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การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอความ
ผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและ
หาความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกร
ธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 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
การศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพเปนโสดหรือแยกกันอยู มีระดับตําแหนงงาน เปนบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ มีอายุ ระหวาง 31-40 ป และมีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป
2. บุคลากรที่มีเพศ สถานภาพสมรส และระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอ
องคกรไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ดานนโยบายการบริหาร ดานความมั่นคงในการทํางาน
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธตอความ
ผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 และดานสภาพการ
ทํางาน ในขอสถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไว อยางเปนสัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน ไมมี
ความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานความรับผิดชอบใน
งาน ดานการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ในของานที่ทานทําอยูมีความทา
ทาย ดานความสําเร็จในการทํางาน ในขอทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่องานสําเร็จตามที่
ไดรับมอบหมาย ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 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
สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลว งไดดวยความกรุณาของ อาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุง โรจน ที่
ใหเกียรติรบั เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ โดยใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตางๆ ในการวิจัยฉบับนี้ดวยความหวงใย นับตั้งแตเริ่มดําเนินการจนสําเร็จ เรียบรอย
สมบูรณเปนสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ
โอกาสนี้
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์ อาจารย ดร.
ล่ําสัน เลิศกูลประหยัด และอาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนกรรมการใน
การสอบสารนิพนธตรวจแบบสอบถาม และใหคําแนะนําถึงขอเสนอแนะตางๆ เพื่อปรับปรุง แกไข
ขอบกพรองอันเปนประโยชนเปนอยางยิ่งกับผูวิจัย
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทาน ที่ไดกรุณา
ใหความรู ทั้งในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกตใชในทางปฏิบัติ และขอขอบคุณเจาหนาที่โครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัยทุก
ทาน ตลอดจนผูมีสวนสําเร็จตองานวิจัยนี้ทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกเปน
อยางดีตลอดระยะเวลาการศึกษาของผูวจิ ัย
ผูวิจัยขอขอบคุณพนักงานองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ทุกทานที่กรุณาตอบ
แบบสอบถาม พรอมทั้งความชวยเหลือและเอื้อเฟอในดานขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตองานวิจัย
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว ตลอดจนเพื่อนนิสิต และ
เพื่อนรวมงาน ทุกคน ที่คอยหวงใย ดูแลและคอยชวยเหลือทุก ๆ ดาน รวมทั้งยังคอยเปนกําลังใจ
เสมอมา ทําใหผูวิจัยมีความมุมานะ พยายามจนประสบความสําเร็จในวันนี้
สุดทายนี้ คุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแด
คุณบิดามารดา ครูและอาจารยทุกทานทีไ่ ดประสิทธิป์ ระสาทวิชาความรู อบรมสั่งสอนและวางรากฐาน
แหงการศึกษาแกผูวิจัย หวังวางานวิจัยนีจ้ ะเปนประโยชนแกผูที่สนใจ และเกี่ยวของ หากมี
ขอผิดพลาดประการใด ตองขออภัยมา ณ ที่นี้
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย อยูในสภาวะถดถอย ความผันผวนทางการเมือง
การเปลี่ยนทางสังคม รวมถึงสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสงผลใหองคกรแหง
หนึ่ง* ซึ่งเป นบริษัทชั้นนํ าระดั บโลกที่มีความเชี่ยวชาญอย างยิ่งในด านการดูแลสุขภาพ ทําธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรค ตองปรับตัวตามสถานการณที่เกิดขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการ
บริหาร โครงสรางองคการ เพื่อใหสอดคลองและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน การ
ปรับเปลี่ยนดังกลาว สงผลโดยตรงตอบุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรที่จําเปนตองปรับตัวใหสามารถ
ปฏิ บั ติ ง าน ภายใต น โยบายและการบริ ห ารที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป บางครั้ ง ก็ ต อ งมี ก ารลดเงิ น เดื อ น
สวัสดิการตางๆ ตลอดจนลดจํานวนพนักงานลง เปนการลดคาใชจายตางๆ เพื่อใหองคกรสามารถอยู
รอดและผานวิกฤตตางๆไปได
การปรับตัวไปในทิศทางดังกลาว ปจจัยค้ําจุนยอมมีผลตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ของบุ คลากร ในดานความสัมพันธ กับ ผูบั งคับ บัญ ชา ความสั มพันธกับ เพื่อนรว มงาน สภาพการ
ทํ า งาน แบบการบริ ห ารงาน และความมั่ น คงในการทํ า งาน จึ ง เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ อ งค ก รจะต อ ง
ตรวจสอบปจ จั ย ดั ง กลาว เพื่ อให บุ ค ลากรมีข วัญ และกําลั ง ใจในการปฏิบั ติง าน เพื่อ ชว ยใหธุ รกิ จ
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอเนื่อง เพื่อใหองคการประสบความ
สําเร็จและเติบโตตอไปได
