   2.3 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Interpersonal Relation Supervisor) หมายถึง 
การพบปะสนทนา ความเปนมิตร การเรียนรูงานในกลุม และความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม 
   2.4 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal Relation peers) หมายถึง การ
พบปะสนทนา ความเปนมิตร การเรียนรูงานในกลุม และความรูสึกเปนสวนหนึ่งในกลุม 
   2.5 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal Relation Subordinates) 
หมายถึง การพบปะสนทนา และปฏิสัมพันธในการทํางาน ที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน 
   2.6 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง องคประกอบของสถานะอาชีพที่ทําใหบุคคล
รูสึกตองาน เชน การมีรถประจําตําแหนง การมีอภิสิทธิ์ตางๆ 
   2.7 นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy Administration) หมายถึง การ
จัดการและการบริหารงานขององคการ การใหอํานาจแกบุคคลในการใหเขาดําเนินงานไดสําเร็จ
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รวมทั้งการติดตอส่ือสารในองคการ เชน การที่บุคคลจะตองทราบวาเขาทํางานใหใคร นั่นคือ นโยบาย
ขององคการจะตองแนชัด เพ่ือใหบุคคลดําเนินงานไดถูกตอง 
   2.8 สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพที่จะ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน แสง เสียง อากาศ เครื่องมือ อุปกรณและอ่ืนๆ รวมทั้ง
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
   2.9 ความเปนอยูสวนตัว (Factors in Personal Life) หมายถึง สถานการณหรือลักษณะ 
บางประการของงานที่สงผลตอชีวิตความเปนอยูสวนตัว ทําใหบุคคลมีความรูสึกอยางใดอยางหน่ึงตอ
งานของเขา เชน ถาองคการตองการใหบุคคลยายที่ทํางานใหม อาจจะไกลและทําใหครอบครัว 
ลําบาก เปนตน 
   2.10 ความม่ันคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความ
ม่ันคงในงาน ความม่ันคงขององคการ 
   2.11 การปกครองบังคับบัญชา (Supervisor Technical) หมายถึง ความรูสึก
ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ตลอดจนความ
เต็มใจหรือไมเต็มใจของผูบังคับบัญชาในการใหคําแนะนํา หรือมอบหมายความรับผิดชอบตางๆ ให
ลูกนอง 
 ดังนั้นในการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอรซเบอรก (Herzberg) เปนการศึกษาเพื่อที่จะทํา
ใหทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการทํางานนั้นมี 2 ปจจัยคือปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน ซึ่ง
ทฤษฎีที่สามารถจัดองคประกอบแรงจูงใจไดอยางชัดเจนและครอบคลุม คือ ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร
เบอรก ซึ่งทางกลุมผูวิจัยมีความสนใจและใชทฤษฎีนี้เปนแนวทางในการศึกษา เนื่องจากเม่ือบุคคล
เกิดความพึงพอใจในปจจัยตางๆเหลาน้ีแลวก็จะทําใหพวกเขาเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งเม่ือเกิด
แรงจูงใจในการทํางานแลวพวกเขาก็จะทํางานโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย เพ่ือความ สําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ ซึ่งเม่ือพวกเขาเกิดความรูสึกเหลาน้ีแลวก็จะกลายเปนความ รูสึกจงรักภักดี
และสั่งสมจนกลายเปนความผูกพันตอองคกรตอไปจนไมคิดที่จะลาออกไปทํางานที่อ่ืน 
 
  4.3 ทฤษฎีการจูงใจของแมคเคิลลแลนด (McClelland’s Motivation Theory)  
 เดวิด ซี. แมคเคิลลแลนด (David C. McClelland) ไดมีบทบาทชวยในการพัฒนาการจูงใจ 
โดยแบงการจูงใจตามความตองการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลเปน 3 แบบ ดังนี้ 
 แบบที่ 1 ความตองการอํานาจ (The Need for Power) 
 แมคเคิลลแลนดไดคนพบวา บุคคลมีความตองการการมีอํานาจเปนอยางมาก เพราะจะ 
ไดอาศัยการใชอํานาจเพ่ือสรางอิทธิพลและควบคุมในการทํางาน 
 แบบที่ 2 ความตองการความผูกพัน (The Need for Affiliation) 
 บุคคลมีความตองการความผูกพันเปนอยางมาก แตละบุคคลชอบที่จะรักษาสัมพันธภาพ ที่
ดีทางสังคม เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกยินดี มีความคุนเคยกัน เขาใจกัน พรอมที่จะเปนที่พ่ึงในการ
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ปลอบใจ ใหความชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือเกิดความทุกข มีการติดตอสัมพันธกันกับบุคคลอ่ืนอยางเชน 
เพ่ือนสนิท 
 แบบที่ 3 ความตองการความสําเร็จ (The Need For Achievement) 
 บุคคลมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะไดรับความสําเร็จมีความหวาดกลัวอยางรุนแรงตอ
การประสบความลมเหลว และมีอารมณหงุดหงิดเม่ือไดรับความลมเหลวหรือผิดหวัง และชอบการ
ทํางานดวยตนเองเสมอ 
 แมคเคิลลแลนดไดพบวา รูปแบบการจูงใจที่ทําใหเกิดความสําเร็จที่สุดคือ บุคคลที่ทํางานอยู
ในบริษัทขนาดเล็ก มีประธานบริษัทที่มีการจูงใจทําใหเกิดความสําเร็จไดสูงมาก แตในบริษัทที่มี
กิจการขนาดใหญพบวา หัวหนาผูบริหารมีการจูงใจทําใหเกิดผลสําเร็จในระดับปานกลางเทาน้ัน 
 
 4.4 ทฤษฏี ERG ของ แอลเดอรเฟอร (Alderfer’s ERG Theory) 
 ทฤษฏี ERG ของ แอลเดอรเฟอร (Alderfer) (ธงชัย สันติวงษ. 2533: 390) แอลเดอรเฟอร
ไดยอลําดับความตองการของ มาสโลว เหลือเพียง 3 ประเภท คือ 
 1.  ความตองการในการมีชีวิตอยูรอด (E: Existence needs) เปนความตองการทาง 
ดานรางกายและความอยากไดในสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชนความตองการที่อยูอาศัย อาหาร
ผลตอบแทนตลอดจนสภาพการทํางานที่ดี 
  2.  ความตองการความสัมพันธ (R: Relation needs) เปนความตองการที่จะมีความ 
สัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆในสังคม เชน ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธกับเพ่ือนผูรวมงาน 
บุคคลที่ตนเองเกี่ยวของดวย แนวคิดพ้ืนฐานจองความตองการในระดับน้ีคือ คนเรามีความพอใจ 
เกิดขึ้นเม่ือมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
 3.  ความตองการเจริญกาวหนา (G: Growth needs) เปนความตองการที่ผลักดันให มนุษย
พยายามพัฒนาตนเองใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ 
 แอลเดอรเฟอร (Alderfer) ไมเชื่อวาบุคคลจะตองตอบสนองความตองการอยางเต็มที่กอนที่
พวกเขากาวตอไปยังความตองการอีกระดับหนึ่ง แตเขาไดพบวาบุคคลจะถูกจูงใจดวยความตองการ
มากกวาระดับหน่ึงพรอมกัน เชนความตองการเงินเดือนที่เพียงพอ (Existence needs) สามารถเกิด
ไดในขณะเดียวความตองการชื่นชม (Relation needs) ความตองการสรางสรรค (Growth needs) ยิ่ง
ไปกวาน้ัน Alderfer ไดพบวาลําดับความตองการจะแตกตางกันระหวางบุคคล ผูประกอบการจะ
แสวงหา ความยกยอง (Relation Needs) ความคิดสรางสรรค (Growth Needs) กอนความกังวลใจ
ตอความตองการดํารงอยู เชนความหิวและความกระหาย (Existence Needs) 
 สรุปไดวาการจูงใจ เปนการชวยใหเขาใจถึงพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล เน่ืองจาก แรงจูงใจ
จะเปนตัวที่คอยกําหนดทิศทางตาง ๆ ของการเกิดพฤติกรรมในตัวบุคคล นอกจากนี้ยังพบวา การจูง
ใจนี้เปนเรื่องที่เก่ียวของกับความพยายามในอันที่จะเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และ
พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจไมเปนผลทันที ผลของการจูงใจจะสังเกตเห็น
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ไดจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใน ความคิด การรับรู และการแสดงออก
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางอารมณดวย 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนหลักการทางจิตวิทยาที่
ใชในการบริหารบุคคล หรือการบริหารงานโดยทั่วไป ทั้งในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
วัตถุประสงคของการจูงใจใหคนทํางาน คือ ความตองการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
หรือการทํางานของพนักงานใหดีขึ้น และสิ่งหน่ึงที่ยอมรับทั่วไปวาสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานไดก็คือ การจูงใจ ดังนั้นผูบริหารทุกคนจึงพยายามใชเทคนิคการจูงในเพื่อกระตุน
ใหพนักงานในบริษัทของตนทํางานอยางเต็มความสามารถ 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร รวมถึงความพึงพอใจในการทํางาน และการ
ลาออกมีอยูมาก เพราะความผูกพันตอองคกรเปนส่ิงสําคัญ และเปนเรื่องจําเปนที่ผูบริหารจะตอง
ตระหนักถึง จะตองหาสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพ่ือทําใหองคกรสามารถดําเนินงานตอไปได
อยางราบร่ืน และประสบความสําเร็จ  
  

 ผลงานวิจัยในประเทศ 
 รสริน สกุลโรจนประวัติ (2541: 90 - 98) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ 
ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ความมุง
หมายของการวิจัย เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการและระดับความพึงพอใจในการทํางานแต
ละดานและรวมทุกดาน เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ทํางานแตละดานและรวมทุกดาน กลุมตัวอยางเปนบุคลากรสายสนับสนุนการสอนที่ปฏิบัติหนาที่ใน
กลุมงานบริการทางวิชาการและกลุมงานบริหารและธุรการทั้งที่เปนขาราชการและลูกจางงบรายได 
จํานวน 815 ราย พบวา บุคลากรสายสนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีความผูกพันตอ
องคการและมีความพึงพอใจในการทํางานในแตละดานและโดยรวมทุกดาน อยูในระดับปานกลาง 
ยกเวนความผูกพันตอองคการดานคานิยมตอมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนการสอนมีความ
ผูกพันในระดับมาก ปจจัยความผูกพันตอองคการรวมทุกดาน มีความสัมพันธทางบวกกับความพึง
พอใจในการทํางานรวมทุกดาน 
 โดยวิเคราะหเปนรายดาน พบวา บุคลากรเพศชายมีความพึงพอใจในการทํางานรวมทุก
ดานมากกวาเพศหญิง 
 บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับผูบังคับ 
บัญชา และเพ่ือนรวมงานแตกตางกัน 
 บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน โดยบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาอนุปริญญา 
และอนุปริญญา มีความพึงพอใจในการทํางานในดานความสําเร็จของงาน แตกตางกับบุคลากรที่มี 
วุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
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 จันทรทิพย วองประเสริฐ (2542) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางาน 
ของครูสอนวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้นในวิทยาลัยสารพัดชาง กลุมสถานศึกษาภาคกลางโดยใช ทฤษฎี
ความพึงพอใจของ เฮอรซเบอรก (Herzberg) เปนกรอบแนวความคิด ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
สถานภาพทางอาชีพ ความม่ันคงในการทํางาน และการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทํางาน ระหวางกลุมตัวแปรอิสระพบวา ครูเพศชาย มีคาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจสูงกวาครูเพศหญิง ในดานความกาวหนาในตําแหนง และโอกาสที่จะไดรับ
ความกาวหนาในอนาคต ครูอายุมาก มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาครูอายุนอย 
ในดานสภาพการทํางานดานสถานภาพสมรสและวุฒิการศึกษาไมพบความแตกตางกัน ครูที่มี
ระยะเวลาในการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาครูที่มีระยะเวลาใน
การทํางานนอยกวา ในดานความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ โอกาสที่จะไดรับความกาวหนา 
เงินเดือนและรายได สภาพการทํางานและความมั่นคงในการทํางาน 
 บัญชา นิ่มประเสริฐ (2542) ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยความมุงหมายเพ่ือศึกษา เปรียบเทียบความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยรวมและเปนรายดาน คือ ดานความเชื่อ 
การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการดานความตั้งใจ และพรอมที่จะใชความพยายามที่มีอยู
เพ่ือองคการ และดานปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการจําแนกตามตัวแปร
สายการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน เจตคติตอระบบราชการและความพึง
พอใจในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 230 คน ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2541 เคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวและทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ โดยผลการ วิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความผูกพันตอองคการ
โดยรวม อยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรมีความผูกพันตอองคการในดาน
ความตั้งใจและพรอมที่จะใชความพยายามที่มีอยูเพ่ือองคการ และดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่
จะคงความเปนสมาชิกขององคการอยูในระดับสูง สวนดานความเชื่อการยอมรับและคานิยมของ
องคการ อยูในระดับปานกลาง 
 2. บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความผูกพันตอองคการโดยรวมไมแตกตางกันเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวา มีความผูกพันตอ
องคการดานความเชื่อ การยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการสูงกวาบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
 3. บุคลากรที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความผูกพันตอองคการโดยรวมไมแตกตางกัน 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป มีความผูกพันตอ
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องคการดานความเชื่อ การยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการสูงกวาบุคลากรที่มีประสบการณ
ทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป 
 ธานินทร สิทธิกุญชร (2545: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานตอ
องคกร ศึกษากรณี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยการวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยในเชิง
สํารวจ ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด จากพนักงานบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ จากการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญมีแนวความคิด
เห็นตอลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย ความอิสระในการทํางาน ลักษณะงานที่ทาทาย งานที่มี
โอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ความเขาใจในการกระบวนการของงาน การมีสวนรวมในการบริหารงาน 
และความคาดหวังในโอกาสความกาวหนาในงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ความคิดเห็นตอ
ประสบการณจากการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร ความรูสึก
วาองคกรเปนที่พ่ึงได และทัศนคติตอเพ่ือนรวมงานและองคกรอยูในระดับปานกลาง ความผูกพันตอ
องคกรซ่ึงประกอบดวย ความเชื่อม่ันและยอมรับตอเปาหมายองคกร ความเต็มใจที่จะทุมเทความ
พยายามเพ่ือประโยชนขององคกร ความหวงใยในอนาคตขององคกร การปกปองชื่อเสียงภาพลักษณ
ขององคกร และความตองการคงอยูเปนสมาชิกขององคกรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่
ไมมีผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคกร ไดแก เพศ ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร 
และความรูสึกวาองคกรเปนที่พ่ึงได สวนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคกร ไดแก 
ความคิดเห็นที่เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ ประสบการณจากการปฏิบัติงาน และความตองการคงอยูเปน
สมาชิกขององคกรตอไป 
 สมชื่น นาคพลั้ง และศุภรักษ อธิคมสุวรรณ (2546: 80) ศึกษาความมุงม่ันผูกพันตอองคกร
กรณีศึกษา บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จํากัด โดยการวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยในเชิง
สํารวจ ใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 127 ชุด จากพนักงานบริษัท ฮิวเลตต-แพคการด 
(ประเทศไทย) จํากัด จากการศึกษาพบวาในภาพรวมพนักงานมีความมุงม่ันผูกพันตอองคกรอยูใน
ระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.80) เม่ือพิจารณาตัวแปรยอย พบวา พนักงานมีความมุงม่ัน
ผูกพันตอองคกรในดาน การทุมเทความพยายามใหองคกรดวยความเต็มใจ ความศรัทธาในเปาหมาย
และคานิยมขององคกร ความภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งขององคกร การตระหนัก 
 ถึงองคกรการปกปองรักษาช่ือเสียง และภาพลักษณองคกร และความปรารถนาเปนสมาขิก
องคกรตอไปน้ันอยูในระดับคอนขางสูง ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงานและลักษณะองคกรมี 
ความ สัมพันธในเชิงบวกกับความมุงม่ันผูกพันตอองคกร ปจจัยทางดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติกับองคกร ระยะเวลา ประสบการณรวม วิธีเขา
มาเปนพนักงาน และสถานที่ปฏิบัติงานประจํา ไมมีความสัมพันธกับความมุงม่ันผูกพันตอองคกร
อยางมีนัยสําคัญ แตฝายงานที่สังกัดมีความสัมพันธกับความมุงม่ันผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 
 วิไลวรรณ สารีกุล (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “ความผูกพันในองคการ: กรณีศึกษา
พนักงาน บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด (โรงงานหัวหมาก)” กลุมตัวอยางคือ พนักงานสายโรงงาน บริษัท 
ไทยนํ้าทิพย จํากัด โรงงานหัวหมาก จํานวน 236 คน โดยใชแบบสอบถามพบวา ความผูกพันของ
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พนักงาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับสูง แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 1) ดาน
ความเช่ือม่ันและการยอมรับเปาหมายขององคกร 2) ดานความพยายามทุมเทอยางเต็มที่ในการ
ทํางาน 3) ดานความจงรักภักดีตอองคกร 4) ดานความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งขององคกร 5) 
ดานความปรารถนาในการดํารงความเปนสมาชิก 6) ดานความหวงใยในอนาคตขององคกร และ 7) 
ดานการปกปองชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร โดยดานที่ 1) – 4) และ 6) – 7) มีความคิดเห็น
อยูในระดับสูง มีเพียงดานที่ 5) เพียงดานเดียว ที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอ
ความผูกพันของพนักงาน ไดแก รายไดตอเดือน ดานนโยบายและโครงสรางขององคการ ดาน
สัมพันธภาพกับผูรวมงาน ดานสภาพการทํางาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ และดานภาพลักษณและ
ทัศนะที่มีตอองคกร  
 จุฑามาศ โพธิ์ศรี (2549) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) พบวาบริษัทไดนําแนวคิดเร่ืองความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย และกําหนดนโยบายเพ่ือใหพนักงานเกิด
ความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน โดยนําแนวคิดทฤษฏีสองปจจัยของ Frederick 
Herzberg และแนวคิดของ Gallup Path มาเปนพ้ืนฐานในการประยุกตใชเพ่ือสรางใหพนักงานเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปนการสงเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพองคกร เพ่ือใหพนักงานและองคกรประสบความสําเร็จรวมทั้งสงผลใหพนักงานเกิด
ความรูสึกผูกพันกับองคกรตอไปในอนาคต นอกจากน้ีพบวา หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย
เพ่ือใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ การพัฒนาความกาวหนาของพนักงาน การ
พัฒนาความสัมพันธระหวาพนักงาน การใหคาตอบแทนและสิทธิประโยชนที่เปนธรรม และการ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานใหชัดเจน นอกจากนี้พบวาการบริหารจัดการความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานน้ัน ผูบริหารระดับสูงของบริษัทมีสวนสําคัญมากในการสราง หรือกําหนด
แนวนโยบายใหเกิดขึ้นภายในองคกร และกําหนดใหทุกฝายตองมีสวนรวมในการจัดการความพึง
พอใจ สวนปญหาและอุปสรรคที่พบคืออัตราการลาออกของพนักงานสูง เน่ืองจากส่ิงที่พนักงานไมพึง
พอใจคือ ความพึงพอใจในดานคาตอบแทนและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 พนิดา จงดําเกิง (2551: 39) ศึกษาการสรางความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา: โรงแรม 
ABC (อางอิงจาก ประคัลภ ปณฑพลังกูร 2551: งานวิจัยของ Kovach Kenneth A ในป 1995) ใน
เร่ืองของ Employee Motivation: Addressing a Crucial Factor in your organizations’ 
performance ซึ่งไดตีพิมพในหนังสือ Employee Relations Today, vol 22, No 2 New York: John 
Wiley & Son, Inc. งานวิจัยชิ้นน้ีไดทําการศึกษาและสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน และระดับ
บังคับบัญชา ในเรื่องของปจจัยที่จะสามารถจูงใจพนักงานใหทํางานได โดยใหพนักงานและ
ผูบังคับบัญชาทําการเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่สามารถจูงใจพนักงานใหทํางานไดจากมาก 
ไปนอย แลวนําเอาคําตอบของทั้งสองฝายมาเปรียบเทียบกันดังแสดงในตาราง 
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ตาราง 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจ  
 