นอกจากนี้การทําใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ยังเปนสิ่งจําเปนตอธุรกิจที่มีการ
แขงขันกันในเรื่องการซื้อตัวบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ซึ่งถาบุคลากรมีความรูสึกวาองคการให
ความสําคัญกับบุคลากรและความมั่นคงในการทํางานแลว บุคลากรก็จะทํางานอยูตอไปตราบเทาที่
เขายังมั่นใจ ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทุกระดับมีความสําคัญตอผลผลิตขององคกร การที่
บุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานสูง โดยเฉพาะแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากตัวบุคลากรเอง ทําใหบุคลากร
เกิ ดความพอใจในงาน ใชความพยายามและความสามารถทุมเทในการทํางานมากขึ้น จนไดรับ
ความสําเร็จในการทํางาน ไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน สงผลตอการปฏิบัติงาน ทําให
งานที่ไดมีประสิทธิภาพสูงตามไปดวย
ดั้งนั้น ในสถานการณที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสรางองคการ
เพื่อใหสอดคลองและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันนี้ ทําใหเสี่ยงตอการถูกจางออก
เมื่อองคกรตองการลดคาใชจาย ทําใหบุคลากรไมมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ไมทราบวาจะโดน
จางออกเมื่อไหร บุคลากรก็จะทํางานเพียงเพื่อแลกกับคาตอบแทนเทานั้น โดยไมมีความตั้งใจหรือไม
ใชความพยายามในการทํางาน เพิกเฉยตองานที่นอกเหนือจากงานในหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่ง
หมายเหตุ *เนื่องจากไมไดรับการอนุญาตใหเปดเผยชื่อบริษัท จึงใชองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง

2
ทําใหประสิทธิภาพขององคกรลดลง หากไดรับการติดตอใหไปทํางานในองคกรที่ไดรับผลตอบแทนสูง
กวาก็จะไปทันที เนื่องจากขาดความรักและความผูกพันตอองคกร
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรแหงนี้ เพื่อที่จะไดนําขอมูลเบื้องตนมาปรับใชในการแกปญหาใหบุคลากรเกิดความ
รักและความผูกพันในองคกรมากยิ่งขึ้น ทําใหองคการประสบความสําเร็จอันนําไปสูการสรางศักยภาพ
ในการแขงขันใหแกองคกรตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหนึ่ง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ค้ํ า จุ น ในการปฏิ บั ติ ง าน กั บ ความผู ก พั น ของ
บุคลากรที่มีตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย จู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน กั บ ความผู ก พั น ของ
บุคลากรที่มีตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
4. เพื่อศึกษาปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานขององคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
5. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานขององคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
6. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง

ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่ อ ใช เ ปน แนวทางในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและวางแผนเพิ่ ม ปจ จั ยค้ํ า จุน และปจ จั ย
แรงจูงใจเพื่อสรางความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่งของบุคลากรในอนาคต
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดมากําหนดแนวทางในวางแผนปรับกลยุทธดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ชในการสุมตัว อยางของการวิจัย ครั้งนี้ เปนบุคลากรคนไทยขององคกร
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ทั้งหมด จํานวน 160 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม
2553) (เนื่องจากไมไดรับการอนุญาตใหเปดเผยชื่อบริษัท จึงใชองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหนึ่ง)
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2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคลากรคนไทยขององคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง 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 ดานความมั่นคงในการทํางาน
ตัวแปรตาม (Dependent)
ความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง

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. ป จ จั ย จู ง ใจ หมายถึ ง ป จ จั ย ต า งๆ ที่ เ ป น สิ่ ง กระตุน หรื อ เป น แรงผลั ก ดั น จากความ
ตองการที่ทําใหบุคลากรมีความเต็มใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.1 ความสําเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่แลว
เสร็จตามเวลา รวมทั้งสามารถทํางานเสร็จตามที่ไดรับมอบหมาย และผลสําเร็จของงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดและทําใหเกิดแรงจูงใจการทํางาน
2.2 การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ ทั้งจาก
ผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานหรือบุคคลอื่นๆ ในดานความคิดเห็น ความสามารถ และการปฏิบัติงาน
2.3 ลักษณะงาน หมายถึง งานที่ทาทายความสามารถ ปริมาณงานที่เหมาะสม งาน
ที่ทําเหมาะสมกับความรูความสามารถ และลักษณะกระบวนงานชัดเจน
2.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในงานที่ชัดเจน
การที่ไดรับมอบหมายงานใหมๆ ที่มีความสําคัญตอองคกร มีอํานาจตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ
อยางเต็มที่ และงานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับตัวบุคลากร
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2.5 ความกาวหนาในงาน หมายถึง การไดรับมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ
เพื่อมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถ
โอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน และการไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
3. ปจจัยค้ําจุน หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการทํางานและมีหนาที่ให
บุคลากร เกิดความพึงพอใจในงาน โดยประกอบดวยปจจัยแตละดาน ดังนี้
3.1 นโยบายในการบริหาร หมายถึง องคประกอบของนโยบายในการบริหาร ที่มีผล
ตอการทํางานของพนักงาน ไดแก ความชัดเจนของนโยบายธนาคาร การนําไปปฏิบัติ ความรวดเร็ว
ในการประกาศนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
3.2 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หมายถึง ลักษณะการทํางานของผูบังคับบัญชาที่
เกี่ยวของกับพนักงาน ไดแก การมอบหมายงาน การใหคําแนะนํา การประเมินผลการทํางาน
3.3 ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน หมายถึง องคประกอบซึ่งแสดงถึงความ
สั ม พั น ธ ร ะหว า งพนั ก งานกั บ บุ ค ลากรในหน ว ยงาน ได แ ก ความไว ว างใจ ความสามั ค คี ความ
ชวยเหลือ การแบงปนขาวสาร
3.4 สภาพการทํางาน หมายถึง องคประกอบเกี่ยวกับสภาพการทํางาน ไดแก ความ
สะดวกสบายในการทํางาน บรรยากาศการทํางาน หองทํางาน แหลงขอมูลประกอบการทํางาน
3.5 ความมั่นคงในงาน หมายถึง องคประกอบซึ่งเปนความมั่นคงในงาน ไดแก การ
ลดเงินเดือน การถูกเชิญออก อัตราการตอสัญญาวาจางเพื่อทํางานตอ
4. ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความปรารถนาขององคกรแหงหนึ่ง ที่จะผูกมิตรและ
มีความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางบุคลากรจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อนรวมงานหรือจากบุคลากรใน
หนวยงาน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากร
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง” มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent)

ตัวแปรตาม
(Dependent)

ลักษณะสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ระดับตําแหนงงาน
- ระยะเวลาการทํางาน

ปจจัยค้ําจุน
- ดานนโยบายการบริหาร
- ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
- ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
- ดานสภาพการทํางาน
- ดานความมั่นคงในการทํางาน

ความผูกพันตอองคกร

ปจจัยจูงใจ
- ดานความสําเร็จในการทํางาน
- ดานการไดการยอมรับนับถือ
- ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
- ดานความรับผิดชอบ
- ดานความกาวหนาในการทํางาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย
1. บุคลากรที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง ตางกัน
2. ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ดานความสัมพันธกับผูบังคับ
บัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดานความมั่นคงในการทํางาน
มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
3. ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดการยอมรับนับ
ถือ ดานลั กษณะของงานที่ ปฏิ บั ติ ด านความรับ ผิดชอบ และดานความกาวหนาในการทํางาน มี
ความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร
2. แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคลในการทํางาน
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
3.1 ความหมายของความผูกพัน
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
3.3 ความสําคัญเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4.1 ความหมายของแรงจูงใจ
4.2 ทฤษฏีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก
4.3 ทฤษฏีการจูงใจของแมคเคิลลแลนด
4.4 ทฤษฏีการจูงใจ อีอารจี ของอัลเดอร เฟอร
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร
ความหมายของประชากรศาสตร
พรทิพย วรกิจโภคาทร (2529: 312 – 315) ประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะของแตละ
บุคคลที่แตกตางกันไป โดยความแตกตางทางประชากรศาสตรจะมีอิทธิพลตอการสื่อสาร ลักษณะ
ประชากรศาสตร คือ
1. เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชาย และเพศหญิงที่
ตางกันสงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตรโทรทัศนของ
เด็กวัยรุน พบวาเด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุนหญิง
สนใจภาพยนตรวิทยาศาสตรมากที่สุด แตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวา ชายและหญิงมีการสื่อสาร
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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ยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้น อายุยังมีความสัมพันธของขาวสาร และสื่ออีกดวย เชน ภาษาที่ใชใน
วัย ตางกัน ก็ ยั งมี ค วามต างกั น โดยจะพบวา ภาษาใหมๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุมสาว สูงกว า
ผูสูงอายุ เปนตน
3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของ
การสื่อสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายชื้นที่วา การศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสารมีพฤติกรรม
การสื่อสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูง จะสนใจขาวสารไมคอยเชื่ออะไรงายๆ และมัก
เปดรับสื่อสิ่งพิมพมาก
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 ในขณะที่สวนดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของ
กลุ ม เป า หมายนั้ น ข อมู ล ด านประชากรจะสามารถเขา ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ผลต อ การกํา หนดตลาด
เปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538:41)
คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลีกษณะทางจิตวิทยาตางกัน (ปรมะ สตะเวทิน.
2533:112) โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้
1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือ
เพศหญิงมีแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมี
ความต อ งการที่ จะสง และรั บ ข า วสารเพีย งอย า งเดี ย วเทา นั้น แต มี ค วามต อ งการที่ จ ะสรา งความ
สัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย (Will, Goldhabers;&Yates, 1980:P.87)
นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องคิด คานิยม และ
ทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน
2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุ
นอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะที่คน
อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุ
นอย เนื่องมากจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็ตางกัน คนที่มีอายุ
มากมักจะใชสื่อ เพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง
3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน
คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ
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เขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาต่ํามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะ
ใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพมากกวาประเภทอื่น
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
บางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูรับสารแตละคน เชนปจจัยทางจิตวิทยา และสังคมที่จะมีอิทธิพลตอการ
รับขาวสารนั้น DeFleur ไดสอน ทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดังนี้
ทฤษฏีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory)
เดอรเฟอร (DeFleur. 1996) ไดเสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏีความแตกตางระหวาง
ปจเจกบุคคลดังนี้
1. มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล
2. ความแตกตางนี้ บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาค หรือทางรางกายแตละ
บุคคล แตสวนใหญแลวมาจากความแตกตางกันที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู
3. มนุษยซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไป
อยางกวางขวาง
4. จากการเรียนรูสิ่งแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติ คานิยม และความเชื่อถือที่รวมเปนลักษณะ
ทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป
ความแตกตางดังกลาวนี้ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไข ที่กําหนดการรับรูขาวสารมีบทบาท
อยางสําคัญตอการรับรูขาวสาร

2. แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคลในการทํางาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลเกิดจากการที่บุคคลไดรวมกันทํากิจกรรม และมีสวนรวมในการ
ติดตอสื่อสาร รว มมือ พัฒนา ปรับปรุง แกปญหาและสรางแรงจูงใจใหแกกันและกัน การมี ความ
สัมพันธระหวางบุคคล (บรรยงค โตจินดา. 2543: 372-374) มีดังนี้ คือ
1. การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal interaction) คุณลักษณะสวนบุคคล ซึ่งมี
เปาหมาย มีความตองการของบุคคล จะตองมีความเชื่อ ความศรัทธาที่บุคคลนั้นยึดถือ ที่สําคัญคือ
ตองมีความนึกคิดที่แตกตางจากบุคคลอื่น และมีความตองการเปนสมาชิก
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2. การสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร ผูที่เปนผูบริหารหรือผูนํานั้น ควรมี
ความสามารถในการทํางาน และมีหนาที่ที่จะสรางความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ดังนี้
2.1 การบริหารงานมีลักษณะเปนประชาธิปไตย ใหอิสระในการแสดงความคิดแกปญหา
แกเพื่อนรวมงาน
2.2 ใหบุคลากรรูจุดมุงหมายของงาน และเปาหมายขององคกร
2.3 ให บุ ค ลากรเกิ ด ความรั ก ความผู ก พั น ความศรั ท ธาแก อ งค ก าร โดยผู บ ริ ห าร
พยายามกระทําใหผูใตบังคับบัญชาของตนมีทัศนคติที่ดีกับผูบริหารกอน
2.4 มอบหมายงานที่ บุ ค ลากรสนใจ พอใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ ห บุ ค ลากรมี ค วามรู สึ ก ถึ ง
ความสําเร็จของงานวาเปนของทุกคน และใหรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ
2.5 มีการใหผลประโยชนรวมกัน
2.6 มีการทํางานเปนทีม
2.7 สงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในหนาที่การงาน
3. การสรางความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมงานมีความสําคัญตอการทํางาน
เพราะในการทํ า งานมี ก ารประสานงานร ว มกั น ไม ส ามารถทํ า งานเพี ย งลํ า พั ง ได เพื่ อ ให ง านมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรในองคการควรมีสัมพันธภาพที่ดีตอเพื่อนรวมงานดังนี้
3.1 แสดงความเปนมิตรกับทุกคน สนใจผูอื่น ใหความเขาใจผูอื่นอยางจริงใจ
3.2 มีความจริงใจที่จะทําใหผูอื่น กระตือรือรนในการทํางาน
3.3 แสดงตัวเปนผูฟงที่ดี กระตุนผูอื่นใหพูดถึงตัวอง และเปนเรื่องที่ผูอื่นสนใจ
3.4 พยายามทํ า ให ผู อื่ น รู สึ ก ว า ตนเองมี ค วามสํ า คั ญ และกระทํ า ด ว ยความจริ ง ใจ
ตระหนักถึงคุณคามากกวาวัตถุส่งิ ของ
3.5 มีความสุภาพออนนอมถอมตน และเกรงใจ
3.6 พยายามปรับปรุงจุดที่ตัวเองบกพรองกอนเสมอ

3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร
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