ความคิดเห็นพนักงาน ความคิดเห็นระดับบงัคับบัญชา 
1. ความนาสนใจของงานที่ทํา 1. คาจางที่ดี 
2. ความชื่นชมตอผลงานของผูบังคับบัญชา 2. ความม่ันคงในงาน 
3. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของงานที่ทํา 3. การเติบโตในองคกร 
4. ความม่ันคงในงาน 4. สภาพการทํางานที่ดี 
5. คาจางที่ดี 5. ความนาสนใจของงานที่ทํา 
 
 จากตารางจะเห็นวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจูงใจพนักงานระหวางตัวพนักงานเองและ
ของผูบังคับบัญชาน้ัน มองตางกันอยางสุดขั้ว พนักงานเองมองวาส่ิงที่จะทําใหเขาทํางานไดและอยาก
ทํางาน คือ ความนาสนใจของงานที่ทํา และอันดับที่สองก็คือ ผูบังคับบัญชาตองใสใจและใหความชื่น
ชมตอผลงานที่ทําได สวนเรื่องของคาตอบแทนหรือเงินเดือนนั้น เปนสิ่งสุดทายที่พนักงานนึกถึง แต
ในดานของผูบังคับบัญชากลับมองวาสิ่งที่จะจูงใจพนักงานใหทํางานได อันดับหนึ่งคือ เงินเดือน และ
อันดับที่สองคือ ความม่ันคงในงาน สวนความนาสนใจในงานกลับมาเปนอันดับที่หา ซึ่งถาหัวหนางาน
หรือผูบังคับบัญชาคิดแบบน้ีกันหมด ก็คงจะไมสามารถจะจูงใจพนักงานใหทํางานดวยไดเลย 
  
 ผลงานวิจัยตางประเทศ 
 มารช และแมนนารี (อังคณา โกสียสวัสด์ิ. 2534: 33; อางอิงจาก March; & Mannari. 1977: 
57 – 75 Administrative Science Quarterly) ไดศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ
ตลอดชีวิต ซึ่งผลการศึกษาพบวา สถานภาพขององคการ ความพึงพอใจในงานความ สัมพันธ
ระหวางเพ่ือนรวมงานและโอกาสกาวหนาในงานเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตองคการ 
 ดีโคทิส และซัมเมอร (DeCotis; & Summers. 1987: 445 - 470) ไดศึกษาปจจัยเบื้องตน ที่
มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ พบวาโครงสรางขององคการกระบวนการขององคการบรรยากาศ
ขององคการ มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการเชนเดียวกับ ความพึงพอใจในงานและทั้งความ
ผูกพันตอองคการ และความพึงพอใจในงาน เปนทํานายการเปลี่ยนงานไดดีเทา ๆ กัน 
 เบอรนิ่ง และฮูเวอร (Bruening; & Hoover. 1990) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการ
ทํางานและความผูกพันตอองคการของผูที่ทําหนาที่สอนในเพนซิวาเนียร พบวา สถานภาพสมรส มี
ผลตอความรูสึกผูกพันตอองคการ โดยที่ครูที่แตงงานแลวจะมีความรูสึกผูกพันตอองคการนอยกวาผูที่
เปนโสด และไมพบความแตกตางระหวางความพึงพอใจในการทํางานและสถานที่ตั้งขององคการกับ
ความผูกพันตอองคการ 
 แมทธิว และฟารร (รสริน สกุลโรจนประวัติ. 2541: 30; อางอิงจาก Mathieu; & Farr. 1991: 
127 – 133. Applied Psychology) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยเบื้องตนที่มีความสัมพันธกับผูกพันตอ
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องคการและผลกระทบของความผูกพันตอองคการดวยวิธีการวิจัยแบบอภิมาณ จากงานวิจัยจํานวน 
200 เรื่อง พบวา ปจจัยเบื้องตนของความผูกพันตอองคการ ไดแก ปจจัยบุคคลจําแนกเปน เพศ 
การศึกษา อายุงานตําแหนง มีนัยสําคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางาน ความ
ผูกพันในอาชีพความผูกพันตอสหภาพและความพึงพอใจในงาน ดานความผูกพันตอองคการพบวามี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การตั้งใจที่จะออกจากงานและการเปลี่ยนงาน 
 กูสซ่ีส (Guzlye. 1992) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง บรรยากาศของสภาพอากาศตามฤดูกาลและ
บรรยากาศขององคการที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ พบวา บรรยากาศขององคการและสภาพภูมิ
ประเทศท่ีตั้งขององคการมีผลตอความรูสึกผูกพันตอองคการ 
 วาโรนา (Varona. 1996) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคการอยูในองคกรประเทศกัวเตมาลาใน 3 องคกร พบวาตําแหนงของ
พนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน และมีความผูกพันตอองคการซึ่งเปนผลมา
จากสวัสดิการในการรักษาพยาบาลและการใหสวัสดิการแกบุตรในการศึกษา เชนการมีสถานศึกษา
ใกลกับองคกร รวมถึงความรูสึกตอวัฒนธรรมขององคการ มีผลตอความรูสึกผูกพันกับองคการ 
 เคลน (Klein. 1998) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ผลกระทบตอความผูกพันตอองคการจากความมี
เหตุผลและความรูสึกทางศีลธรรม จากการสอบถามจากระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติการ และพนักงาน ได
พบวา ผลกระทบจากความรูสึกรับผิดชอบตอองคการนั้น เกิดมาจากหลายสาเหตุเชนรูปแบบของการ
บริหาร วิธีการบริหารขององคการ บรรยากาศในองคการ และความมีเหตุผลและความมีศีลธรรมของ
คนในองคการ และสถานที่ตั้งขององคการ พ้ืนที่ที่องคการตั้งอยูก็มีความแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 จอนส (Johns. 1998: 102) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน
กับความผูกพันตอองคการ ไดพบวา คุณลักษณะสวนบุคคลกับการจัดการองคการและความพอใจใน
การทํางานมีผลตอความผูกพันกับองคการ ซึ่งจากกลุมตัวอยางที่สุมสํารวจจากจํานวนของพนักงาน 
4,450 คน จากสถาบันการเงินใหญ ซึ่งประกอบดวยลูกจาง คนงาน นักวิเคราะห นักมืออาชีพ และ
ระดับเทคนิค รวมถึงระดับผูจัดการทั้งหมด พบวาความพอใจงานและความผูกพันตอองคการ มี
ความสัมพันธกันระหวางระดับการศึกษาและความพอใจ และระดับการศึกษาและความผูกพันตอ
องคการสัญญา แตผลการวิเคราะหทางคาสถิติบางตัวพบวาตัวแปรในสวนลักษณะบุคคลบางตัวแปร 
ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรของระดับการศึกษาและความพอใจหรือความผูกพันกับองคการอยางไรก็
ตามความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  
 นิจฮอฟ โจง; และพิงกฮอฟ (Nijhof, Jong; & Beukhof. 1998: 83) ไดศึกษาวิจัย เร่ืองการ 
คนหาความผูกพันของบุคลากรในองคกร พบวาองคกรที่มีความยึดม่ันผูกพันนั้น มีความสัมพันธกับ
ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงานและปจจัยดานองคกร และมีความสัมพันธที่สําคัญระหวางลักษณะความ
ยึดม่ันผูกพันขององคกรกับประสิทธิผลขององคกร ความยึดม่ันผูกพันที่เขมแข็งเปนความตอเน่ืองกับ
รูปแบบการบริหารที่เห็นความสําคัญของการเรียนรูในองคกร ผลการวิจัยไมพบความ สัมพันธปจจัย
สวนบุคคลกับความยึดม่ันผูกพัน ปจจัยดานลักษณะงานพบวามีความสัมพันธระดับต่ําระหวางการ
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สนับสนุนของสังคม (Social Supports) กับความยึดม่ันผูกพันและมีความสัมพันธดานผูรวมงานกับ
ความยึดม่ัน 
 งานวิจัยของ Towers Perrin ไดศึกษาวิจัย เร่ืองของความผูกพัน (Engagement) โดยการ
สอบถามพนักงานถึง 90,000 คน และครอบคลุมถึง 18 ประเทศทั่วโลกในป 2008 โดยเขาถามวา
ปจจัยอะไรเปนตัวสรางความรูสึกผูกพันของพนักงานตอองคกร ผลที่ไดออกมาเปนลําดับดังนี้ 
 1. ผูบริหารระดับสูงมีความใสใจและสนใจ ในเรื่องความเปนอยูของพนักงาน 
 2. มีการพัฒนาทักษะที่เปนจุดออนในผลงานของปที่ผานมา 
 3. องคกรมีชื่อเสียงในดานความรับผิดชอบตอสังคมภายนอก 
 4. มีสวนรวมในการตัดสินใจในงานของหนวยงานที่ตนทํางานอยู 
 5. องคกรตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
 6. ตั้งมาตรฐานของแตละบุคคลใหสูงขึ้น 
 7. มีโอกาสเจริญกาวหนาในสายอาชีพ 
 8. มีการมอบหมายงานที่ทาทาย และเปนงานที่เพ่ิมทักษะและความสามารถ 
 9. มีความสัมพันธที่ดีกับหัวหนางาน 
 10. สนับสนุนความคิดสรางสรรคของพนักงานในทุกระดับ 
 
 จะเห็นวา 10 อันดับที่พนักงานทั่วโลก 18 ประเทศตอบมา ไมมีอันดับใดที่บอกถึงเรื่องของ
คาตอบแทนเลย  
 ดังน้ันจึงสรุปไดงายๆ วา คาตอบแทนนั้นมีความสําคัญ และเปนสิ่งที่ดึงดูดพนักงานใหเขา
มาทํางานกับบริษัทได กลาวคือ บริษัทใดที่มีการจายคาตอบแทนที่สูง ก็มักจะไดรับความสนใจจาก
ผูสมัครมากหนอย สวนเร่ืองของการรักษาพนักงาน และการสรางความผูกพันของพนักงานตอองคกร
นั้น คาตอบแทนแทบจะไมมีผลอะไรมากมายเลย แมวาองคกรเราจะมีการจายคาตอบแทนที่สูงสัก
เพียงใด แตถาผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไมมีความใสใจในความเปนอยูของพนักงานในฐานะมนุษย
คนหน่ึง คิดเพียงวาน่ีก็คือลูกจาง บริษัทจายเงินเดือนแลว ก็ตองทํางานตอบแทน ถาเปนเชนนั้น
พนักงานก็คงจะมีความรูสึกผูกพันตอองคกรไดยากมาก 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา ดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  
 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการสุมตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ี เปนบุคลากรคนไทยของ 
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ทั้งหมด จํานวน 160 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 
2553)  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนบุคลากรคนไทยขององคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง โดยใชวิธีการทําสํามะโน (Census) โดยเก็บขอมูลจากทุกๆ หนวยของประชากร คือจาก
จํานวนบุคลากรทั้งหมดเทากับ 160 คน  
  

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูล ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ในลักษณะ
ของภาษาของแบบสอบถามที่งายตอการเขาใจ โดยจัดลําดับเนื้อหาแบบสอบถามใหครอบคลุมขอมูล
ที่ตองการ ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปน้ี 
  สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลในลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน มีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายปด (Close-ended response question) จํานวน 6 ขอ มีลักษณะคําถามเปนแบบ
มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions) โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว ไดแก  
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 ขอที่ 1 เพศ ไดแก เพศชาย และเพศหญิง เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
 ขอที่ 2 อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยแบงอายุของ
กลุมตัวอยาง เปน 3 ชวงอายุ ซึ่งคํานวณการแบงอันตรภาคชั้น ไดดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 
2548: 195)  
 

ความกวางอันตรภาคชั้น  = 
ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  

จํานวนชั้น  

ดังนั้นชวงอายุ ไดแก 
60 – 24 

=  9 
4 

 
 จึงไดแบงชวงอายุ ดังนี้ 
  1. ต่ํากวา หรือเทากับ 30 ป 
  2. 31 – 40 ป  
  3. 41 ปขึ้นไป 
 
 ขอที่ 3 สถานภาพ ไดแก โสด / แยกกันอยู, สมรส / อยูดวยกัน เปนแบบสอบถามชนิด
ปลายปด โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)  
 ขอที่ 4 ระดับการศึกษา เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท
เรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยแบงเปน 3 ชวงไดแก  
  1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
  2. ปริญญาตรี 
  3. สูงกวาปริญญาตรี 
 ขอที่ 5 ระดับตําแหนงงาน เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยแบงเปน 2 ชวง ไดแก 
  1. พนักงานระดับปฏิบัติการ 
  2. พนักงานระดับผูบริหาร 
 ขอที่ 6 ระยะเวลาในการทํางานในองคกรแหงหน่ึง เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยแบงเปน 4 ชวงไดแก  
  1. ต่ํากวา 5 ป 
  2. 6-10 ป 
  3. 11-15 ป 
  4. 16 ป ขึ้นไป 
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 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุนและปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของคลากร 
ไดแก  
 - ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน จํานวน 13 ขอ ไดแก ดานนโยบายการบริหาร ดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความม่ันคงในการทํางาน  
 - ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 12 ขอ ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดาน
การไดการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา
ในการทํางาน 
 โดยมีลักษณะคําถามปลายปดโดยใชระดับมาตรวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) แตละขอนั้นจะมีคําตอบใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert 
Scale โดยแตละขอแบงการแสดงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  
 
 ระดับความคิดเห็น         คะแนน 
 เห็นดวยอยางยิ่ง     5 
 เห็นดวย      4  
 ไมแนใจ      3 
 ไมเห็นดวย      2 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   1 
 
  เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากรมาพิจารณา
ความถี่ ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2542: 29) โดยคํานวณ
ไดดังนี้ 

อันตรภาคชั้น  = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  

จํานวนชั้น  

= 
5 – 1 

=  0.8 
5 

 
 จากน้ันกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจและ
ปจจัยค้ําจุนในการทํางานดังนี้ 
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 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุดเห็นดวยอยางยิ่ง/ 
       มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41-4.20  หมายถึง เห็นดวย ระดับปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุดเห็นดวย/ 
       อยางยิ่งมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40   ระดับปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุดเห็นดวยไมแนใจ/ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60   ระดับปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุดเห็นดวย/นอย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.80  ระดับปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุด ไมเห็นดวยอยางยิ่ง/นอยที่สุด 
 
 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากร จํานวน 8 ขอ โดยมีลักษณะ
คําถามปลายปดโดยใชระดับมาตรวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แตละขอน้ันจะมี
คําตอบใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert Scale โดยแตละขอแบง
การแสดงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  
 
 ระดับความคิดเห็น         คะแนน 
 เห็นดวยอยางยิ่ง       5 
 เห็นดวย       4 
 ไมแนใจ      3 
 ไมเห็นดวย       2 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง     1 
 
 เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากรมาพิจารณา
ความถี่ ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2542: 29) โดยคํานวณ
ไดดังนี้ 

อันตรภาคชั้น  = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  

จํานวนชั้น  

= 
5 – 1 

=  0.8 
5 

 
 จากน้ันกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันในการ
ทํางานดังน้ี 
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 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถึง ระดับความผูกพันตอองคกรเห็นดวยอยางยิ่ง/มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง ระดับความผูกพันตอองคกรเห็นดวย/มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง ระดับความผูกพันตอองคกรไมแนใจ/ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึง ระดับความผูกพันตอองคกรไมเห็นดวย/นอย 
 คะแนนแฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึง ระดับความผูกพันตอองคกรไมเห็นดวยอยางยิ่ง/นอยที่สดุ 
 
ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัย 
สรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ ดังตอไปน้ี 
 1.  ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ 
เก่ียวของกับตัวแปรที่จะศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดของการวิจัย และการสราง 
แบบสอบถาม 
 2.  นําแบบสอบถามที่ผูวิ จัยสรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบและ
เสนอแนะ เพ่ิมเติม 
  3.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
เที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค นิยามศัพท และกลุมตัวอยางจากน้ันนํามาปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ 
เพ่ือปรับปรุงอีกคร้ังกอนนําไปทดลองใช 
  4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําไป
ทดสอบ (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 ชุด จากน้ัน
นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และ
แกไขขอบกพรองใหเหมาะสมแลวจึงสงแบบสอบถามที่แกไขแลวใหกลุมตัวอยางจริงเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชสูตร ดังน้ี 
(กัลยา วานิชยบัญชา.  2548: 35)  
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  เม่ือ      แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
      k    แทน จํานวนคําถาม 
   ariancecov  แทน คาเฉลี่ยแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
   iancevar  แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
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  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coeffcient) คา   ที่ไดจะแสดงถึงระดับ
ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีคาระหวาง 0 <   < ซึ่งคาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความ
เชื่อม่ันสูง 
 5.  เม่ือนําผลจากการทดสอบแบบสอบถาม (Try Out) จํานวน 30 ชุด มาวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach ไดคาความเชื่อม่ันดังนี้ 
  แบบสอบถามสวนที่ 2 ปจจัยค้ําจุนและปจจัยจูงใจในการทํางานของบุคลากร มีคาความ
เชื่อม่ัน เทากับ .8733  แบบสอบถามสวนที่ 3 ความผูกพันของบุคลากร มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 
.7036  และทั้งฉบับ มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .8806 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยจูงใจ และ
ปจจัยค้ําจุนที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดังนี้ 
 1.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการใชแบบสอบถามเก็บ
ขอมูล จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จํานวน 160 คน 
 2.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเพ่ือใชประกอบการทําวิจัย ผูวิจัยได
ทําการศึกษาคนควาจากหนังสือ วิทยานิพนธ เอกสารงานวิจัยตางๆ เอกสารขององคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง และแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตของหนวยงานที่มีการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่เก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 
4. การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ทําการตอบเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาดําเนินการดังตอไปน้ี 
 
 การจัดทําขอมูล 
 1.  ทดสอบแบบสอบถามที่ไดออกแบบไว โดยการทํา Pilot survey หรือ Pretest จากน้ัน 
ดําเนินการแกไขขอบกพรองของแบบสอบถาม พรอมทั้งตรวจสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของ 
แบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบัค หรือ (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 2.  นําแบบสอบถามที่แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวออกเก็บขอมูลจริง 
 3.  ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บขอมูลแลว 
 4.  นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตองแลว มาทําการลงรหัส (Coding) ในแบบลง 
รหัสสําหรับใชประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายถึง
ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ 
ระดับตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูล สถิติที่ใชไดแก 
   1.1  คารอยละ (Percentage) เพ่ือใชในการแปลความหมายของขอมูลลักษณะสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามสวนที่ 1 
  1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลในดานตางๆ ใน
แบบสอบถาม สวนที่ 2 และ 3 
   1.3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชในแปลความหมายของขอมูล
ในดานตางๆ ในแบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3  
 2.  การวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน แต
ละขอ สถิติที่ใช ไดแก 
   2.1  สถิติ t-test ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากร 
2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ สถานภาพ
สมรส และระดับตําแหนงงาน 
   2.2  สถิติ One-way ANOVA ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมประชากรที่มีมากกวา 2 กลุม เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานอายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาการทํางาน  
  2.3 สถิติ สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระกัน เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 
2 และ 3 หาความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจในการทํางานกับความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 คาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย 
  1.  คารอยละ (Percentage) เพ่ือใชในการแปลความหมายของขอมูลประชากร ศาสตร ของ
ผูตอบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามสวนที่ 1 โดยใชสูตร ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ.2544:33) 
 

  คารอยละ   (P) = 100
n


f  

 
  เม่ือ  P   แทน  รอยละหรือเปอรเซ็นต 
    f   แทน  ความถี่ในการปรากฏของขอมูล 
    n   แทน  ขนาดกลุมประชากรทั้งหมด 
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 2.  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลในดานตางๆในแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 และ 3 โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ.2544: 33) 
  สูตรคาคะแนนเฉลี่ย  
 

    X = 
n

X  

 
  เม่ือ X  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
     X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n  แทน ขนาดของกลุมประชากร 
 
  3.  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชในแปลความหมายของขอมูลใน
ดานตางๆ ในแบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3 โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2540: 40) 
  สูตรคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

    
)1(

)( 22




  

nn

XXn
S  

    
  เม่ือ S   แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
    2)( X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
    2)( X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    n   แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
 
 4.  สถิติใชทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม หรือคาความเชื่อถือไดของเครื่องมือ 
(Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคาครอนบัคแอลฟา (Cronbach’s alpha) (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2546) โดยใชสูตรดังนี้ 
 

    
ianceariancek

ianceariancek
sAlphaCronbach

varcov)1(1

varcov
'


  

 
   เม่ือ     แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
       k   แทน จํานวนคําถาม 
  ariancecov  แทน คาเฉลี่ยแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
  iancevar   แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
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  คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 < 
  < 1 คาที่ใกลเคียง 1 มาก แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง 
 
 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  
  1.  คา t-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่
เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ สถานภาพสมรส 
และระดับตําแหนงงาน โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 31) 
    
      t =       
 

   
   โ ด ย ที่   
   
   
    t  มีองศาอิสระ n1 + n2 -2  
        
   เม่ือ  t   แทน คาสถิติที่ทดสอบ 
    1x   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 1 
    2x   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 
    do   แทน คาคงที่ที่อาจมีคาเปนศูนย หรือมีคาเปนบวกหรือลบก็ได 
    S1 

2 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
    S2

2  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
    n1   แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
    n2   แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 
 
 2.  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ใชทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากรที่มีมากกวา 2 กลุม เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 
ดานอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทํางาน โดยใชสูตรดังน้ี (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2546: 
144) 
 

    B

W

MS
F = 

MS
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  เม่ือ  F  แทน คาแจกแจงที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
     MSb แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
     MSw  แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม 
    
  กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปน
รายคู ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวิธี Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544:333) 
 

    LSD =  MSEt
kn ;

2
1
  

ji nn

11
  

  โดยท่ี ni  nj 

 
  เม่ือ   LSD แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากรกลุมที่ i และ j 
     MSE แทน คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความแปรปรวน 
     k  แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง 
     n  แทน จํานวนของตัวอยางทั้งหมด 
        แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ    
 
  3. สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน หรือหาความสัมพันธระหวาง
ขอมูล 2 ชุด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยค้ําจุนในดาน
นโยบายการบริหาร ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดาน
สภาพการทํางาน และดานความม่ันคงในการทํางาน และ ใชในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยจูง
ใจ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดาน
ความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในการทํางาน โดยใชสูตรการคํานวณ (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2546: 331-312) ดังนี้ 
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  เม่ือ  rxy   แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
     X  แทน ผลรวมของคะแนน X 
     Y  แทน ผลรวมของคะแนน Y 
     X2  แทน ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 
     Y2 แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
     XY  แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 
      N   แทน จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 
 
 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1  r  1 ความหมายของ (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2544:437) 
 1.  ถาคา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม คือ ถา X เพ่ิม 
Y จะลด แตถา X ลด Y จะเพ่ิม 
 2.  ถาคา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพ่ิม Y 
จะเพ่ิมดวย แตถา X ลด Y จะลดดวย 
 3.  ถาคา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 4.  ถาคา r มีคาเขาใกล -1 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 5.  ถาคา r เทากับ 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 
 6.  ถาคา r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอยและมีคาระดับความสัมพันธ
ของสหสัมพันธ (Salkind. 2000: 208) 
  
  คาระดับความสัมพันธ  ระดับความสัมพันธ 
   0.81-1.00   สูง 
   0.61-0.80   คอนขางสูง 
   0.41-0.60   ปานกลาง 
   0.21-0.40   คอนขางต่ํา 
   0.01-0.20    ต่ํามาก 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษา ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจใดบางที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง โดยการวิเคราะหขอมูล และการแปลผล
ความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี ้
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 H0    แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1   แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 n    แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
  X    แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 S.D.   แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 SS   แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 df    แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 t    แทน คาที่ใชพิจารณา t - Distribution 
 F -Ratio  แทน คาที่ใชพิจารณา F – Distribution 
 Sig.2 tailed  แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 LSD   แทน Least Significant Difference 
 *    แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 **    แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการ
นําเสนอ ออกเปน 5 สวน ตามลําดับ ดังนี้ 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุน ในดานนโยบายการบริหาร   
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และ
ดานความ ม่ันคงในการทํางาน  และปจจัยจูงใจ ในดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดการ



 

 

40

 

ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในการ
ทํางาน ของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหน่ึง 
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอที่ 1 บุคลากรที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร 
ตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ดาน
ความสัมพันธกับ ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความม่ันคงในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
ไดการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาใน
การทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน โดยการแจกแจงจํานวน 
(ความถี่) และรอยละ ดังตาราง 
 
ตาราง 2 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ ระดับ 
      การศึกษา สถานภาพสมรส ระดับตําแหนงงาน อายุ และระยะเวลาการทํางาน 
 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ความถ่ี (คน) รอยละ 

1.1  เพศ     
          ชาย 56 35.00 

          หญิง 104 65.00 

รวม 160 100.00 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ความถ่ี (คน) รอยละ 

1.2  ระดับการศึกษา   

          ต่ํากวาปริญญาตรี 12 7.50 
          ปริญญาตรี 98 61.25 
          สูงกวาปริญญาตรี 50 31.25 

รวม 160 100.00 

1.3  สถานภาพสมรส   
          โสด / แยกกันอยู 56 35.00 

          สมรส / อยูดวยกัน 104 65.00 

รวม 160 100.00 

1.4  ระดับตําแหนงงาน   
          บุคลากรระดับปฏิบัติการ 130 81.25 

          บุคลากรระดับผูบริหาร 30 18.75 

รวม 160 100.00 

1.5  อายุ   

          ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 30 18.75 
          31-40 ป 72 45.00 
          41 ปขึ้นไป 58 36.25 

รวม 160 100.00 

1.6  ระยะเวลาการทํางาน   
          ต่ํากวา 5 ป 64 40.00 
          6-10 ป 39 24.37 
          11-15 ป 30 18.75 

          16 ป ขึ้นไป 27 16.88 

รวม 160 100.00 
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 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ัง
นี้ จํานวน 160 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
 เพศ บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 65.00 และเปนเพศ
ชาย จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 35.00 โดยสรุปบุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา บุคลากรสวนใหญมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 98 คน คิดเปน
รอยละ 61.25 รองลงมาเปนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาที่สูงกวาปริญญาโท มีจํานวน 50 คน คิดเปน
รอยละ 31.25 และเปนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
7.50 ตามลําดับ 
 สถานภาพสมรส บุคลากรสวนใหญมีสถานภาพเปนโสดหรือแยกกันอยู มีจํานวน 86 คน 
คิดเปนรอยละ 53.75 และมีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกัน มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 46.25 
โดยสรุปบุคลากรสวนใหญมีสถานภาพเปนโสดหรือแยกกันอยูมากกวามีสถานภาพสมรสหรืออยู
ดวยกัน ตามลําดับ 
 ระดับตําแหนงงาน บุคลากรสวนใหญเปนบุคลากรระดับปฏิบัติการ มีจํานวน 130 คน 
คิดเปนรอยละ 81.25 และเปนบุคลากรระดับผูบริหาร มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 18.75 โดย
สรุปบุคลากรสวนใหญเปนบุคลากรระดับปฏิบัติการมากกวาบุคลากรระดับผูบริหารตามลําดับ 
 อายุ บุคลากรสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 45.00 
รองลงมาเปนบุคลากรที่มีอายุระหวาง 41 ปขึ้นไป มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 36.25 และ 
เปนบุคลากรที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 18.75 ตามลําดับ 
 ระยะเวลาการทํางาน บุคลากรสวนใหญมีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป มีจํานวน 64 
คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาเปนบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน    6-10 ป มีจํานวน 39 คน 
คิดเปนรอยละ 24.37 รองลงมาเปนบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 11-15 ป มีจํานวน 30 คน คิด
เปนรอยละ 18.75  และเปนบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานมากกวา 16 ปขึ้นไป มีจํานวน 27 คน 
คิดเปนรอยละ 16.88 ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุน ในการปฏิบัติงานมี 5 ดาน ไดแก ดานนโยบายการบริหาร ดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความม่ันคงในการทํางาน โดยการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและนําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย ปรากฏตามตาราง  
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ตาราง 3 แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา 
      รักษาโรคแหงหน่ึง โดยรวมแตละรายดานของปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
 

ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัตงิาน X  S.D. ระดับปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 

ดานนโยบายการบริหาร 3.63 0.665 มาก 
ดานความม่ันคงในการทํางาน 3.08 0.863 ปานกลาง 
ดานสภาพการทํางาน 4.00 0.552 มาก 
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 3.90 0.716 มาก 
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 4.20 0.553 มาก 
ผลรวมปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 3.76 0.450 มาก 

 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.76 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.450 ซึ่งเม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.553 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก 
  ดานสภาพการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.552 มี
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก  
 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.716 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก  
 ดานนโยบายการบริหาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.665 มี
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก  
 ดานความม่ันคงในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.863 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานปานกลาง 
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ตาราง 4 แสดงระดับปจจัยค้ําจุนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ    
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ในดานนโยบายการบริหาร 
 

ดานนโยบายการบริหาร X  S.D. 
ระดับปจจัยค้ําจุน 
ในการปฏิบัติงาน 

นโยบายขององคกรมีความชัดเจน และงายตอการ
ปฏิบัตติาม 

3.59 0.842 มาก 

วิสัยทศัน และคานิยม มีผลทําใหองคกรดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.76 0.813 มาก 

องคกรของทานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมและยุติธรรม 

3.53 0.752 มาก 

ผลรวมดานนโยบายการบริหาร 3.63 0.665 มาก 

 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ในดานนโยบายการบริหารโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.665  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ในขอวิสัยทัศนและคานิยมขององคกร มีผลทําใหองคกร
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.813 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก รองลงมาในขอนโยบายขององคกรมี
ความชัดเจน และงายตอการปฏิบัติตาม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.842 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก และในขอองคกรของทานมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรมโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.752 มี
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก 
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ตาราง 5 แสดงระดับปจจัยค้ําจุนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ 
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ในดานความม่ันคงในการทํางาน 
 

ดานความม่ันคงในการทํางาน X  S.D. 
ระดับปจจัยค้ําจุน 
ในการปฏิบัติงาน 

มีความรูสึกม่ันคงในหนาที่การงาน 3.16 0.875 ปานกลาง 
ทานสามารถทํางานไดนานจนกระทั่งเกษียณ 3.00 1.003 ปานกลาง 
ผลรวมความม่ันคงในการทํางาน 3.08 0.863 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ในดานความม่ันคงในการทํางานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.863  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ในขอทานมีความรูสึกม่ันคงในหนาที่การงานในองคกรแหงน้ี มี
ระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.875 มีปจจัย
ค้ําจุนในการปฏิบัติงานปานกลาง และในขอทานคิดวางานที่ทานทําอยู ทานสามารถทําไดนาน
จนกระทั่งเกษียณ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.003 มีปจจัยค้ําจุนใน
การปฏิบัติงานปานกลาง 
 
ตาราง 6 แสดงระดับปจจัยค้ําจุนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ 
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ในดานสภาพการทํางาน 
 

ดานสภาพการทํางาน X  S.D. 
ระดับปจจัยค้ําจุน 
ในการปฏิบัติงาน 

สถานที่ทานปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมทีป่ลอดภัยนา
ทํางาน 

4.08 0.610 มาก 

สถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปนสัดสวน 
และเหมาะสมกับการทํางาน 

3.99 0.659 มาก 

วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวนเพียงพอ 3.92 0.777 มาก 
ผลรวมดานสภาพการทํางาน 4.00 0.552 มาก 

  
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ในดานสภาพการทํางานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.552  
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 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ในขอสถานที่ทานปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยนา
ทํางานมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.610 
มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก รองลงมาในขอสถานท่ีทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปน
สัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.659 
มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก และในขอวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวน
เพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.777 มีปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานมาก 
 
ตาราง 7 แสดงระดับปจจัยค้ําจุนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ 
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
 

ดานความสมัพันธกับผูบังคับบญัชา X  S.D 
ระดับปจจัยค้ําจุน 
ในการปฏิบัติงาน 

ผูบังคับบญัชาของทานเปดโอกาส ใหทานไดเสนอ
แนวทางและวธิีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ 

3.89 0.832 มาก 

ทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับบญัชาไดอยางดี 4.00 0.761 มาก 
ผูบังคับบญัชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เม่ือทานทุมเท
ใหกับการทํางาน 

3.80 0.853 มาก 

ผลรวมดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 3.90 0.716 มาก 

 
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.716  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ในขอทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับบัญชาไดอยางดี มีระดับ
คาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.761 มีปจจัยค้ําจุน
ในการปฏิบัติงานมาก รองลงมาในขอผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาส ใหทานไดเสนอแนวทางและ
วิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.832 มี
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก และในขอผูบังคับบัญชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เม่ือทานทุมเท
ใหกับการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.853 มีปจจัยค้ําจุนใน
การปฏิบัติงานมาก 
 
 
 



 

 

47

 

ตาราง 8 แสดงระดับปจจัยค้ําจุนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ 
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
 

ดานความสมัพันธกับเพือ่นรวมงาน X  S.D 
ระดับปจจัยค้ําจุน 
ในการปฏิบัติงาน 

ทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี 4.21 0.618 มาก 
ในเวลาที่มีปญหาทานมักไดรับความชวยเหลือจาก
เพ่ือนรวมงาน 

4.19 0.639 มาก 

ผลรวมดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 4.20 0.553 มาก 

 
 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.553  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ในขอทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี มีระดับคา
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.618 มีปจจัยค้ําจุนใน
การปฏิบัติงานอยางมาก และในขอในเวลาที่มีปญหาทานมักไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.639 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก 
 
ตาราง 9 แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา 
     รักษาโรคแหงหน่ึง โดยรวมแตละรายดานของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิาน X  S.D. 
ระดับปจจัยจงูใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

ดานความกาวหนาในการทํางาน 3.44 0.675 มาก 
ดานความรับผิดชอบในงาน 4.04 0.441 มาก 
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3.98 0.697 มาก 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3.87 0.525 มาก 
ดานความสําเร็จในการทํางาน 4.17 0.426 มาก 