เพื่อผลประโยชนตอองคกรและ 3) มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนสมาชิกขององคกรตอไป
สุกานดา ศุภคติสันติ์ (2540: 13) ไดสรุปความหมายของความผูกพันวา หมายถึงความรูสึก
ในทางที่ดีตอองคกร โดยมีความเชื่อมั่น ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร มีความเต็มใจที่จะ
ทุมเทและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคกร และเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร ความผูกพันตอองคกรนั้นไมใชเพียงความจงรักภักดีเทานั้น แตยังหมายถึง กระบวนการ
หรือวิธีการที่บุคลากรในองคกรไดแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของของพวกเขาที่มีตอองคกร และยังคง
ดําเนินงานเพื่อความสําเร็จ และสิ่งที่ดีตอองคกร (นอรทคราฟท และเนล (ปรียาภรณ อัครดํารงชัย.
2541: 30; อางอิงจาก Northcraft ; & Neale. 1990: 464) )
วีระวัฒน ยวงตระกูล (2541: 8) ไดใหคําจํากัดความของความผูกพันตอองคกรวา ความ
ผูกพันกับองคกรเปนความจงรักภักดีและเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคกร ซึ่งเปนผลมาจากบรรทัด
ฐานขององคกรและสังคม โดยที่บุคคลรูสึกวา เมื่อเขามาเปนสมาชิกบุคคลนั้นตองมีความจงรักภักดี
ตอองคกร เพราะนั่นคือความถูกตองและความเหมาะสมที่ควรจะทํา
อิสเสนเบอรเกอร; และคนอื่น ๆ (Eisenberger.; et al. 1991: 52) กลาววา ความผูกพันตอ
องคกรเปนเจตคติที่แสดงถึงความรูสึกรวมเปนหนึ่งเดียวกับองคกร มีความสัมพันธระหวาง การที่
บุคคลรับรูและไดรับการสนับสนุนจากองคกรกับความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกร ผลที่ตามมา
คือ ความมีอุตสาหะและความทุมเทใหกับองคกรของสมาชิก
บูชานัน (Buchanan. 1974: 533 – 554) ที่ใหความหมายของความผูกพันตอองคกรไว
วาคือ ความรูสึ กเปนพวกเดียวกั น ความผูกพันที่มีต อเปาหมายและค านิ ยมขององค กร และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายและคานิยมขององคกร
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) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความผูกพันต อองคกรไว วา ความผูกพันตอองคกรเปนความสัมพันธระหว างความรูสึกกับภาระ
หนาที่ที่มีตอสังคม หรือความรับผิดชอบตอสังคม โดยผูที่มีความผูกพันตอองคกรจะมีความรูสึกวาตน
เปนสวนหนึ่งขององคกร โดยการแสดงออกดังนี้
1. ยอมรับในนโยบายหรือเปาหมายขององคกร
2. ใชความสามารถของตนเองเพื่อใหงานขององคกรสําเร็จ
3. ปรารถนาที่จะคงสถานภาพในองคกร โดยไมคิดโยกยายไปที่อื่น
อนันตชัย คงจันทร (2529: 34 – 41) ไดกลาวถึงสาเหตุ 3 ประการ ที่แนวคิดเกี่ยวกับ
ความผูกพันตอองคกรไดรับความสนใจมากขึ้นดังนี้
1. ความผูกพันตอองคกรนี้อาจจะใชเปนเครื่องมือพยากรณพฤติกรรมของสมาชิกองคกรได
โดยเฉพาะอย างยิ่ง อัตราการเปลี่ยนงาน สมาชิกที่มีความผูกพันตอองคกรมีแนวโนมที่จะอยูกับ
องคกรนานกวาและเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคกรตั้งไว
2. ความผูกพันตอองคกรพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเรื่องความจงรักภักดี (Loyalty) ของ
สมาชิ กที่ มีตอองค กร ซึ่ งนั กวิ ช าการทั้งทางดานพฤติกรรมศาสตรแ ละทางดา นบริ หาร ตลอดจน
ผู บ ริ ห ารในองค ก รได ใ ห ค วามสนใจมานาน เพราะต า งเห็ น พ อ งต อ งกั น ว า ความจงรั ก ภั ก ดี ข อง
พนักงานที่มีตอองคกรนั้นเปนคุณสมบัติที่ผูบริหารตางก็ปรารถนาจะใหเกิดขึ้นในองคกร
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 โดยที่บุคคลจะนําตนเอง
เปนสวนหนึ่งขององคกรและผูกพันในฐานะเปนสมาชิกขององคกร เพื่อไปสูเปาหมายขององคกร
2. ความผูกพันทางพฤติกรรม เปนการศึกษาความผูกพันตอองคกรที่เปนพฤติกรรม
ป จ จั ย ความสนใจที่ บุ ค คลได รั บ จากองค กร เช น การไดรั บ ความนั บ ถื อ ที่เ ป น ผู อ าวุ โ ส การได รั บ
คาตอบแทนสูง จึงมีความผูกพันตอองคกร โดยไมตองการเสียผลประโยชนที่ไดรับจากองคกร ถาจะ
ละทิ้งไปทํางานที่อื่นก็ไมคุมคาที่จะจากองคกรไป
อรฉัตร สรญาณธนาวุฒิ (2545: 17) ไดสรุปแนวคิดเรื่องความผูกพันตอองคกร โดยแบง
ออกเปน 3 กลุม คือ
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1. แนวคิดทางดานทัศนคติ แนวคิดนี้ไดรับความสนใจในการศึกษามาก กลุมผูสนับสนุน
แนวคิดนี้มองความผูกพันตอองคกรวา เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร มีความ
ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาสมาชิกภาพขององคกรไว เพื่อที่จะชวยใหเปาหมายที่ตั้งไวประสบ
ความสําเร็จ
2. แนวคิดดานพฤติกรรม แนวคิดนี้มองความผูกพันตอองคกรในรูปของความสม่ําเสมอของ
พฤติกรรม เมื่อคนมีความผูกพันตอองคกรก็จะมีการแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมตอเนื่องหรือ
ความคงเสนคงวาในการทํางาน ความตอเนื่องในการทํางานโดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานการ
ที่ ค นผู ก พั น ต อ องค ก ร และพยายามที่ จ ะรั ก ษาสมาชิ ก ภาพไว โ ดยไม โ ยกย า ยไปไหนก็ เ นื่ อ งจาก
ไดเปรียบเทียบถึงผลไดและผลเสียที่จะเกิดขึ้น หากละทิ้งสภาพของสมาชิกหรือลาออกไป
ซึ่งผลเสียนี้จะพิจารณาในลักษณะของตนทุนที่จะเกิดขึ้นหรือผลประโยชนที่จะสูญเสียไป
ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและถือเปนแนวคิดนี้คือ ทฤษฎี Side-bet ของ Howard S. Bacder ซึ่งสรุปไดวา
การพิจารณาความผูกพันตอองคกรเปนผลมาจากการที่คนเปรียบเทียบชั่งน้ําหนักวา ถาเขาลาออก
จากองคกรเขาจะสูญเสียอะไรบาง
3. แนวคิดทางดานที่เกี่ยวกับความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม แนวคิดนี้มองความ
ผูกพันตอองคกรวาเปนความจงรักภักดีและความเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคกร ซึ่งเปนผลมาจาก