ผลรวมปจจยัจูงใจในการปฏิบัติงาน 3.90 0.393 มาก 

  
 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.90 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.393 ซึ่งเม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ดานความสําเร็จในการทํางาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.426 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก  
 ดานความรับผิดชอบในงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.441 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก  
 ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.697 
มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก  
 ดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.525 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก  
 ดานความกาวหนาในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.675 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก 
 
ตาราง 10 แสดงระดับปจจัยจูงใจเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ 
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ในดานความกาวหนาในการทํางาน 
 

ดานความกาวหนาในการทํางาน X  S.D. 
ระดับปจจัยจงูใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

หนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อน
ตําแหนงอยางตอเน่ือง 

3.10 0.856 ปานกลาง 

องคกรของทานสงเสริมใหบคุลากรมีความกาวหนาใน
การทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ หรือฝกอบรม
อยูเสมอ 

3.78 0.801 มาก 

ผลรวมดานความกาวหนาในการทํางาน 3.44 0.675 มาก 

 
 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หน่ึง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานกาวหนาในการทํางานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.675  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ในขอองคกรของทานสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในการ
ทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ หรือฝกอบรมอยูเสมอ มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.801 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยางมาก 
และในขอหนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางตอเน่ือง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.856 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานปานกลาง 
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ตาราง 11 แสดงระดับปจจัยจูงใจเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ 
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ในดานรับผิดชอบในงาน 
 

ดานความรับผิดชอบในงาน X  S.D. 
ระดับปจจัยจงูใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

ทานจะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด แมจะตองใชเวลา
สวนตวั 

4.08 0.560 มาก 

ทานมีอํานาจในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะทํางาน
ของทานเปนอยางดี 

3.87 0.626 มาก 

ทานมีความกระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จ 

4.18 0.525 มาก 

ผลรวมดานความรับผิดชอบในงาน 4.04 0.441 มาก 

  
 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หน่ึง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความรับผิดชอบในงานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.441  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ในขอทานมีความกระตือรือรนอยู เสมอที่จะปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.525 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก รองลงมาในขอทานจะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด 
แมจะตองใชเวลาสวนตัวโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.560 มีปจจัยจูง
ใจในการปฏิบัติงานมาก และในขอทานมีอํานาจในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะทํางานของทานเปน
อยางดีโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.626 มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก 
 
ตาราง 12 แสดงระดับปจจัยจูงใจเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ  
     เวชภัณฑ ยารักษาโรคแหงหน่ึง ในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ดานลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับปจจัยจงูใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

งานที่ทานทําอยูมีความทาทาย 3.98 0.768 มาก 
งานที่ทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง 3.98 0.731 มาก 

ผลรวมดานลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 3.98 0.697 มาก 

  



 

 

50

 

 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.697  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  ในของานที่ทานทําอยูมีความทาทาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.768 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยางมาก และในของานที่ทานทํา
อยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.731 
มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก 
 
ตาราง 13 แสดงระดับปจจัยจูงใจเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ 
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ในดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ X  S.D. 
ระดับปจจัยจงูใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบตังิานของทานเปนที่ยอมรับจากเพ่ือน 
รวมงาน 

3.89 0.583 มาก 

ทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู ชวยใหทานมีเกียรติและ
ไดรับการยอมรับจากสังคม 

3.78 0.660 มาก 

ทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงนี้ 3.94 0.647 มาก 
ผลรวมดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3.87 0.525 มาก 

 
 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.525  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ในขอทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงนี้ มีระดับ
คาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.647 มีปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานมาก รองลงมาในขอผลการปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับจากเพ่ือน รวมงาน
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.583 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก 
และในขอทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู ชวยใหทานมีเกียรติและไดรับการยอมรับจากสังคม โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.660 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก 
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ตาราง 14 แสดงระดับปจจัยจูงใจเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ    
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ในดานความสําเร็จในการทํางาน 
 

ดานความสาํเร็จในการทํางาน X  S.D. 
ระดับปจจัยจงูใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

ทานสามารถปรับเปลี่ยนวธิีการทํางานเพื่อใหงาน
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.14 0.469 มาก 

ทานมีการวางแผนการปฏิบตัิงานลวงหนา เพ่ือใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย 

4.19 0.469 มาก 

ผลรวมดานความสําเร็จในการทํางาน 4.17 0.426 มาก 

  
 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หน่ึง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความสําเร็จในการทํางานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.426  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ในขอทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา เพ่ือใหงานสําเร็จ
ตามเปาหมาย มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.469 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก และในขอทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน
เพ่ือใหงานสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย   โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.469 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก 
 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง  
 การวิเคราะหขอมูลดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร โดยการวิเคราะหขอมูลในสวน
นี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 15 แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา   
     รักษาโรคแหงหน่ึง เก่ียวกับความผูกพันของบุคลกรตอองคกรโดยรวม 
 

ความผูกพันของบุคลากร X  S.D 
ระดับความผูกพัน 

ตอองคกร 
ทานมีความจงรักภักดีตอองคกรแหงนี ้ 3.84 0.699 มาก 
สําหรับทานแลวองคกรแหงน้ีถือวาเปนองคกรที่ดีที่สุด
แหงหน่ึงที่นาทํางานดวย 

3.88 0.747 มาก 

ทานสามารถปรับตวัใหเขากับวัฒนธรรมองคกรแหงนี้ได
เปนอยางดี 

3.90 0.563 มาก 

ทานรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคกรของทานในทาง
เสื่อมเสีย 

3.81 0.693 มาก 

ทานไมมีความคิดที่จะลาออกจากงาน 3.23 0.918 ปานกลาง 
ทานคิดวาทานสามารถปฏิบัติงานไดดี แมวาจะอยู
หนวยงานใด ในองคกรแหงนี้ 

3.91 0.652 มาก 

ทานเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ เพ่ือชวยให
องคกรแหงนี้ประสบความสําเร็จ 

4.20 0.622 มาก 

ทานทํางานโดยคํานึงถึง ชื่อเสียงขององคกรที่ทานทํางาน
อยูเสมอ 

4.19 0.619 มาก 

ผลรวมความผูกพัน 3.87 0.464 มาก 

 
 จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากร ตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหน่ึงโดยรวม มีความผูกพันตอองคกรมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.464 ซึ่งเม่ือพิจารณาเปนรายขอ มีรายละเอียดดังนี้  
 ขอทานเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ เพ่ือชวยใหองคกรแหงน้ีประสบ
ความสําเร็จมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.622 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
 ขอทานทํางานโดยคํานึงถึง ชื่อเสียงขององคกรที่ทานทํางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.619 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
 ขอทานคิดวาทานสามารถปฏิบัติงานไดดี แมวาจะอยูหนวยงานใด ในองคกรแหงน้ี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.652 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
 ขอทานสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรแหงน้ีไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .563 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
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 ขอสําหรับทานแลวองคกรแหงน้ีถือวาเปนองคกรที่ดีที่สุดแหงหน่ึงที่นาทํางานดวย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.747 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
 ขอทานมีความจงรักภักดีตอองคกรแหงนี้ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.699 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
 ขอทานรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคกรของทานในทางเสื่อมเสีย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.81 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.693 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
 ขอทานไมมีความคิดที่จะลาออกจากงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.918 มีความผูกพันตอองคกรปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สวนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี คือ 
 สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ระดับตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ตางกัน โดย
สามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 6 สมมติฐาน ดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 1.1  บุคลากรที่มีเพศแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน ซึ่ง
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  
 H0: บุคลากรที่มีเพศแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน 
 H1: บุคลากรที่มีเพศแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางสองกลุม
เปนเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig (2-tailed) มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอย
กวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 16 
 
ตาราง 16  แสดงการทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค 
    แหงหน่ึง โดยจําแนกตามเพศ 
 

ความผูกพันตอองคกร 

  

เพศ 
t-test for Equality of Means 

 
S.D t 

Sig.  
(2-tailed) 

  ชาย 3.89 0.416 0.331 0.741 
  หญิง 3.86 0.49 0.348 0.728 
 

X
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 จากตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันโดยรวมตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหน่ึง จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ มีคา Sig (2-tailed) 
เทากับ 0.741 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ที่มีเพศแตกตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคกรไมตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
โดยบุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 
 
สมมติฐานขอที่ 1.2  บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน ซึ่งสามารถเขียน
เปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  
 
 H0:  บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน 
 H1:  บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกันจะ
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานดังตาราง 17  
 
ตาราง 17  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุตอความผูกพันของบุคลากรในองคกร  
     ธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
  

 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความผูกพันตอองคกร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.724 
32.568 
34.292 

2 
157 
159 

0.862 
0.207 

4.154 0.017* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง จําแนกตามอายุ โดยใชการทดสอบแบบ One Way ANOVA ในการ
ทดสอบ คา Sig. มีคาเทากับ 0.017 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ที่มีอายุ
แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 เพ่ือใหทราบวา บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันเปนราย
คูใดบาง ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี Least 
Significant Difference (LSD) ดังตาราง 18 
 
ตาราง 18  แสดงการเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค 
     แหงหน่ึง จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 

 อายุ X  
ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 30 ป 

31-40 ป 41 ปขึ้นไป 

ความผูกพัน ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 
 
31-40 ป 
 
41 ปขึ้นไป 

3.68 
 

3.86 
 

3.97 

- -.19 
(0.063) 

- 

-.30* 
(0.005) 

-.11 
(0.175) 

- 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง จําแนกตามอายุ พบวาบุคลากรท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีความผูกพันตอ
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึงโดยเฉลี่ยแตกตางจากบุคลากรที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป มีคา 
Sig. เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา บุคลากรที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป โดย
เฉลี่ยมีความผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากรที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.30 
สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 1.3 บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร
ตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  
 H0:  บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน 
 H1:  บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางสองกลุม
เปนเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig (2-tailed) มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอย
กวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 19 
 
ตาราง 19 แสดงการทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค 
     แหงหน่ึง โดยจําแนกตามสถานภาพ 
 

ความผูกพันตอองคกร 
 

สถานภาพ 

t-test for Equality of Means 

X  S.D t df 
Sig. 

(2-tailed) 
 โสด/ 

แยกกันอยู 
3.91 0.508 1.057 158.00 0.292 

  สมรส/ 
อยูดวยกัน 

3.82 0.408 0.348 
129.20
9 

0.728 

 
 จากตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันโดยรวมตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหน่ึง จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ มีคา Sig (2-tailed) 
เทากับ 0.292 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ที่มีสถานภาพสมรสแตกตาง
กัน มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยบุคลากรโสด/แยกกันอยู และสมรส/อยูดวยกัน มีความผูกพันตอองคกรไม
แตกตางกัน 
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 สมมติฐานขอที่ 1.4  บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร
ตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  
 H0:  บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน 
 H1:  บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกันจะ
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานดังตาราง 20 
 
ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษาตอความผูกพันของบุคลากร   
     ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง  
  

 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความผูกพันตอองคกร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2.594 
31.698 
34.292 

2 
157 
159 

1.297 
0.202 

6.423 0.002* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง จําแนกระดับการศึกษา โดยใชการทดสอบแบบ One Way ANOVA 
ในการทดสอบ คา Sig. มีคาเทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ที่
มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 เพ่ือใหทราบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร แตกตาง
กันเปนรายคูใดบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี 
Least Significant Difference (LSD) ดังตาราง 21 
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ตาราง 21  แสดงการเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค 
     แหงหน่ึง จําแนกตามระดับการศึกษาโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Least Significant 
     Difference (LSD) 
 

 ระดับการศึกษา X  
ต่ํากวา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกวา 
ปริญญาตรี 

 
 
ความผูกพัน 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
 
ปริญญาตรี 
 
สูงกวาปริญญาตรี 

4.30 
 

3.86 
 

3.79 

- 0.44* 
(0.002) 

- 

0.51* 
(0.000) 
0.07 

(0.365) 
- 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มี
ความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง โดยเฉลี่ยแตกตางจากบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี โดยเฉลี่ยมีความผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.44 และบุคลากรที่
มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
โดยเฉลี่ยแตกตางจากบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 หมายความวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี โดยเฉลี่ยมีความ
ผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.51 
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.5 บุคลากรที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร
ตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  
 H0:  บุคลากรที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน 
 H1:  บุคลากรที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน 
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     สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางสองกลุม
เปนเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig (2-tailed) มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอย
กวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง ดังตาราง 22 
 
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค 
     แหงหน่ึง โดยจําแนกตามระดับตําแหนงงาน 
 

ความผูกพัน 
ตอองคกร 

 
ระดับตําแหนงงาน 

t-test for Equality of Means 

X  S.D t df 
Sig.    

(2-ailed) 
 ระดับปฏิบัติการ 3.85 0.462 -0.998 158.00 0.320 
  ระดับผูบริหาร 3.95 0.475 -0.981 9 0.728 

 
 จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันโดยรวมตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหน่ึง จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ มีคา Sig (2-tailed) 
เทากับ 0.320 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ที่มีระดับตําแหนงงาน
แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับผูบริหารมีความผูกพันตอองคกรไม
แตกตางกัน 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.6  บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน มีความผูกพันตอ
องคกรตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้  
 H0:  บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน 
 H1:  บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกันจะ
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant 
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Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานดังตาราง 23 
 
ตาราง 23 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะเวลาการทํางานตอความผูกพันของ 
      บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง  
 
  แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ความผูกพันตอองคกร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.724 
32.568 
34.292 

2 
157 
159 

0.862 
0.207 

4.154 0.017* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง จําแนกระดับการศึกษา โดยใชการทดสอบแบบ One Way ANOVA 
ในการทดสอบ คา Sig. มีคาเทากับ 0.017 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ที่
มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 เพ่ือใหทราบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร แตกตาง
กันเปนรายคูใดบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี 
Least Significant Difference (LSD) ดังตาราง 24 
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ตาราง 24  แสดงการเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค 
    แหงหน่ึง   จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน  โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี   Least    
    Significant Difference (LSD) 
 

 ระยะเวลาการทํางาน X  ต่ํากวา 5 ป 6-10 ป 11-15 ป 
มากกวา 

16 ป 
 ความผูกพัน ต่ํากวา 5 ป 

 
6-10 ป 
 
11-15 ป 
 
มากกวา 16 ป 

3.68 
 
3.86 
 
3.97 
 
3.87 

- 
 
 
 
 
 
 

-.20* 
(0.034) 

- 

-.33* 
(0.001) 

-.13 
(0.224) 

- 

-.23* 
(0.026) 

-.04 
(0.743) 

.10 
(0.421) 

- 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหน่ึง จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน พบวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป 
มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง โดยเฉลี่ยแตกตางจากบุคลากรที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 6-10 ป มีคา Sig. เทากับ 0.034 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา บุคลากรที่มี
ระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป โดยเฉลี่ยมีความผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากรที่มีระยะเวลา
การทํางาน 6-10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.20 
บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหน่ึง โดยเฉลี่ยแตกตางจากบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 11-15 ป มีคา Sig. เทากับ 0.001 
ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป โดยเฉลี่ยมีความ
ผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 11-15 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.33 และ บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป มี
ความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง โดยเฉลี่ยแตกตางจากบุคลากรที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 16 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.026 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา 
บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป โดยเฉลี่ยมีความผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากรที่
มีระยะเวลาการทํางาน 16 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.23 
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ดาน
ความสัมพันธกับ ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความม่ันคงในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 H0: ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ดานความสัมพันธกับ 
ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดานความม่ันคงใน
การทํางาน ไมมีความสัมพันธ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 H1: ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ดานความสัมพันธกับ 
ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดานความม่ันคงใน
การทํางาน มีความสัมพันธ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซึ่งถามีคา 
Sig มีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 25 
 

ตาราง 25 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ใน 
      ดานนโยบายการบริหาร ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา  
      โรคแหงหนึ่ง  
 

ดานนโยบายการบริหาร 
Pearson 

Correlatio
n 

Sig 
ระดับ 

ความสัมพันธ 

นโยบายขององคกรมีความชัดเจน และงายตอการ
ปฏิบัติตาม 

0.411** 0.000 ปานกลาง 

วิสัยทัศนและคานิยมขององคกร มีผลทําใหองคกร
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

0.359** 0.000 คอนขางต่ํา 

ทานคิดวาองคกรของทานมีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม 

0.373** 0.000 คอนขางต่ํา 

ดานนโยบายการบริหารโดยรวม 0.460** 0.000 ปานกลาง 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
ในดานนโยบายการบริหาร ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหน่ึง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานนโยบายการทํางาน มี
ความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.460 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับ
การค้ําจุนดานนโยบายการบริหารมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นปานกลาง และ
สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ในขอนโยบายขององคกรมีความ
ชัดเจน และงายตอการปฏิบัติตาม คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานนโยบายการทํางาน ใน
ขอนโยบายขององคกรมีความชัดเจน และงายตอการปฏิบัติตาม มีความสัมพันธตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.411 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง  กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการค้ําจุนดานนโยบายขององคกรมี
ความชัดเจน และงายตอการปฏิบัติตามมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นปานกลาง  
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ในขอวิสัยทัศนและคานิยมของ
องคกร มีผลทําใหองคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนใน
ดานนโยบายการทํางาน ในขอวิสัยทัศนและคานิยมขององคกร มีผลทําใหองคกรดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.359 แสดง
วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากรใน
องคกรไดรับการค้ําจุนดานนโยบายการบริหาร ในขอวิสัยทัศนและคานิยมขององคกร มีผลทําให
องคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ในขอทานคิดวาองคกรของทานมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนใน
ดานนโยบายการทํางาน ในขอทานคิดวาองคกรของทานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสมและยุติธรรม มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
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0.373 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ 
บุคลากรในองคกรไดรับการค้ําจุนดานนโยบายการบริหาร ในขอองคกรของทานมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 
ตาราง 26 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ใน 
     ดานความม่ันคงในการทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา 
     รักษาโรคแหงหน่ึง  
 

ปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัตงิาน 
ดานความม่ันคงในการทํางาน 

Pearson 
Correlation 

Sig 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
ทานมีความรูสึกม่ันคงในหนาที่การงานในองคกร
แหงน้ี   

0.490** 0.000 ปานกลาง 

ทานคิดวางานที่ทานทําอยู ทานสามารถทําไดนาน
จนกระท่ังเกษยีณ 

0.459** 0.000 ปานกลาง 

ดานความม่ันคงในการทํางานโดยรวม 0.515** 0.000 ปานกลาง 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
ในดานความม่ันคงในการทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความม่ันคง
ในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.515 แสดง
วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ บุคลากรใน
องคกรไดรับการค้ําจุนดานความม่ันคงในการทํางานมากข้ึน ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้น
ปานกลาง และสามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความม่ันคงในการทํางาน ในขอทานมีความรูสึกม่ันคง
ในหนาที่การงานในองคกรแหงนี้   คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความม่ันคงในการ
ทํางาน ในขอทานมีความรูสึกม่ันคงในหนาที่การงานในองคกรแหงน้ี มีความสัมพันธตอความผูกพัน
ของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.490 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง  กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความม่ันคงใน
การทํางานมากขึ้นในขอทานรูสึกม่ันคงในหนาที่การงานในองคกรแหงน้ีมากขึ้น ก็จะมีความผูกพัน
ตอองคกรเพ่ิมขึ้นปานกลาง 
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความม่ันคงในการทํางาน ในขอทานคิดวางานที่ทาน
ทําอยู ทานสามารถทําไดนานจนกระทั่งเกษียณ คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความ
ม่ันคงในการทํางาน ในขอทานคิดวางานที่ทานทําอยู ทานสามารถทําไดนานจนกระทั่งเกษียณ มี
ความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.459 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง  กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับ
การค้ําจุนดานความม่ันคงในการทํางานในของานที่ทานทําอยูสามารถทําไดนานจนกระทั่งเกษียณ
ได ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นปานกลาง 
 
ตาราง 27 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน  
     ในดานสภาพการทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา   
     โรคแหงหนึ่ง  
 
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน  
ดานสภาพการทํางาน 

Pearson  
Correlation  

Sig ระดับ 
ความสัมพันธ 

สถานที่ทานปฏิบัติงานมีสภาพ แวดลอมที่
ปลอดภัย นาทํางาน 

0.296** 0.000 คอนขางต่ํา 

สถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปน
สัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน 

0.110 0.165 ไมมีความสัมพันธ 
 

วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวน
เพียงพอ 

0.162* 0.040 ต่ํามาก 

ดานสภาพการทํางานโดยรวม 0.229** 0.004 คอนขางต่ํา 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
ในดานสภาพการทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหนึ่ง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)  คา Sig เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานสภาพการทํางาน มี
ความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.229 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา  กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับ
การคํ้าจุนดานสภาพการทํางานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย และสามารถ
วิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานสภาพการทํางาน ในขอสถานที่ทานปฏิบัติงานมี
สภาพ แวดลอมที่ปลอดภัย นาทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหน่ึง  คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานนโยบายการทํางาน ในขอนโยบาย
ขององคกรมีความชัดเจน และงายตอการปฏิบัติตาม มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.296 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา  กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการค้ําจุนดานสภาพการทํางานใน
ขอสถานที่ทานปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย นาทํางานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอ
องคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานสภาพการทํางาน ในขอสถานที่ทํางานของทานถูก
จัดแบงไวอยางเปนสัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง  คา Sig เทากับ 0.165 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานสภาพการ
ทํางาน ในขอสถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปนสัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน ไม
มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานสภาพการทํางาน ในขอวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวกมีจํานวนเพียงพอ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหง  คา Sig เทากับ 0.040 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานสภาพการทํางาน ในขอวัสดุอุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวนเพียงพอ มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกร
ธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.162 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ต่ํามาก กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการค้ําจุนดานสภาพการทํางาน ในขอวัสดุอุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกมีจํานวนมากพอ ก็จะมีความผูกพันตอองคกรนอยมาก 
 
ตาราง 28 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ใน 
     ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจ  
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง  
 
ปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัตงิาน  
ดานความสมัพันธกับผูบังคับบญัชา 

Pearson  
Correlation  

Sig 
ระดับ 
ความสัมพันธ 

ผูบังคับบญัชาของทานเปดโอกาส ใหทานได
เสนอแนวทางและวธิีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ 

0.308** 0.000 คอนขางต่ํา 

ทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับ บัญชาได
อยางดี 

0.278** 0.000 คอนขางต่ํา 

ผูบังคับบญัชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เม่ือ
ทานทุมเทใหกับการทํางาน 

0.303** 0.000 คอนขางต่ํา 

ดานความสมัพันธกับผูบังคับบญัชาโดยรวม 0.338** 0.000 คอนขางต่ํา 

  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
ในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหน่ึง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)  คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.338 
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากร
ในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชามากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกร
เพ่ิมขึ้นเล็กนอย และสามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ในขอผูบังคับบัญชา
ของทานเปดโอกาส ใหทานไดเสนอแนวทางและวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ  คา Sig เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
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หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ในขอผูบังคับบัญชาของทานเปด
โอกาส ใหทานไดเสนอแนวทางและวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ มีความสัมพันธตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.308 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา  กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ในขอผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาส ใหทานไดเสนอแนวทางและวิธีการทํางาน
ใหมๆ อยูเสมอมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ในขอทานสามารถ
ทํางานเขากับผูบังคับบัญชาไดอยางดี  คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา ในขอทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับ บัญชาไดอยางดี มีความสัมพันธตอความ
ผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.278 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา  กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา ในขอทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับบัญชาไดอยางดีมากขึ้น ก็จะมีความ
ผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ในขอผูบังคับบัญชา
ของทานกลาวชมเชยเสมอ เม่ือทานทุมเทใหกับการทํางาน  คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนใน
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ในขอผูบังคับบัญชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เม่ือทานทุมเท
ใหกับการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค 
แหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.303
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา  กลาวคือ บุคลากร
ในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ในขอผูบังคับบัญชาของทานกลาว
ชมเชยเสมอ เม่ือทานทุมเทใหกับการทํางานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
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ตาราง 29 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ใน 
     ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจ 
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง  
 

ปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัตงิาน 
ดานความสมัพันธกับเพือ่นรวมงาน 

Pearson 
Correlation 

Sig 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
ทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี 0.242** 0.002 คอนขางต่ํา 
ในเวลาที่มีปญหาทานมักไดรับความชวยเหลือ
จากเพ่ือนรวมงาน 

0.268** 0.001 คอนขางต่ํา 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานโดยรวม 0.290** 0.000 คอนขางต่ํา 

  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
ในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหน่ึง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)  คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.290 
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากร
ในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกร
เพ่ิมขึ้นเล็กนอย และสามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ในขอทานสามารถ
ทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี  คา Sig เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน ในขอทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี มีความสัมพันธตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค แหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.242 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา  กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน ในขอทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดีมากข้ึน ก็จะมีความผูกพันตอ
องคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
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 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ในขอในเวลาที่มี
ปญหาทานมักไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน  คา Sig เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดาน
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ในขอในเวลาที่มีปญหาทานมักไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือน
รวมงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค แหงหน่ึง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.268 แสดงวาตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา  กลาวคือ บุคลากรในองคกร
ไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ในขอในเวลาที่มีปญหาทานมักไดรับความ
ชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 
 สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
ไดการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาใน
การทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 H0: ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดการยอมรับ
นับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในการทํางาน ไม
มีความสัมพันธ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 H1: ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดการยอมรับ
นับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในการทํางาน มี
ความสัมพันธ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ซึ่งถามีคา 
Sig มีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 30 
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ตาราง 30 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน 
     ดานความกาวหนาในการทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจ 
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง  
 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
ดานความกาวหนาในการทํางาน 

Pearson 
Correlation 

Sig 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
หนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อน
ตําแหนงอยางตอเน่ือง 

0.296** 0.000 คอนขางต่ํา 

องคกรของทานสงเสริมใหบคุลากรมีความ 
กาวหนาในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษา
ตอ หรือฝกอบรมอยูเสมอ 

0.472** 0.000 ปานกลาง 

ดานความกาวหนาในการทํางานโดยรวม 0.468** 0.000 ปานกลาง 
  

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
 จากตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ดานความกาวหนาในการทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานความกาวหนา
ในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.468 แสดง
วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ บุคลากรใน
องคกรไดรับการจูงใจดานความกาวหนาในการทํางานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้น
ปานกลาง และสามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความกาวหนาในการทํางาน ในขอหนวยงานที่ทานทํา
อยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางตอเน่ือง คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ในดานความกาวหนาในการทํางาน ในขอหนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการ
เลื่อนตําแหนงอยางตอเน่ือง มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.296 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา  
กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการจูงใจดานความกาวหนาในการทํางาน ในขอหนวยงานที่ทาน
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ทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางตอเน่ืองมากข้ึน ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้น
เล็กนอย  
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความกาวหนาในการทํางาน ในขอองคกรของทาน
สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ หรือฝกอบรมอยู
เสมอ คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความกาวหนาในการทํางาน ในขอ
ขอองคกรของทานสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ 
หรือฝกอบรมอยูเสมอ มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.472 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง  กลาวคือ 
บุคลากรในองคกรไดรับการจูงใจดานความกาวหนาในการทํางาน ในขอขอองคกรของทานสงเสริม
ใหบุคลากรมีความกาวหนาในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ หรือฝกอบรมอยูเสมอมาก
ขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นปานกลาง 
 
ตาราง 31 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน 
     ดานความรับผิดชอบในงาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ 
     ยารักษาโรคแหงหนึ่ง  
 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
ดานความรับผิดชอบในงาน 

Pearson 
Correlation 

Sig 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
ทานจะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด  แมจะตองใช
เวลาสวนตัว 

0.298** 0.000 คอนขางต่ํา 

ทานมีอํานาจในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะ
ทํางานของทานเปนอยางดี 

0.165* 0.037 ต่ํามาก 

ทานมีความกระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จ 

0.220** 0.005 คอนขางต่ํา 

ดานความรับผิดชอบในงานโดยรวม 0.292** 0.000 คอนขางต่ํา 

  
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ดานความรับผิดชอบในงาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหน่ึง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานความรับผิดชอบในงาน มี
ความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.292 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับ
การจูงใจดานความรับผิดชอบในงานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย และ
สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความรับผิดชอบในงาน ในขอทานจะทํางานใหสําเร็จ
ตามกําหนด  แมจะตองใชเวลาสวนตัว คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ดานความรับผิดชอบในงาน ในขอทานจะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด  แมจะตองใชเวลาสวนตัว มี
ความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.298 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา  กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับ
การจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน ในขอทานจะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด  แมจะตองใชเวลา
สวนตัวมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความรับผิดชอบในงาน ในขอทานมีอํานาจในการ
ตัดสินใจมากเพียงพอที่จะทํางานของทานเปนอยางดี คา Sig เทากับ 0.037 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ในดานความรับผิดชอบในงาน ในขอทานมีอํานาจในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะ
ทํางานของทานเปนอยางดี มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.165 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํามาก  
กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน ในขอทานมีอํานาจในการ
ตัดสินใจมากเพียงพอที่จะทํางานของทานเปนอยางดีมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้น
นอยมาก 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความรับผิดชอบในงาน ในขอทานมีความกระตือรือรน
อยูเสมอที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จ คา Sig เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ดานความรับผิดชอบในงาน ในขอทานมีความกระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให
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สําเร็จ มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.220 แสดงวาตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา  กลาวคือ บุคลากรในองคกร
ไดรับการจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน ในขอทานมีความกระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จ ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 
ตาราง 32 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน   
    ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา 
    รักษาโรคแหงหน่ึง  
 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ

Pearson 
Correlation 

Sig 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
งานที่ทานทําอยูมีความทาทาย 0.123 0.121 ไมมีความสัมพันธ 
งานที่ทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง 0.169* 0.033 ต่ํามาก 
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติโดยรวม 0.156* 0.048 ต่ํามาก 

             
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหน่ึง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.048 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มี
ความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.156 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํามาก กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการ
จูงใจดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นนอยมาก และสามารถ
วิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ในของานที่ทานทําอยูมี
ความทาทาย คา Sig เทากับ 0.121 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ในของานที่ทานทํา
อยูมีความทาทาย ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ในของานที่ทานทําอยูมี
โอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง คา Sig เทากับ 0.033 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ในของานที่ทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากร
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.169 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับต่ํามาก กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการจูงใจดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ในของานท่ีทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเองมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้น
นอยมาก 
 
ตาราง 33 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  
     ในดานการไดรับการยอมรับนับถือ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจ 
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง  
 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

Pearson 
Correlation 

Sig 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
ผลการปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน 

0.253** 0.001 คอนขางต่ํา 

ทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู ชวยใหทานมีเกียรติและ
ไดรับการยอมรับจากสังคม 

0.316** 0.000 คอนขางต่ํา 

ทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงนี ้ 0.549** 0.000 ปานกลาง 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยรวม 0.452** 0.000 ปานกลาง 

             
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.452 แสดง
วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ บุคลากรใน
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องคกรไดรับการจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับถือมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้น
ปานกลาง และสามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานการไดรับการยอมรับนับถือ ในขอผลการปฏิบัติงาน
ของทานเปนที่ยอมรับจากเพื่อนรวมงาน คา Sig เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ในขอผลการปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับจากเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธตอ
ความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.253 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
กันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการจูงใจดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ในขอผลการปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับจากเพื่อนรวมงานมากข้ึน ก็จะมี
ความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานการไดรับการยอมรับนับถือ ในขอทานรูสึกวางานที่
ทานทําอยู ชวยใหทานมีเกียรติและไดรับการยอมรับจากสังคม คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจ
ในดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ในขอทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู ชวยใหทานมีเกียรติและไดรับ
การยอมรับจากสังคม มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.316 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ 
บุคลากรในองคกรไดรับการจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับถือ ในขอทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู 
ชวยใหทานมีเกียรติและไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้น
เล็กนอย 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานการไดรับการยอมรับนับถือ ในขอทานรูสึกภาคภูมิใจ
ที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงน้ี คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ขอทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงน้ี มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากร
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.549 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับ
ถือ ในขอทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงน้ีมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกร
เพ่ิมขึ้นปานกลาง  
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ตาราง 34 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน 
     ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจ 
     เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง  
 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
ดานความสาํเร็จในการทํางาน 

Pearson 
Correlation 

Sig 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
ทานสามารถปรับเปลี่ยนวธิีการทํางานเพื่อใหงาน
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย 

0.141 0.076 ไมมีความสัมพันธ 

ทานมีการวางแผนการปฏิบตัิงานลวงหนา เพ่ือให
งานสําเร็จตามเปาหมาย 

0.214** 0.007 คอนขางต่ํา 

ดานความสําเร็จในการทํางานโดยรวม 0.195* 0.013 ต่ํามาก 

             
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ดานความสําเร็จในการทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.013 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จ
ในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.195 แสดง
วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํามาก กลาวคือ บุคลากรในองคกร
ไดรับการจูงใจดานความสําเร็จในการทํางานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นนอยมาก 
และสามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังน้ี 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความสําเร็จในการทํางาน ในขอทานสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพ่ือใหงานสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย คา Sig เทากับ 0.076 ซึ่งมากกวา 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยจูงใจ
ในดานความสําเร็จในการทํางาน ในขอทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความสําเร็จในการทํางาน ในขอทานมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานลวงหนา เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย คา Sig เทากับ 0.007 ซึ่งนอยกวา 
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0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจ
ในดานความสําเร็จในการทํางาน ในขอทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา เพ่ือใหงานสําเร็จ
ตามเปาหมาย มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.214 แสดง
วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากรใน
องคกรไดรับการจูงใจดานสําเร็จในการทํางาน ในขอทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา 
เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมายมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
 
ตาราง 35 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ขอที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช 

1 
 
 
 

บุคลากรที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ที่
แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ตางกัน 

 Independent     
t-test, 
One Way 
ANOVA 

1.1 
 
บุคลากรที่มีเพศแตกตางกัน มีความผูกพันตอ
องคกรตางกัน   

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Independent 
t-test 

1.2 บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความผูกพันตอ
องคกรตางกัน 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

One Way 
ANOVA 

1.3 บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคกรตางกัน 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Independent 
t-test 

1.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคกรตางกัน 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

One Way 
ANOVA 

1.5 บุคลากรที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคกรตางกัน 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Independent 
t-test 

1.6 บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน มี
ความผูกพันตอองคกรตางกัน 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

One Way 
ANOVA 
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ตาราง 35  (ตอ) 
 

ขอที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช 
2 
 
 

ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัตงิาน ในดานนโยบาย
การบริหาร ดานความสมัพันธกับผูบังคับบญัชา 
ดานความสมัพันธกับเพือ่นรวมงาน ดานสภาพ
การทํางาน และดานความมั่นคงในการทํางาน 
มีความ สัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของ
บุคลากรในองคกร 

 Pearson 
Correlation 

2.1 ดานนโยบายการบริหาร มีความสัมพันธตอความ
ผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 1. นโยบายขององคกรมีความชัดเจน และงายตอ
การปฏิบัตติาม                                               
 2. วิสัยทัศนและคานิยมขององคกร มีผลทําให
องคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 3. ทานคิดวาองคกรของทาน มีระบบการประเมิน 
ผลการปฏิบตังิานที่เหมาะสมและยุตธิรรม 

 
 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

 
 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 

2.3 ดานสภาพการทํางาน มีความสัมพันธตอความ
ผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 1. สถานที่ทานปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยนาทํางาน 
 2. สถานที่ทาํงานของทานถูกจัดแบงไว อยางเปน
สัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน 
 3. วัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกมี
จํานวนเพียงพอ 

 
 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

 
 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 

2.4 ดานความสัมพันธกับผูบังคบับัญชามีความสัมพันธ 
ตอความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 1. ผูบังคับบญัชาของทานเปดโอกาส ใหทานได
เสนอแนวทางและวธิีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ 
 2. ทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับบญัชาได
อยางดี 
 3. ผูบังคับบญัชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เม่ือ
ทานทุมเทใหกับการทํางาน 

 
 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

 
 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 
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ตาราง 35  (ตอ) 
 

ขอที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช 
2.5  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธ

ตอความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 1. ทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี 
 
 2. ในเวลาทีมี่ปญหา ทานมักไดรับความชวยเหลือ
จากเพ่ือนรวมงาน 

 
 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

 
 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 

3 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิานในดาน
ความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา
ในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพัน
โดยรวมของบุคลากรในองคกร 

 Pearson 
Correlation 

3.1 ดานความกาวหนาในการทํางาน มีความสัมพันธ
ตอความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 1. หนวยงานที่ทานทําอยูนัน้ มีโอกาสไดรับการ
เลื่อนตําแหนงอยางตอเน่ือง 
 2. องคกรของทานสงเสริมใหบุคลากร มีความ 
กาวหนาในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษา
ตอ หรือฝกอบรมอยูเสมอ 

 
 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
 

 
 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 

3.2 ดานความรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธตอ
ความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 1.  ทานจะทาํงานใหสําเร็จตามกําหนด แมจะตอง
ใชเวลาสวนตวั 
 2. ทานมีอํานาจในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะ
ทํางานของทานเปนอยางดี 
 3. ทานมีความกระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบใหสําเร็จ 

 
 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

 
 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 
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ตาราง 35  (ตอ) 
 

ขอที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช 
3.3 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิมีความสัมพันธตอ

ความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 1. งานที่ทานทําอยูมีความทาทาย 
 
 2. งานที่ทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง 

 
 
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

 
 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 

3.4 ดานการไดการยอมรับนับถอื มีความสัมพันธตอ
ความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 1. ผลการปฏบิัติงานของทานเปนที่ยอมรับจาก
เพ่ือน รวมงาน 
 2. ทานรูสึกวางานที่ทานทาํอยู ชวยใหทานมี
เกียรติและไดรับการยอมรับจากสังคม 
 3.ทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกร
แหงน้ี 

 
 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

 
 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 

3.5 ดานความสําเร็จในการทํางาน มีความสัมพันธตอ
ความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 1. ทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพ่ือให
งานสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย 
 2. ทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา 
เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

 
 
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 
สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

 
 
Pearson 
Correlation 
Pearson 
Correlation 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกร
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ซึ่งผลที่ไดจาการศึกษาวิจัยน้ีจะไดทราบปจจัยดานใดที่มีผลตอความ
ผูกพันของบุคลากรในองคกร เพ่ือที่จะไดนําขอมูลเบื้องตนมาปรับใชในการแกปญหาใหบุคลากรเกิด
ความรักและความผูกพันในองคกรมากยิ่งขึ้น การที่บุคลากรมีปจจัยค้ําจุนและปจจัยจูงใจในการทํา
ปฏิบัติงานสูง ทําใหบุคลากรเกิดความพอใจในงาน ใชความพยายามและความสามารถทุมเทในการ
ทํางานอยางเต็มที่ ทําใหองคการประสบความสําเร็จอันนําไปสูการสรางศักยภาพในการแขงขันใหแก
องคกรตอไป ผลของการศึกษาครั้งน้ีจะเปนขอมูลสวนหนึ่งที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารในองคกร
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดปจจัยตางๆ ใหสอดคลองกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรแหงหนึ่ง 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน กับความผูกพันของ
บุคลากรที่มีตอองคกรแหงนึ่ง 
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน กับความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรแหงหนึ่ง 
 4.  เพ่ือศึกษาปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน มีความสําคัญตอความผูกพันตอองคกร  
 5.  เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสําคัญตอความผูกพันตอองคกร 
 6.  เพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคกร 
 
 ความสําคัญของการวิจัย 
   1.  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและวางแผนเพิ่มปจจัยค้ําจุน และปจจัย
แรงจูงใจเพ่ือสรางความผูกพันตอองคกร ของบุคลากรในอนาคต 
 2.  เพ่ือนําขอมูลที่ไดมากําหนดแนวทางในวางแผนปรับกลยุทธดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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 สมมติฐานในการวิจัย 
 1. บุคลากรที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ตางกัน 
 2. ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ดานความสัมพันธกับผูบังคับ 
บัญชา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดานความม่ันคงในการทํางาน 
มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 3. ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดการยอมรับนับ
ถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในการทํางาน มี
ความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
   การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
    ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการสุมตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ี เปนบุคลากรคนไทยขององคกร 
ธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ทั้งหมด จํานวน 160 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2553)  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนบุคลากรคนไทยขององคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง โดยใชวิธีการทําสํามะโน (Census) โดยเก็บขอมูลจากทุกๆ หนวยของประชากร คือจาก
จํานวนบุคลากรทั้งหมดเทากับ 160 คน  
  
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งครอบคลุมขอมูลที่
ตองการศึกษา แบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปน้ี 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลในลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน มีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายปด (Close-ended response question) จํานวน 6 ขอ มีลักษณะคําถามเปนแบบ
มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions) โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุนและปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ไดแก  
 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน จํานวน 13 ขอ ไดแก ดานนโยบายการบริหาร ดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความม่ันคงในการทํางาน  
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 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 12 ขอ ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดาน
การไดการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา
ในการทํางาน 
 โดยมีลักษณะคําถามปลายปดโดยใชระดับมาตรวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) แตละขอนั้นจะมีคําตอบใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert 
Scale โดยแตละขอแบงการแสดงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ 
 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากร จํานวน 8 ขอ โดยมีลักษณะ
คําถามปลายปดโดยใชระดับมาตรวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แตละขอนั้นจะมี
คําตอบใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert Scale โดยแตละขอแบง
การแสดงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยจูงใจ และ
ปจจัยค้ําจุนที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดังนี้ 
 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการใชแบบสอบถามเก็บ
ขอมูล จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จํานวน 160 คน 
 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเพ่ือใชประกอบการทําวิจัย ผูวิจัยได
ทําการศึกษาคนควาจากหนังสือ วิทยานิพนธ เอกสารงานวิจัยตางๆ เอกสารขององคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง และแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตของหนวยงานที่มีการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่เก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 
การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ทําการตอบเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาดําเนินการดังตอไปน้ี 
 1. ทดสอบแบบสอบถามที่ไดออกแบบไว โดยการทํา Pilot survey หรือ Pretest จากน้ัน 
ดําเนินการแกไขขอบกพรองของแบบสอบถาม พรอมทั้งตรวจสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของ 
แบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบัค หรือ (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 2. นําแบบสอบถามที่แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวออกเก็บขอมูลจริง 
 3. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บขอมูลแลว 
 4. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตองแลว มาทําการลงรหัส (Coding) ในแบบลง 
รหัสสําหรับใชประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของกลุมประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ ระดับ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูล โดยการแจกแจง
ความถี่และ รอยละ (Percentage) และใชแปลความหมายของขอมูลในดานปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูง
ใจในการปฏิบัติงานในแบบสอบถามสวนที่ 2 และความผูกพันตอองคกร ในแบบสอบถามสวนที่ 3 
โดยใชคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เปนสถิติที่ใชในการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย  
    2.1  สถิติ Independent t-test ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมประชากร 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดาน
เพศ สถานภาพสมรส และระดับตําแหนงงาน ในการทดสอบ t-test หากคาแปรปรวนของขอมูล
เทากันทุกกลุม ใหทดสอบความแตกตางดวย Equal Variances assumed และถาคาแปรปรวนของ
ขอมูลไมเทากันทุกกลุม ใหทดสอบความแตกตางดวย Equal Variances not assumed โดยจะทําการ
ทดสอบคาแปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene test 
   2.2  สถิติ One-way ANOVA ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมประชากรที่มีมากกวา 2 กลุม เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานอายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาการทํางาน 
   ใชคา F-test กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
   2.2.1 กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปน  
รายคูที่ระดับนัยสําคัญ  = 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% จะใชวิธี Fisher’s Least – Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยาง เพ่ือดูวาคูใดบางที่แตกตางกัน  
   2.2.2 ใชสูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown – Forsythe (  )  
ใชในกรณีที่ความแปรปรวนแตกตางกัน  
   2.2.3 ใชสูตรวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dunnett T3  
    2.3  สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระกัน เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 
2 และ 3 หาความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจในการทํางานกับความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องคกรเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
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 สวนที่ 1 การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 65.00 และ
เปนเพศชาย จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 35.00  
 2. บุคลากรสวนใหญมีระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 98 คน คิดเปน
รอยละ 61.25 รองลงมาเปนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาที่สูงกวาปริญญาโท มีจํานวน 50 คน คิดเปน
รอยละ 31.25 และเปนบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
7.50 ตามลําดับ 
 3. บุคลากรสวนใหญมีสถานภาพเปนโสดหรือแยกกันอยู มีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 
53.75 และมีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกัน มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 46.25  
 4. บุคลากรสวนใหญมีระดับตําแหนงงาน เปนบุคลากรระดับปฏิบัติการ มีจํานวน 130 คน 
คิดเปนรอยละ 81.25 และเปนบุคลากรระดับผูบริหาร มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 18.75  
 5. บุคลากรสวนใหญมีอายุ ระหวาง 31-40 ป มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 45.00 
รองลงมาเปนบุคลากรที่มีอายุระหวาง 41 ปขึ้นไป มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 36.25 และเปน
บุคลากรที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 18.75 ตามลําดับ 
 6. บุคลากรสวนใหญมีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 
40.00 รองลงมาเปนบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 6-10 ป มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 24.37 
รองลงมาเปนบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 11-15 ป มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 18.75 และ
เปนบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานมากกวา 16 ปขึ้นไป มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 16.88 
ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงในการปฏิบัติงานของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลของบุคลากร เก่ียวกับปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานโดยรวม มี
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.450 ซึ่งเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.553 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก 
รองลงมาดานสภาพการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.552 มี
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก รองลงมาดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.716 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก รองลงมาดานนโยบาย
การบริหาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.665 มีปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานมาก และดานความมั่นคงในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.863 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน 
พบวา 
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  ดานนโยบายการบริหาร 
    บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
ในดานนโยบายการบริหารโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.63 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.665 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา วิสัยทัศนและ
คานิยมขององคกร มีผลทําใหองคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.813 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก 
รองลงมานโยบายขององคกรมีความชัดเจน และงายตอการปฏิบัติตาม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.842 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก และองคกรของทานมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรมโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.752 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก 
  ดานความม่ันคงในการทํางาน 
  บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
ในดานความม่ันคงในการทํางานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานปานกลางทั้งหมด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.863 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ทานมีความรูสึกม่ันคงในหนาที่การงานในองคกรแหงน้ี มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.16 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.875 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานปานกลาง และทาน
คิดวางานที่ทานทําอยู ทานสามารถทําไดนานจนกระทั่งเกษียณ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.003 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานปานกลาง 
  ดานสภาพการทํางาน 
  บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
ในดานสภาพการทํางานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.00 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.552 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ สถานที่ทานปฏิบัติงานมี
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยนาทํางาน มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.610 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก สถานที่ทํางานของทานถูก
จัดแบงไวอยางเปนสัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.659 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก และวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกมีจํานวนเพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.777 มีปจจัยค้ํา
จุนในการปฏิบัติงานมาก 
  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
  บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
ในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.716 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทาน
สามารถทํางานเขากับผูบังคับบัญชาไดอยางดี มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
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4.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.761 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก ผูบังคับบัญชาของทาน
เปดโอกาส ใหทานไดเสนอแนวทางและวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.832 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก และผูบังคับบัญชาของทาน
กลาวชมเชยเสมอ เม่ือทานทุมเทใหกับการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.853 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก 
  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
  บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน 
ในดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.553 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทาน
สามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.618 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานอยางมาก และในเวลาที่มีปญหา
ทานมักไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.639 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลของบุคลากร เก่ียวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.393 ซึ่งเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.426 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ดาน
ความรับผิดชอบในงาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.441 มีปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานมาก ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.697 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.87 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.525 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก และดาน
ความกาวหนาในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.675 มีปจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงานมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน พบวา 
  ดานความกาวหนาในการทํางาน 
  บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ในดานกาวหนาในการทํางานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.675 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา องคกรของทานสงเสริมให
บุคลากรมีความกาวหนาในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ หรือฝกอบรมอยูเสมอ มีระดับ
คาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.801 มีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานอยางมาก และหนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางตอเน่ือง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.856 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานปาน
กลาง 
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  ดานความรับผิดชอบในงาน 
  บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ในดานความรับผิดชอบในงานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.04 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.441 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานมีความ
กระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.18 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.525 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ทานจะทํางาน
ใหสําเร็จตามกําหนด แมจะตองใชเวลาสวนตัวโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.560 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก และทานมีอํานาจในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะ
ทํางานของทานเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.626 มีปจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงานมาก 