บรรทัดฐานขององคกรและสังคม บุคคลรูสึกวาเมื่อเขาเขาเปนสมาชิกขององคกรแลวก็ตองมีความ
ผูกพันตอองคกร เพราะนั่นคือความถูกตองและความเหมาะสมที่จะทําใหเกิดความผูกพันตอองคกร
นั้นเปนหนาที่หรือพันธะผูกพันที่สมาชิกจะตองมีตอการปฏิบัติหนาที่ในองคกร
3.3 ความสําคัญของความผูกพันตอองคกร
ภรณี มหานนท (2529: 17) กลาววา ความรูสึกผูกพันจะนําไปสูผลที่สัมพันธกับความมี
ประสิทธิผลตอองคกร ดังนี้คือ
1. พนักงานที่มีความรูสึกผูกพันอยางแทจริงตอเปาหมายและคานิยมขององคกร มีแนวโนม
ที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรอยูในระดับสูง
2. พนักงานซึ่งมีความรูสึกผูกพันอยางสูงมักมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงอยูกับ
องคกรตอไปเพื่อทํางานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย
3. เมื่อบุคคลมีความผูกพันตอองคกรและเลื่อมใสศรัทธาในเปาหมายขององคกร บุคคลซึ่งมี
ความรูสึกผูกพันดังกลาว มักจะมีความผูกพันอยางมากตองาน เพราะเห็นวางานคือหนทางซึ่งตน
สามารถทําประโยชนใหกับองคกรใหบรรลุถึงเปาหมายไดสําเร็จ
4. บุคคลซึ่งมีความรูสึกผูกพันสูงจะเต็มใจที่จะใชความพยายามพอสมควรในการทํางาน
ใหกับองคกร ทําใหมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี
กลาวไดวา ความผูกพันเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะสามารถทําใหเกิดประโยชนที่ตามมาแก
องคกรมากมาย ดังตอไปนี้ คือ
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1. ลดอัตราการขาดงาน (Absenteeism) จากทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร มีความเชื่อวา
พนักงานที่มีความผูกพันตอองคกรสูงจะมีแรงจูงใจในการทํางานมากกวาพนักงานที่มีความผูกพันตอ
องคกรต่ํา เชน จากการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจและ
สงผลทางออมตอขวัญกําลังใจ ซึ่งจะชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายงายขึ้น ในทางตรงขามพนักงานที่มี
ความผูกพันต่ําจะมีความผูกพันกับสิ่งอื่น ๆ แทน เชน งานอดิเรก ครอบครัวหรือกีฬา พนักงานที่มี
ความผู กพั นจะมีเ ป าหมายและค านิยมอย างแทจริงขององค กร และมีแนวโน มที่จะมีส ว นรว มกับ
กิจกรรมขององคกร
2. ลดอัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงาน (Turnover) นักวิชาการเชื่อกันวา ความผูกพันตอ
องคกรจะมีความสัมพันธสูงตอการเปลี่ยนงานของพนักงาน ถือเปนตัวทํานายการลาออกซึ่งสอดคลอง
ตามความหมายของความผูกพันตอองคกรที่หมายถึง ความปรารถนาหรือความตองการของพนักงาน
ที่จะทํางานกับองคกร ใหบรรลุเปาหมายและมีความตองการจะโยกยายเปลี่ยนไปทํางานกับองคกรอื่น
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 จริงใจในการพยายามทํางานเพื่อองคกร ซึ่งความพยายามอาจจะโยงถึงการปฏิบัติงานที่
แทจริง ถึงแมวาความพยายามอาจไมสามารถรับประกันไดอยางเพียงพอถึงการปฏิบัติงานที่ดี ถาใน
กรณีที่พนักงานนั้นขาดความสามารถหรือเขาใจธรรมชาติของงานที่ไดรับมอบหมาย นั่นคือ ความ
ผูกพันตอองคกรอาจไมไดสงผลหรือเปนตัวตัดสินระดับการปฏิบัติที่ชัดเจนแนนอนนัก เพราะการ
ปฏิบัติงานที่แทจริงมีปจจัยหลายอยางที่ใชประกอบการตัดสิน อาทิเชน การจูงใจ ความพึงพอใจ และ
ความสามารถ
4. งานบรรลุเปาหมายองคกร (Organizational Goal Attainment) พนักงานจะมีความ
เชื่ อ มั่ น ต อ เป า หมายขององค ก ร นั ก วิ ช าการกล า วว า ความผู ก พั น ต อ องค ก รเป น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ดี ต อ
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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สามารถใชทํานายอัตราการเขาออกจากงานของสมาชิกในองคกรไดดีกวาการศึกษาเรื่องความพึง
พอใจในงานเสียอีก กลาวคือ
1. ความผูกพันตอองคกร เปนแนวความคิดซึ่งมีลักษณะครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจ
ในงาน สามารถสะทอนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบตอองคกรโดยสวนรวม ในขณะที่ความพึง
พอใจในงานสะทอนถึงการตอบสนองของบุคคลตองาน หรือแงใดแงหนึ่งของงานเทานั้น
2. ความผูกพันตอองคกรคอนขางจะมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจ ถึงแมวาจะมีการ
พัฒนาไปอยางชาๆแตก็อยูอยางมั่นคงความผูกพันตอองคกรเปนตัวชี้วัดถึงความมีประสิทธิภาพ ของ
องคกร

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4.1 ความหมายของการจูงใจ
การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยูภายในของบุคคลที่กระตุนใหบุคคลมีการกระทํา"
(Schiffman; & Kanuk. 1991:69)
การจูงใจ เปนภาวะภายใน ของบุคคล ที่ถูกกระตุนใหกระทําพฤติกรรมอยางมีทิศทางและ
ตอเนื่อง (แอนนิตา อี วูลฟอลค Anita E. Woolfolk 1995)
การจูงใจเปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทําหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจ
กระทําพฤติกรรม นั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ ตองการ (ไมเคิล ดอมแจน Domjan 1996)
ในดานวิชาการ คําวา แรงจูงใจ (Motivation) มาจากรากศัพทภาษาละตินวา movere ซึ่งมี
ความหมายวา การเคลื่อนไหว (Move) ซึ่งความหมายที่วานี้เห็นไดชัดจากคําจํากัดความที่เขียนโดย
Bernard Berelson และ Gerry A. Steiner วา “แรงกระตุน (Motives) เปนสภาวะภายในอันหนึ่งที่
เปนพลัง สิ่งกระตุน สิ่งนํา การกระทําของมนุษยไปในทิศทางหรือชองทางที่จะทําใหบรรลุถึงเปาหมาย
ที่ตองการ”
วงจรการจูงใจ (The Motivation Cycle)
แรงขับ
ความตองการ
(Needs)
(Drives)
การขาดสิ่งที่ตองการ
การขาดทิศทาง
(Deprivation)
(Deprivation of Direction)