  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
  บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.697 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา งานที่ทานทําอยูมีความทา
ทาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.768 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยางมาก และงานท่ีทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.731 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก 
  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
  บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ในดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.87 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.525 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานรูสึก
ภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงน้ี มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.647 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ผลการปฏิบัติงานของทาน
เปนที่ยอมรับจากเพ่ือน รวมงานโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.583 มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก และทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู ชวยใหทานมีเกียรติและไดรับการ
ยอมรับจากสังคม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.660 มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก  
  ดานความสําเร็จในการทํางาน 
  บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ในดานความสําเร็จในการทํางานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.17 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.426 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานลวงหนา เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.469 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก และ
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ทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.469 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก 
 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร ของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา 
 ผลการวิเคราะห ความผูกพันของบุคลากรตอ องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
โดยรวม มีความผูกพันตอองคกรมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.464  ซึ่งเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
 ทานเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ เพ่ือชวยใหองคกรแหงน้ีประสบความสําเร็จมี
ระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.622 มีความ
ผูกพันตอองคกรมาก  
 ทานทํางานโดยคํานึงถึง ชื่อเสียงขององคกรที่ทานทํางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.619 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
 ทานคิดวาทานสามารถปฏิบัติงานไดดี แมวาจะอยูหนวยงานใด ในองคกรแหงน้ี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.652 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
 ทานสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรแหงนี้ไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .563 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
 สําหรับทานแลวองคกรแหงนี้ถือวาเปนองคกรที่ดีที่สุดแหงหนึ่งที่นาทํางานดวย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.747 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
 ทานมีความจงรักภักดีตอองคกรแหงน้ี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.699 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
 ทานรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึงองคกรของทานในทางเสื่อมเสีย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.693 มีความผูกพันตอองคกรมาก  
 ทานไมมีความคิดที่จะลาออกจากงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.918 มีความผูกพันตอองคกรปานกลาง 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอที่ 1 บุคลากรที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระดับตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร 
ตางกัน 
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 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 1.1 บุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน 
หมายความวา บุคลากรเพศชายมีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึงโดยรวม 
เทากับ บุคลากรเพศหญิง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 สมมติฐานขอที่ 1.2 บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ตางกันผลการ
วิเคราะหความผูกพัน เปนรายคูจําแนกตามอายุ พบวา บุคลากรท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มี
ความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่งโดยรวม แตกตางจากบุคลากรท่ีมีอายุ 41 
ปขึ้นไป หมายความวา บุคลากรท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีความผูกพันตอองคกรนอยกวา 
บุคลากรที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานขอที่ 1.3 บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ไม
ตางกัน หมายความวา บุคลากรโสด/แยกกันอยู และสมรส/อยูดวยกัน มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึงโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอด 
คลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 สมมติฐานขอที่ 1.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร 
ตางกัน ผลการวิเคราะหความผูกพัน เปนรายคูจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง โดยรวม 
แตกตางจากบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หมายความวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี มีความผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความผูกพันตอ
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่งโดยรวม แตกตางจากบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี หมายความวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี โดยเฉลี่ยมีความผูกพันตอ
องคกรนอยกวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานขอที่ 1.5 บุคลากรที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอ 
องคกรไมตางกัน หมายความวา บุคลากรระดับปฏิบัติการมีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหน่ึงโดยรวม เทากับ และบุคลากรระดับผูบริหาร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 สมมติฐานขอที่ 1.6 บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน  มีความผูกพันตอ 
องคกรตางกัน ผลการวิเคราะหความผูกพัน เปนรายคูจําแนกตามระยะเวลาการทํางาน พบวา 
บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หน่ึง โดยรวมแตกตางจากบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 6-10 ป หมายความวา บุคลากรที่มี
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ระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป โดยรวมมีความผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการ
ทํางาน 6-10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป 
มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง โดยรวมแตกตางจากบุคลากรที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 11-15 ป หมายความวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป โดยรวม
มีความผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 11-15 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง โดยรวมแตกตางจากบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางาน 16 ปขึ้นไป 
หมายความวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป โดยเฉลี่ยมีความผูกพันตอองคกรนอย
กวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 16 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ดาน
ความสัมพันธกับ ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความม่ันคงในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร  
 ดานนโยบายการบริหาร 
 ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร
โดยรวม ในขอนโยบายขององคกรมีความชัดเจนและงายตอการปฏิบัติตาม ในขอวิสัยทัศนและ
คานิยมขององคกร มีผลทําใหองคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และในขอทานคิดวาองคกรของ
ทาน มีระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม มีความสัมพันธตอความผูกพัน
โดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว 
 ดานความม่ันคงในการทํางาน 
 ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความม่ันคงในการ
ทํางานโดยรวม ในขอทานมีความรูสึกม่ันคงในหนาที่การงานในองคกรแหงน้ี และในขอทานคิดวางาน
ที่ทานทําอยู ทานสามารถทําไดนานจนกระทั่งเกษียณ มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของ
บุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานสภาพการทํางาน 
 ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานสภาพการทํางาน
โดยรวม ในขอสถานที่ทานปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยนาทํางาน และในขอวัสดุอุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวนเพียงพอ มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรใน
องคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว และในขอสถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปนสัดสวน ไมมีความสัมพันธตอความผูกพัน
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โดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอด คลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
 ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชาโดยรวม ในขอทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับบัญชาไดอยางดี ในขอผูบังคับบัญชา
ของทานเปดโอกาส ใหทานไดเสนอแนวทางและวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ และในขอ
ผูบังคับบัญชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เม่ือทานทุมเทใหกับการทํางาน มีความสัมพันธตอความ
ผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว    
 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
 ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความ สัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงานโดยรวม ในขอทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี และในขอในเวลาที่มี
ปญหาทานมักไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดย รวมของ
บุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
ไดการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาใน
การทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
 ดานความกาวหนาในการทํางาน 
 ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา  ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความกาวหนา ใน
การทํางาน ในขอองคกรของทานสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในการทํางาน โดยการสงเสริม
การศึกษาตอ หรือฝกอบรมอยูเสมอ และในขอหนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อน
ตําแหนงอยางตอเน่ือง มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานความรับผิตชอบในงาน 
 ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความรับผิดชอบ ใน
งานโดยรวม ในขอทานมีความกระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จ ในขอทานจะ
ทํางานใหสําเร็จตามกําหนด แมจะตองใชเวลาสวนตัว และในขอทานมีอํานาจในการตัดสินใจมาก
เพียงพอที่จะทํางานของทานเปนอยางดี มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรใน
องคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว 
 ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โดยรวม ในของานที่ทานทําอยูมีความทาทาย ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากร
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ในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
และในของานที่ทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวม
ของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
 ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา  ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือโดยรวม ในขอทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงน้ี ในขอผลการ
ปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับจากเพ่ือน และในขอทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู ชวยใหทานมี
เกียรติและไดรับการยอมรับจากสังคม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานความสําเร็จในการทํางาน 
 ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา  ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการ
ทํางานโดยรวม ในขอทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย มี
ความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และในขอทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพ่ือใหงานสําเร็จ
ตามที่ไดรับมอบหมาย ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
การอภิปรายผล    
   จากผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจใดบางที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง สามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายได 
ดังนี้ 
 1.  จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด/
แยกกันอยู เปนบุคลากรระดับปฏิบัติการ มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป และมีระยะเวลาการทํางานต่ํา
กวา 5 ป 
  ผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
ระดับตําแหนงงาน อายุ และระยะเวลาการทํางาน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง พบวา      
  1.1  บุคลากรที่มีเพศที่แตกตางกัน มีความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหน่ึง ไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว เน่ืองจากความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคที่ทําการศึกษา ไมไดขึ้นอยู
บุคลากรเพศชายและเพศหญิง อาจจะเน่ืองมาจาก ผูบริหารขององคกรมีหลักการและแนวทางการ
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ปฏิบัติตอบุคลากรชายและหญิงเหมือนกัน รวมทั้งบุคลากรชายและหญิงมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกัน 
มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในดานตางๆ ไดเหมือนกัน นอกจากน้ีอํานาจหนาที่และ
ลักษณะในการปฏิบัติงานไมไดสรางขอจากัดในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร ซึ่งองคกรเปด
โอกาสใหบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคกัน ทุกคนสามารถแสดงผลงาน โดยไม
ขึ้นกับเพศของผูปฏิบัติ ฉะน้ันความแตกตางทางดานความสามารถในการปฏิบัติงานระหวาง เพศจึงมี
นอยลง จึงอาจสงผลใหเพศไมมีความผูกพันตอองคการโดยรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี 
ปญญาเลิศศรัทธา (2548). ซึ่งทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับการผูกพันตอ
องคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญณรงค ดํารงทวีศักด์ิ 
(2541: 44-45) ไดศึกษาคนควาในเรื่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานองคการ
รถไฟฟามหานคร (รฟม.) พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคลในเรื่องเพศ ไมมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการ แตไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ แองเจล และเพอรรี (ชฎาภา ประเสริฐทรง. 
2541: 19; อางอิงจาก Angel; & Perry. 1981. Administrative Science Quarterly) ที่พบวา เพศหญิง
มีความผูกพันตอองคการมากกวาเพศชาย เนื่องจากเพศชายชอบที่จะเปลี่ยนที่ทํางานมากกวาเพศ
หญิง การเปลี่ยนงานของเพศหญิงนอยกวาเพศชาย หรือโอกาสในการหางานของเพศหญิงยากกวา
เพศชาย 
  1.2 บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความผูกพันตอ
องคกรนอยกวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อาจจะ
เนื่องมากจากบุคลากรที่มีการศึกษาสูงกวายอมจะมีหนาที่ความรับผิดชอบที่สูงกวาบุคลากรที่มี
การศึกษาต่ํากวา ทําใหเกิดความรูสึกวาตัวเองมีคุณคากับองคกร รวมทั้งยังไดรับเงินเดือนและ
สวัสดิการ รวมทั้งโอกาสที่จะกาวหนาในหนาที่การงานที่สูงกวาพนักงานกลุมที่มีการศึกษาต่ํากวา 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยสิทธิ์ วุฒิพงศวรกิจ (2543: 41-42) ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกร
ของขาราชการพยาบาลของโรงพยาบาลตากสิน ที่พบวา ขาราชการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
ความผูกพันตอองคกรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และขัดแยงกับงานวิจัยของ 
Herbiniak; & Alutto (ธีระ. 2532: 27) ซึ่งพบวา คนที่มีการศึกษาต่ําจะมีความผูกพันตอองคการสูง
กวาคนที่มีการศึกษาสูง เนื่องจากคนท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความผูกพันตอวิชาชีพของตนมากกวาจะ
ผูกพันตอองคกร  
   1.3  บุคลากรที่มีสถานภาพสมรส ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอธิบายไดวาสถานภาพโสด/แยกกันอยู หรือสมรส/อยูดวยกัน 
ไมใชปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร แมวาบุคลากรจะมีสถานภาพโสด/แยกกันอยู หรือสมรส/
อยูดวยกัน ก็มีความผูกพันตอองคกรเหมือนกัน แตอาจขึ้นอยูกับ นโยบายการบริหารท่ีชัดเจน 
นาเชื่อถือ ความม่ันคงในการทํางาน ความกาวหนาในการทํางาน ตลอดจนความสําเร็จในการทํางาน  
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ปจจัยเหลาน้ีอาจสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรแหงน้ี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ประนอม กิตติดุษฎีธรรม (2538: 67) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของลูกจางตอ
องคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทการทอดวยเสนใยฝาย และเสนใยประดิษฐ 
พบวา สถานภาพการสมรส ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ นั่นก็คือลูกจางที่สถานภาพ
การสมรสตางกัน มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของพิพัฒน พสุ
ธารชาติ (2541: 61) ศึกษาเรื่อง การจัดการเพ่ือความผูกพันตอองคกร โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง
เปนพนักงานดานเทคนิคที่ทํางานอยูในธุรกิจโทรคมนาคมพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ
สมรส ไมใชปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร และขัดแยงกับงานวิจัยของ Lincoin; & Kalleberg 
(วัฒนา. 2542: 57) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการในประเทศญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา พบวา คนที่
แตงงานแลวจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาคนโสด เน่ืองจากคนท่ีแตงงานแลวมีภาระที่จะตอง
รับผิดชอบมากกวาคนโสด ซึ่งเปนขอจํากัดของการยายองคการในการทํางาน 
  1.4  บุคลากรที่มีระดับตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอธิบายไดวา ไมวาจะเปนบุคลากรตําแหนงปฏิบัติการ หรือ
บุคลากรระดับบริหารก็มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน แตอาจขึ้นอยูกับ ปจจัยอ่ืนๆ เชน การไดรับ
การยอมรับนับถือ การไดรับความสําเร็จในการทํางาน ความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน ตลอดจน
สามารถทํางานเขากับผูบังคับบัญชาไดดี และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริชัย ปราบศรีภูมิ (2545) 
ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร: ศึกษากรณีโรงไฟพระนครใต ผลการศึกษา
พบวา ระดับตําแหนงงานไมมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อัญชุลี สมัครการ (2549) ไดศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย สานักงานใหญ ผลการศึกษาพบวา ตําแหนงงานปจจุบันไมมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สานักงานใหญ 
  1.5  บุคลากรท่ีมีอายุ ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว บุคลากรที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีความผูกพันตอองคกรนอยกวา 
บุคลากรที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป เน่ืองจากอายุทําใหบุคลากรมีขอจํากัดในการเปลี่ยนงาน เม่ือบุคลากรมี
อายุมากข้ึนจึงอยูกับองคกรมากขึ้น และทําใหเขามีความผูกพันตอองคกรมากข้ึนตามไปดวย ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Herbiniak and Alutto (สามารถ ศุภรัตนอาภรณ. 2544: 24; อางอิงจาก 
Hrebiniak; & Alutto. 1972: 17.  Administrative Science Quarterly) ซึ่งผลการศึกษาพบวา อายุมี
ความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคกร กลาวคือ คนที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอ
องคกรสูงกวาคนที่มีอายุนอย และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เชลท (สามารถ ศุภรัตนอาภรณ. 
2544: 24-26; อางอิงจาก Chelte. 1983. Organizational Commitment, Job Satisfaction and 
Quality of Work Lift) ไดทาการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจในงาน และคุณภาพ 
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ชีวิตของการทํางานในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการศึกษาพบวา อายุมีความสัมพันธในทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคกร กลาวคือ คนที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาคนที่มีอายุนอย  
  1.6  บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป โดยรวมมีความผูกพัน
ตอองคกรนอยกวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 6-10 ป ระยะเวลาการทํางาน 11-15 ป และ 
ระยะเวลาการทํางาน 16 ปขึ้นไป สามารถอธิบายไดวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนาน จะ
รับรูวัฒนธรรมองคกร คานิยม ตลอดจนมีความสัมพันธกับบุคคลในองคการมากกวาบุคลากรที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา จึงมีความรูสึกวามีความผูกพันตอองคกรมากกวาบุคลากรที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา สอดคลองกับแนวคิดของ Steer & Porter (1983) ที่กลาววา
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เปนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร และสอดคลองกับแนวคิดของ 
Sheldon (1971) ที่กลาววา สมาชิกขององคกรที่อยูกับองคกรมานานเทาไร ก็ยังมีความผูกพันตอ
องคกรมากขึ้นเทาน้ัน เพราะวา การมีอายุในองคกรมาก ก็จะมีแนวโนมที่จะยอมรับเปาหมายและ
คุณคาและความผูกพันตอองคกรก็จะมากขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ นภาเพ็ญ โหมาศวิน 
(2533) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของสมาชิกในองคกร ศึกษาเฉพาะกรณี 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธตอความผูกพัน
ตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษกร ดวงสวาง 
(2540: 122) ศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของบุคลากรในธุรกิจปโตรเลียม พบวา ตัวแปรใน
กลุมของลักษณะสวนบุคคลไดแก ระยะเวลาในการทํางาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
ระดับปานกลางเทากับ .43412 มีทิศทางเปนบวก และขัดแยงกับโสภา ทรัพยมากอุดม (2533: 96-
97) ศึกษาเร่ืองความยึดม่ันผูกพันองคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
พบวา ระยะเวลาการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับความยึดม่ันผูกพันตอองคกรของพนักงานการ
ไฟฟาฝายผลิต 
 2.  การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ในดานนโยบายการบริหาร ดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความม่ันคงในการทํางาน มีความสัมพันธไปในทิศทางเดี่ยวกันตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากร
ในองคกร เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
  ดานนโยบายการบริหารโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากร
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Steer & Porter (1983: 425-450) ที่ไดสรุปวาปจจัยลักษณะองคกรเปนส่ิงที่
มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร  
  ดานความม่ันคงในการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง
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กับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
กลาวคือ หากองคกรทําใหบุคลากรรูสึกมีความม่ันคงในหนาที่การงาน โดยองคกรจะตองไมทอดทิ้ง
และตองใหความชวยเหลือเม่ือเขาเกิดปญหา เม่ือบุคลากรรูสึกม่ันคงในการทํางาน มีความยั่งยืนของ
อาชีพ และองคกรมีความม่ันคง ก็จะสงผลใหบุคลากรเกิดความรูสึกผูกพันและปรารถนาที่จะทํางาน
อยูกับองคการตลอดไป  
  ดานสภาพการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือหาก
สภาพแวดลอมมีความปลอดภัยและนาทํางาน บุคลากรก็จะเกิดความมั่นใจในการมาทํางาน และเกิด
ความรูสึกปลอดภัยและไมอยากจะยายที่ทํางาน นานไปก็จะเกิดความผูกพันตอองคกร ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ประณต เกาสําราญ (2548: บทคัดยอ) พบวา ปจจัยดานการจูงใจและปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงาน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวม
ของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
คอนขางต่ํา กลาวคือ เม่ือผูบังคับบัญชาใชหลักมนุษยสัมพันธในการปกครอง มีการปฏิบัติงานมีการ
ประสานงานที่ดีตอกัน จนทําใหเกิดความรูสึกผูกพันตอกัน และสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ 
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีระ วีรธรรมสาธิต (2532) และนภาเพ็ญ โหมาศ
วิท (2533) ที่พบวา การติดตอปฏิสัมพันธตอกันนั้น มีผลตอความรูสึกผูกพันตอองคการได และมี
ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ นอกจากน้ันแลว ความผูกพันตอองคการ ยังมีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจที่จะลาออกจากองคการ  
  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวม
ของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
คอนขางต่ํา กลาวคือ หากบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอเพ่ือนรวมงานก็จะไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
และสามารถทํางานเขากันไดดี ก็จะทําใหเกิดความผูกพันตอกันและตอองคกรดวย สอดคลองกับ
แนวคิดของ Sheldon (1978) ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่มีตอองคการ เปนการประเมินองคการ
ทางบวกซึ่งทัศนคติ หรือความรูสึกน้ี จะเปนสิ่งเชื่อมโยงระหวางบุคคลน้ันกับองคการ และทําใหเกิด
ความรูสึกผูกพัน และปฏิบัติงานที่มีความรูสึกผูกพันกับองคการ และจะตั้งใจที่จะทํางานใหองคการ
บรรลุเปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของนายกฤษกร ดวงสวาง ที่ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรในธุรกิจปโตรเลียม พบวา ทัศนคติตอเพ่ือนรวมงาน มีความสัมพันธเชิงบวกตอความ
ผูกพัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความผูกพันระดับคอนขางสูง เทากับ .77364 
และสอดคลองกับงานวิจัยของกรกฏ พลพาณิช (2540: 62) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ
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ความผูกพันตอองคกร ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) พบวา 
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ สอดคลองกับงานวิจัยของ โสภา ทรัพยมากอุดม (2533: 96-97) 
ศึกษาเรื่องความยึดม่ันผูกพันตอองคการศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวา 
ปจจัยประสบการณในการทํางาน ดานทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ มีความสัมพันธเชิงบวก
กับความยึดม่ันผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาฝายผลิต สวนผลงานการวิจัยในตางประเทศ 
เชน มารช และแมนนารี (อังคณา โกสียสวัสด์ิ. 2534: 33; อางอิงจาก March; & Mannari. 1977: 57– 
75. Administrative Science Quarterly) ไดศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการตลอดชีวิต 
ซึ่งผลการศึกษาพบวา สถานภาพขององคการ ความพึงพอใจในงานความสัมพันธระหวางเพ่ือน
รวมงานและโอกาสกาวหนาในงาน เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ  
 3.  การศึกษาเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความสําเร็จในการทํางาน ดาน
การไดการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา
ในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร 
  ดานกาวหนาในการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ 
หากมีการสงเสริมการศึกษาตอ และการใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมอยูเสมอ ทําใหบุคลากรมี
กําลังใจในการปฏิบัติงานและมองเห็นอนาคตของตนเอง จะทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ทํางานมากข้ึน และมีความรูสึกวาองคการใหการสนับสนุนตน จึงมีความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีระ วีระธรรมสาธิต (2532) นภาเพ็ญ โหมาศวิท 
(2533) และบุษยาณี จันทรเจริญสุข (2538) ที่ไดศึกษาพบวา งานที่ มีโอกาสกาวหนาจะมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 
   ดานความรับผิดชอบในงานโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ หากบุคลากรไดรับการจูงใจดานความรับผิดชอบในงานมากขึ้น ก็จะมี
ความผูกพันตอองคกรเพ่ิมขึ้น  
  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก จะเห็นได
วาลักษณะของงานมีผลตอความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน งานที่เพ่ิมคุณคาจะเพ่ิมความผูกพัน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของพรศักด์ิ ตระกูลชีวพานิตต (2541) ที่พบวา ปจจัยดานลักษณะของงาน 
ในดานการใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับสูง ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของนภาเพ็ญ โหมาศวิท (2533) สุกานดา ศุภคติสันติ์ (2540) ที่พบวา
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ลักษณะงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535: 145 - 
152) ซึ่งไดกลาวถึง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานนั้นวา ลักษณะของงานที่มีผลตอ
ความรูสึกพึงพอใจในการทํางานที่จะสงผลทําใหการเห็นคุณคาขององคการ และเกิดความผูกพันตอ
องคการ ก็คือปจจัยดานงาน (Factors in the Job) ซึ่งประกอบดวย ลักษณะงาน ไดแก ความนาสนใจ
ของงาน ความทาทายของงาน ความแปลกใหมของงานโอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางานโอกาสที่จะ
ทําใหงานนั้นสําเร็จการรับรูหนาที่รับผิดชอบ การควบคุมการทํางาน และวิธีการทํางานการที่ผูทํางาน
มีความรูสึกตองานที่ทําอยูวาเปนงานที่สรางสรรคเปนประโยชนทาทาย  
  ดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ 
หากบุคลากรไดรับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชาวามีความสามารถ ไดรับ
การชมเชยดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร ก็เปนส่ิงจูงใจที่จะทําใหบุคลาเกิดความรูสึกที่ดีกับ
องคกร จนเกิดความผูกพันตอองคกรตามมา สอด คลองงานกับงานวิจัยของ ประณต เกาสําราญ 
(2548:107) พบวา ปจจัยการจูงใจดานการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมใน
การปฏิบัติงาน 
  ดานความสําเร็จในการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก กลาวคือ 
หากบุคลากรไดรับความสําเร็จในการทํางาน ก็จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการสูงขึ้น 
และตั้งใจทํางานที่ทายความสามารถและทุมเทที่จะทํางานใหสําเร็จมากกวา คนที่มีความผูกพันตอ
องคกรนอย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏี Three Needs Theory ของ McClelland (วันชัย มีชาติ. 2544: 
59)  
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยขางตน ทําใหทราบถึงปจจัยค้ําจุน และปจจัย
จูงใจใดบางที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
เพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดในครั้งน้ีไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงแกไข และพัฒนาและวางแผน
ระบบการบริหารงานภายในองคการใหมีความสอดคลองกับความตองการของบุคลากรในองคกร และ
เพ่ือชวยในการกระตุนบุคลากรใหเกิดพฤติกรรมการทํางานตามที่องคการตองการ และนํามาซ่ึงการ
บรรลุเปาหมายขององคการ ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 1.  จากการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป โดยเฉลี่ยมีความผูกพันตอ
องคกรนอยกวา บุคลากรที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป สวนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี โดย
เฉลี่ยมีความผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 
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และบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป โดยเฉลี่ยมีความผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากร
ที่มีระยะเวลาการทํางาน 6-10 ป ระยะเวลาการทํางาน 11-15 ป และระยะเวลาการทํางาน 16 ปขึ้น
ไป  
  ดังนั้นองคกรควรใจใสบุคลากรกลุมที่กลาวมานี้เพ่ิมขึ้น ตลอดจนบุคลากรที่จะเขามาใหม  
    2. ดานความม่ันคงในการทํางาน จากผลการศึกษาวิจัยพบวา มีปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานปานกลาง ในขณะท่ีปจจัยค้ําจุนดานนโยบาย ดานสภาพการทํางาน ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา และดานความสัมพันธกับผูรวมงาน มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก 
  ดังน้ันองคกรหรือผูบริหารควรจะทําใหบุคลากรมีความรูสึกม่ันคงในหนาที่การงาน และ
สามารถทํางานกับองคกรไดจนกระทั่งเกษียณเพ่ิมมากขึ้น ในสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางองคกร องคกรควรประกาศนโยบายที่ชัดเจน เชน องคกรจะไมมีการปลดพนักงานออก แต
อาจจะมีการโยกยาย ปรับเปลี่ยนตําแหนงงานกัน เพ่ือใหพนักงานเกิดความม่ันใจวายังม่ันคงในหนาที่
การงาน หรือเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมหรือรับฟงจุดประสงคของการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
องคกรคร้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปลดพนักงานออก มีการแจงลวงหนาเพ่ือใหพนักงานสามารถหา
งานใหมทัน เพ่ือใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานมากขึ้น  
 3. ดานความกาวหนาในการทํางาน จากผลการศึกษาวิจัยพบวา มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานปานกลาง ในขอหนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางตอเน่ือง 
และมีความผูกพันตอองคกรในระดับคอนขางต่ํา สวนในขอองคกรของทานสงเสริมใหบุคลากรมี
ความกาวหนาในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ หรือฝกอบรมอยูเสมอ มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยางมาก  
  ดังน้ันองคกรหรือผูบริหารควรพิจารณา ปรับปรุงระบบการเลื่อนตําแหนงภายในองคกร
ใหมากข้ึน โดยพิจารณาจากบุคลากรภายในองคกร สงเสริมใหมีการศึกษาตอ และไดรับการอบรม 
ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาอาชีพ เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถ พรอมที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนง
งานที่สูงขึ้นไป เพ่ือเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการทํางาน ตลอดจนความผูกพันและจงรักภักดีตอองคกร
มากขึ้น พรอมกับพิจารณารับบุคลากรภายนอกใหนอยลง  
 4. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานนโยบายการบริหาร 
ในขอวิสัยทัศนและคานิยมขององคกร มีผลทําใหองคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และขอทาน
คิดวาองคกรของทานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและยุติธรรม มีความผูกพันตอ
องคกรในระดับคอนขางต่ํา  
  แสดงใหเห็นวาวิสัยทัศน และคานิยมขององคกร มีความออนแอมาก องคกรควรมีการ
ปรับปรุง อบรม หรือจัดกิจกรรมสงเสริมวิสัยทัศน และคานิยมขององคกรอยางเรงดวน ใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน เพ่ือใหบุคลากรมีความเชื่อม่ันในวิสัยทัศน และคานิยมขององคกรมาก
ขึ้น  
  สวนระบบการประเมินผลก็ควรมีการปรับปรุงแกไข ในสวนที่ไมสามารถวัดผล หรือวัด
ความเชื่อม่ันของผูประเมินได คือ ดานทัศนคติ ความซื่อสัตย ความตรงตอเวลา และความคิด
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สรางสรรค เน่ืองจากงานบางตําแหนง เปนงานประจํา เชน พนักงานบัญชี ไมสามารถวัดความคิด
สรางสรรคได เพราะใชแตโปรแกรมสําเร็จรูป สวนความตรงตอเวลา ปจจุบันไมมีการตอกบัตรเขา
ทํางาน ดังน้ันพนักงานบางทานมาทํางาน เวลา 08.30 น. แตเลิกงานเวลาประมาณ 19.00 น. เปน
ประจํา สวนบางทานมาทํางาน เวลา 08.00 น. ซึ่งเปนเวลาเขางานปกติ แลวก็เลิกงาน 17.00 น. เปน
เวลาเลิกงานปกติ ถือวาพนักงานทานนี้ตรงตอเวลา สวนพนักงานทานแรกเปนคนไมตรงตอเวลา 
องคกรควรปรับวิธีการประเมินผลท่ีสามารถวัดไดสอดคลองกับลักษณะงานในปจจุบันและมีความ
เชื่อม่ันใหมากขึ้น  
 5. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานสภาพการทํางาน 
ในขอสถานที่ทานปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย นาทํางาน มีความผูกพันตอองคกรในระดับ
คอนขางต่ํา ในขอสถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปนสัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน 
ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากร และวัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกมีจํานวน
เพียงพอ มีความผูกพันตอองคกรในระดับต่ํามาก  
  จะเห็นไดวา ดานสภาพการทํางานโดยรวมมีความผูกพันตอองคกรในระดับคอนขางต่ํา 
ดังนั้นองคกรควรพิจารณาปรับปรุงแกไข สถานที่ทํางานใหนาทํางาน แบงเปนสัดสวนใหเหมาะสมกับ
การทํางาน เน่ืองจากแผนกที่เปนฝายขายและฝายการตลาด ก็จะนั่งรวมกันแออัด ไมเปนสัดสวน พอ
สิ้นเดือนบุคลากรฝายขายเขามาสํานักงาน ก็จะไมมีสมาธิในการทํางาน สาเหตุมาจากมีการควบรวม
กิจการแลว ไมมีการขยายพื้นที่เพ่ือรองรับเพ่ิมเติม และในสวนของวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกมีไมเพียงพอ เน่ืองจากมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เชน เอกสารทุกอยางตองสแกน 
หรือถายเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน แตเคร่ืองถายเอกสารและสแกนเนอรมีไมเพียงพอตอการทํางาน 
รวมทั้งพนักงานฝายขายก็ตองมีการเคลียรคาใชจาย แตเครื่องคอมพิวเตอรมีปริมาณรองรับไม
เพียงพอ 10 คน ตอเคร่ือง 1 ตัว ดังน้ันผูบริหารควรเพิ่มอุปกรณในการทํางานไปพรอมกับการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน  
 6. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชาโดยรวม และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน มีความผูกพันตอองคกรในระดับ
คอนขางต่ํา  
  จะเห็นไดวาในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย องคกรตางๆ ก็จะมีการลดคาใชจายตางๆ 
เพ่ือใหสามารถทําใหองคกรสามารถดําเนินงานตอไปได ผูบริหารก็ประชุมตลอดเวลาในการหา
ทางแกไขปญหาตางๆ ไมมีเวลาในการรับฟงความคิดเห็นหรือเปดโอกาส ใหบุคลากรไดเสนอ
แนวทางหรือวิธีการทํางานใหมๆ ตลอดจนไมมีเวลาใสใจความรูสึก หรือกลาวชมเชยเม่ือบุคลากร
ทุมเทใหกับการทํางาน และในสถานการณเชนนี้ การมีปริมาณงานเยอะ มีงานทํา ถือวามีความเสี่ยง
นอยที่จะถูกปลดออกจากงาน ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาในสถานการณดังกลาว จําเปนตองเยียวยา
ความรูสึก หรือจิตใจของบุคลากรไปพรอมๆ กับการชี้แจงใหบุคลากรทราบถึงความจําเปนในการลด
คาใชจาย และมาตรการในการปลดคนออก เพ่ือใหบุคลากรสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ
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ดังกลาวดวยความเขาใจในองคกร มีขวัญและกําลังใจเพิ่มขึ้น มิฉะน้ันบุคลากรก็จะทํางานไป จับกลุม
พูดคุยแตเรื่องขององคกรวาจะมีทิศทางไปเชนใด  
  จากเหตุการณปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร มีการปลดบุคลากรและรับเขามาใหม ทําให
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานอยูในระดับคอนขางต่ํา เน่ืองจากในการคัดเลือกพนักงานที่มี
ความสามารถใหทํางานอยูกับองคกรตอ องคกรจะใหบุคลากรทุกคนสามารถสมัครและคัดเลือกใหม 
โดยใหทุกคนสามารถสมัครไดทุกตําแหนงที่คิดวาตัวเองมีความสามารถ เชน พนักงานบริการลูกคา 
สามารถสมัครตําแหนงพนักงาน Business Analysis เนื่องจากบริษัทยุบตําแหนงฝายบริการลูกคา 
ทําใหตองหาตําแหนงใหมลง และเปนตําแหนงที่ เ พ่ือนรวมงานเราทําอยูแลว จึงเปนเหตุให
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานไมดีนัก เน่ืองจากตองแกรงแยงกันเพ่ือใหมีงานทําในสภาวะที่
เศรษฐกิจไมดี การหางานใหมก็ตองใชเวลา ดังน้ันองคกรควรชี้แจงเหตุผลในการใชมาตรการดังกลาว
ใหบุคลากรเขาใจ 
 7. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานความรับผิดชอบใน
งานโดยรวม และดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความผูกพันตอองคกรในระดับคอนขางต่ําและต่ํามาก  
  ดังน้ันองคกรควรปรับปรุง ดานลักษณะงาน ใหงานที่ทําอยูมีความทาทาย ไมนาเบื่อ 
และงานที่ทําอยูนั้นตองมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมทักษะ ตลอดจนความสามารถให
บุคลากร บุคลากรก็จะมีความผูกพันตอองคกรมากขึ้น 
  สวนในดานความรับผิดชอบในงาน เม่ือบุคลากรมีทักษะ ความสามารถ บุคลากรก็จะเกิด
ความพยายามที่จะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด แมจะใชเวลาสวนตัว ตลอดจนมีความกระตือรือรนอยู
เสมอที่จะปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบใหสําเร็จ และองคกรหรือผูบริหารก็ควรจะตองใหอํานาจตาม
ตําแหนงงาน ในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะทํางาน ก็จะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดดวย
ความม่ันใจ  
 8. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ ในขอทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู ชวยใหทานมีเกียรติและไดรับการยอมรับจากสังคม 
มีความผูกพันตอองคกรในระดับคอนขางต่ํา  
  ดังน้ันองคกรควรทําใหบุคลากรรูสึกวาม่ันใจในตัวองคกร วาเปนองคกรที่ดีองคกรหนึ่ง 
และนาทํางาน โดยมีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน นโยบายการบริหารท่ีดี ตลอดจนสภาพการทํางานที่
ปลอดภัย ก็จะทําใหบุคลากรเกิดความม่ันใจในองคกรมากขึ้น และสามารถทํางานที่องคกรไดอยาง
ภาคภูมิใจ วาเปนองคกรที่ดีองคกรหนึ่ง และรูสึกวามีเกียรติและไดรับการยอมรับนับถือจากสังคม  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยอ่ืนๆ ที่คาดวาจะมีจะมีความสัมพันธตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 
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 2. ควรมีการสํารวจขอมูลจากคูแขง หรือองคกรที่มีลักษณะธุรกิจคลายกัน หรือใกลเคียงกัน 
เพ่ือใหทราบวาปจจัยใดบางที่ทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร เพ่ือจะไดนํามาเปรียบเทียบ เปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น สงผลใหบุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคกร เน่ืองจากการ
รับสมัครบุคลากรใหม ตองเสียเวลาและคาใชจายจํานวนมากในการฝกอบรม  
 3. จากการศึกษาความความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคครั้งน้ี
อาจมีปจจัยอ่ืนๆ เขามาเก่ียวของ ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไปอาจทําการศึกษาที่เนนการสัมภาษณ 
เพ่ือใหไดขอมูลที่กวางและครอบคลุมมากขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากร 
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
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เลขท่ี….......... 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจงูใจที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากร 
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โดยขอมูลที่ไดจะถูกเก็บเปนความลบั 
....................................................................................................................................................         
 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน (  ) หนาขอความที่เปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 
 