เปาหมาย
(Goals)
การลดแรงขับ
(Reduction of Drive)

การจูงใจประกอบดวยองคประกอบ 3 อยางที่มีปฏิสัมพันธกัน และความเกี่ยวของซึ่งกันและ
กันคือความตองการ แรงขับ และเปาหมายนั่นเอง
1. ความตองการ (Need)
คํ าอธิ บายความตองการที่ดีที่สุด คือ ความไมพอเพียง
(Deficiency) หากมองในภาวะสมดุลของมนุษยเรา (Homeostatic sense) ความตองการเกิดขึ้นเมื่อ
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เกิดการไมสมดุลทางดานรางกายหรือจิตใจ ยกตัวอยางเชน ความตองการอาหาร เกิดขึ้นเมื่อเซลล
ในรางกายขาดอาหารหรือน้ํา
2. แรงขับ (Drive) แรงขับจะถูกสรางขึ้นเพื่อบรรเทาความตองการใหลดนอยลง เราอาจให
ความหมายของแรงขับงายๆ วาเปนการไมพอเพียงกับทิศทาง (Deficiency with direction) ซึ่งคลาย
กับความหมายที่ Hull ใหไววาแรงขับเปนพฤติกรรมที่จูงใจ ตัวอยางของความตองการน้ําและอาหาร
จะถูกแปลออกมาในรูปของแรงขับของความกระหาย และความหิว ความตองการเพื่อนพอง ซึ่งแปล
ออกมาในรูปที่ตองการจะมีคนคบหาสมาคมเปนพวกพองดวย
3. เปาหมาย (Goals) จุดสุดทายของวงจรของการจูงใจคือ เปาหมาย เปาหมายที่ใชในวงจร
ของการจูงใจ หมายความถึงสิ่งหนึ่ งที่ จะเปนอะไรก็ไดที่บรรเทาความตองการ และลดแรงขับ ให
นอยลงไดดังนั้น การไดรับเปาหมายอันหนึ่งจะหมายความถึงการทําใหสภาพทางดานรางกายและ
จิตใจฟนสูสภาพที่มีความสมดุล และจะลดหรือขจัดแรงขับใหหมดไป การกินอาหาร ดื่มน้ํา การมี
เพื่อนจะทําหนาที่เสมือนการฟนฟูสภาวะสมดุลและลดแรงขับเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ ลง อาหาร น้ํา และ
เพื่อน เปนเปาหมายในตัวอยางที่ยกมานี้
4.2 ทฤษฏีสองปจจัยของเฟรดเดอริก เฮอรซเบอรก
(Frederick Herzberg two-factor theory or motivator-hygiene theory)
ทฤษฏีสองปจจัยของเฟรดเดอริก เฮอรซเบอรก ทฤษฏีจูงใจ-ค้ําจุน (The MotivationHygiene Theory) เรียกอีกแบบหนึ่งวา ทฤษฏีสองปจจัย (Two-factor theory) ซึ่งเปนทฤษฏีเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการทํางานของเฮอรเบอรก สาเหตุที่เรียกวาทฤษฏีสองปจจัยเพราะในการทํางานนั้น
จะตองมีสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจสิ่งที่ทําใหไมพึงพอใจ หรือสวนประกอบที่เสริมใหคนเกิดความ
พอใจยิ่งขึ้นจึงเรียกวาเปนสิ่งค้ําจุน
ทฤษฎี จูงใจ-ค้ําจุนของเฮอรซเบอรก สรางขึ้นจากผลการวิจัยของเขาในคณะป 1959 ที่
เมืองพิทสเบอรก (Pittsburgh) รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อพิสูจนทฤษฎีของเฮอรซ
เบอรกที่วามนุษยมีความปรารถนา 2 ประการ ประการที่หนึ่งคือ ความปรารถนาที่จะขจัดความทุกข
ทางรางกายทั้งหลายใหหมดไป เชน ความหิว ความเดือดรอนทางสุขภาพ ประการที่สองคือความ
ปรารถนาในความสุขทางใจ เชน ความภาคภูมิใจในความสําเร็จชีวิตที่เจริญกาวหนา เปนตน
1. ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธโดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดจาก
งานที่ทํา (Job Content) เชน ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ฯลฯ ปจจัยจูงใจทําใหบุคคลเกิด
ความชื่ น ชอบ ยิ น ดี ใ นผลงานและความสามารถของตนเอง ถ า ต อ งการสนองป จ จั ย เหล า นี้ ข อง
ผูปฏิบัติงานแลวจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจทํางานจนสุดความสามารถ และชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานไดปจจัยเหลานี้ไดแก
1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานไดสําเร็จ
เสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี ความสามารถในการแกปญหาตางๆ
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1.2 การไดรับความยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ
จากผูบังคับบัญชา เพื่อรวมงาน กลุมเพื่อนและบุคคลอื่นโดยทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถือนี้บางครั้ง
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
แผนกหนึ่ ง ขององค ก ารโดยไม มีก ารเปลี่ ย นแปลงสถานะ ถื อเป น เพี ย งการเพิ่ม โอกาสใหมีค วาม
รับผิดชอบมากขึ้น เรียกไดวาเปนการเพิ่มความรับผิดชอบ แตไมใชความกาวหนาในตําแหนงการงาน
อยางแทจริง
2. ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factor) มีความสัมพันธโดยตรงกับสิ่งแวดลอมภาย นอกขอ
งาน เปนปจจัยที่ลดความไมพอใจในงานอันจะทําใหคนทํางานไดเปนปกติในองคการเปน เวลานาน
ปจจัยเหลานี้ไมถือวาเปนสิ่งจูงใจใหคนทํางานมากขึ้น แตมีสวนชวยในการทํางานสุขสบายขึ้น
ปองกันไมใหคนผละออกจากงาน ถาเปนปจจัยนี้ไมมีงานหรือจัดไวไมดีจะทําใหขวัญของคนทํางานไม
ดีปจจัยเหลานี้ไดแก
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน ความพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจตอเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
2.2 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) นอกจากจะ
หมายถึงโอกาสที่บุคคลได รับการแต งตั้งโยกยายตําแหนงภายในหนวยงานหรือองคการแลว ยัง
หมายถึงการที่บุคคลมีโอกาสพัฒนาทักษะ และไดรับสิ่งใหมๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จะเอื้อตอวิชาชีพ
ของเขา
2.3 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Interpersonal Relation Supervisor) หมายถึง
การพบปะสนทนา ความเปนมิตร การเรียนรูงานในกลุม และความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม
2.4 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (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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รวมทั้งการติดตอสื่อสารในองคการ เชน การที่บุคคลจะตองทราบวาเขาทํางานใหใคร นั่นคือ นโยบาย