1. เพศ 

(     )   ชาย    (     )   หญิง 
 
2. ระดับการศึกษา 

(     )   ต่ํากวาปริญญาตรี  (     )   ปริญญาตรี 
(     )   สูงกวาปริญญาตรี 

 
3. สถานภาพสมรส 

(     )   โสด / แยกกันอยู  (     )   สมรส / อยูดวยกัน 
 
4. ระดับตําแหนงงาน 

(     )   บุคลากรระดับปฏิบตัิการ  (     )   บุคลากรระดับผูบรหิาร 
 

5. อายุ 
(     ) ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป  (     ) 31-40 ป 
(     ) 41 ปขึ้นไป    
      

6. ระยะเวลาการทํางาน  
 (     ) ต่ํากวา 5 ป   (     )  6-10 ป 

(     )  11-15 ป   (     ) 16 ป ขึ้นไป 
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สวนที่ 2   ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจงูใจ ในการปฏิบัติงานของบคุลากร 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงคําเดียว 

ปจจัยค้ําจุนในปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร
ธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ดานนโยบายการบริหาร      
1. นโยบายขององคกรมีความชัดเจน และงายตอการ
ปฏิบัติตาม 

     

2. วิสัยทัศนและคานิยมขององคกร มีผลทําใหองคกร
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

     

3. ทานคิดวาองคกรของทานมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 

     
 

ดานความมั่นคงในการทํางาน      
4. ทานมีความรูสึกมั่นคงในหนาท่ีการงานในองคกร
แหงนี้   

     

5. ทานคิดวางานท่ีทานทําอยู ทานสามารถทําไดนาน
จนกระท่ังเกษียณ 

     

ดานสภาพการทํางาน      
6. สถานท่ีทานปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 
นาทํางาน 

     
 

7. สถานท่ีทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปน
สัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน 

     

8. วัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกมีจํานวน
เพียงพอ  

     

ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา      
9. ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาส ใหทานไดเสนอ
แนวทางและวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ  

     

10. ทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับบัญชาไดอยางดี 
 

     

11. ผูบังคับบัญชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เมื่อทาน
ทุมเทใหกับการทํางาน 

     

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน      
12. ทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี 
 

     

13. ในเวลาท่ีมีปญหาทานมักไดรับความชวยเหลือจาก
เพ่ือนรวมงาน 
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ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร
ธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

ดานความกาวหนาในการทํางาน      
1. หนวยงานท่ีทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเล่ือน
ตําแหนงอยางตอเนื่อง  

     

2. องคกรของทานสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนา
ในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ หรือ
ฝกอบรมอยูเสมอ 

     

ดานความรับผิดชอบในงาน      
3. ทานจะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด แมจะตองใช
เวลาสวนตัว  

     

4. ทานมีอํานาจในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะทํางาน
ของทานเปนอยางดี  

     

5. ทานมีความกระตือรือรนอยูเสมอท่ีจะปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบใหสําเร็จ 

     

ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ      
6. งานท่ีทานทําอยูมีความทาทาย 
 

     

7. งานท่ีทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
 

     

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ      
8.ผลการปฏิบัติงานของทานเปนท่ียอมรับจากเพ่ือน 
รวมงาน 

     

9.ทานรูสึกวางานท่ีทานทําอยู ชวยใหทานมีเกียรติและ
ไดรับการยอมรับจากสังคม 

     

10.ทานรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเปนบุคลากรในองคกรแหงนี้ 
 

     

ดานความสําเร็จในการทํางาน      
11.ทานสามารถปรับเปล่ียนวิธีการทํางานเพ่ือใหงาน
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย  

     

12.ทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา เพ่ือให
งานสําเร็จตามเปาหมาย 
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ตอนที่ 3 ความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหน่ึง 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงคําเดียว 
 

ความผูกพันของบุคลากรในองคกร 
แหงหน่ึง 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย 
ไม

แนใจ 
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ทานมีความจงรักภักดีตอองคกรแหงนี้ 
 

     

2. สําหรับทานแลวองคกรแหงนี้ถือวาเปนองคกรท่ีดี
ท่ีสุดแหงหนึ่งท่ีนาทํางานดวย 

     

3 ทานสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรแหงนี้
ไดเปนอยางดี 

     

4. ทานรูสึกตอตานเมื่อมีผูอื่นพูดถึงองคกรของทาน
ในทางเส่ือมเสีย 

     

5. ทานไมมีความคิดท่ีจะลาออกจากงาน   
 

     

6. ทานคิดวาทานสามารถปฏิบัติงานไดดี แมวาจะอยู
หนวยงานใด ในองคกรแหงนี้ 

     

7. ทานเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ี เพ่ือ
ชวยใหองคกรแหงนี้ประสบความสําเร็จ 

     

8. ทานทํางานโดยคํานึงถึง ชื่อเสียงขององคกรท่ีทาน
ทํางานอยูเสมอ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่เสียเวลาอันมีคาใหความอนุเคราะห 
ในการตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 

******************************************************* 
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