ขององคการจะตองแนชัด เพื่อใหบุคคลดําเนินงานไดถูกตอง
2.8 สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพที่จะ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน แสง เสียง อากาศ เครื่องมือ อุปกรณและอื่นๆ รวมทั้ง
ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
2.9 ความเปนอยูสวนตัว (Factors in Personal Life) หมายถึง สถานการณหรือลักษณะ
บางประการของงานที่สงผลตอชีวิตความเปนอยูสวนตัว ทําใหบุคคลมีความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งตอ
งานของเขา เชน ถาองคการตองการใหบุคคลยายที่ทํางานใหม อาจจะไกลและทําใหครอบครัว
ลําบาก เปนตน
2.10 ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความ
มั่นคงในงาน ความมั่นคงขององคการ
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 เนื่องจากเมื่อบุคคล
เกิดความพึงพอใจในปจจัยตางๆเหลานี้แลวก็จะทําใหพวกเขาเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งเมื่อเกิด
แรงจูงใจในการทํางานแลวพวกเขาก็จะทํางานโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย เพื่อความ สําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ ซึ่งเมื่อพวกเขาเกิดความรูสึกเหลานี้แลวก็จะกลายเปนความ รูสึกจงรักภักดี
และสั่งสมจนกลายเปนความผูกพันตอองคกรตอไปจนไมคิดที่จะลาออกไปทํางานที่อื่น
4.3 ทฤษฎีการจูงใจของแมคเคิลลแลนด (McClelland’s Motivation Theory)
เดวิด ซี. แมคเคิลลแลนด (David C. McClelland) ไดมีบทบาทชวยในการพัฒนาการจูงใจ
โดยแบงการจูงใจตามความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคลเปน 3 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 ความตองการอํานาจ (The Need for Power)
แมคเคิลลแลนดไดคนพบวา บุคคลมีความตองการการมีอํานาจเปนอยางมาก เพราะจะ
ไดอาศัยการใชอํานาจเพื่อสรางอิทธิพลและควบคุมในการทํางาน
แบบที่ 2 ความตองการความผูกพัน (The Need for Affiliation)
บุคคลมีความตองการความผูกพันเปนอยางมาก แตละบุคคลชอบที่จะรักษาสัมพันธภาพ ที่
ดีทางสังคม เพื่อทําใหเกิดความรูสึกยินดี มีความคุนเคยกัน เขาใจกัน พรอมที่จะเปนที่พึ่งในการ
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ปลอบใจ ใหความชวยเหลือผูอื่นเมื่อเกิดความทุกข มีการติดตอสัมพันธกันกับบุคคลอื่นอยางเชน
เพื่อนสนิท
แบบที่ 3 ความตองการความสําเร็จ (The Need For Achievement)
บุคคลมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะไดรับความสําเร็จมีความหวาดกลัวอยางรุนแรงตอ
การประสบความลมเหลว และมีอารมณหงุดหงิดเมื่อไดรับความลมเหลวหรือผิดหวัง และชอบการ
ทํางานดวยตนเองเสมอ
แมคเคิลลแลนดไดพบวา รูปแบบการจูงใจที่ทําใหเกิดความสําเร็จที่สุดคือ บุคคลที่ทํางานอยู
ในบริษัทขนาดเล็ก มีประธานบริษัทที่มีการจูงใจทําใหเกิดความสําเร็จไดสูงมาก แตในบริษัทที่มี
กิจการขนาดใหญพบวา หัวหนาผูบริหารมีการจูงใจทําใหเกิดผลสําเร็จในระดับปานกลางเทานั้น
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
ด า นร า งกายและความอยากได ใ นสิ่ ง ของเครื่ อ งใช ต า งๆ เช น ความต อ งการที่ อ ยู อ าศั ย อาหาร
ผลตอบแทนตลอดจนสภาพการทํางานที่ดี
2. ความตองการความสัมพันธ (R: Relation needs) เปนความตองการที่จะมีความ
สัมพันธกับบุคคลอื่นๆในสังคม เชน ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธกับเพื่อนผูรวมงาน
บุคคลที่ตนเองเกี่ยวของดวย แนวคิดพื้นฐานจองความตองการในระดับนี้คือ คนเรามีความพอใจ
เกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
3. ความตองการเจริญกาวหนา (G: Growth needs) เปนความตองการที่ผลักดันให มนุษย
พยายามพัฒนาตนเองใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่
แอลเดอรเฟอร (Alderfer) ไมเชื่อวาบุคคลจะตองตอบสนองความตองการอยางเต็มที่กอนที่
พวกเขากาวตอไปยังความตองการอีกระดับหนึ่ง แตเขาไดพบวาบุคคลจะถูกจูงใจดวยความตองการ
มากกวาระดับหนึ่งพรอมกัน เชนความตองการเงินเดือนที่เพียงพอ (Existence needs) สามารถเกิด
ไดในขณะเดียวความตองการชื่นชม (Relation needs) ความตองการสรางสรรค (Growth needs) ยิ่ง
ไปกวานั้น Alderfer ไดพบวาลําดับความตองการจะแตกตางกันระหวางบุคคล ผูประกอบการจะ
แสวงหา ความยกยอง (Relation Needs) ความคิดสรางสรรค (Growth Needs) กอนความกังวลใจ
ตอความตองการดํารงอยู เชนความหิวและความกระหาย (Existence Needs)
สรุปไดวาการจูงใจ เปนการชวยใหเขาใจถึงพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล เนื่องจาก แรงจูงใจ
จะเปนตัวที่คอยกําหนดทิศทางตาง ๆ ของการเกิดพฤติกรรมในตัวบุคคล นอกจากนี้ยังพบวา การจูง
ใจนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความพยายามในอันที่จะเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และ
พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจไมเปนผลทันที ผลของการจูงใจจะสังเกตเห็น
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ไดจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใน ความคิด การรับรู และการแสดงออก
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางอารมณดวย
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนหลักการทางจิตวิทยาที่
ใชในการบริหารบุค คล หรื อการบริหารงานโดยทั่วไป ทั้งในภาครัฐบาล รั ฐ วิสาหกิจ และเอกชน
วัตถุประสงคของการจูงใจใหคนทํางาน คือ ความตองการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
หรือการทํางานของพนักงานใหดีขึ้น และสิ่งหนึ่งที่ยอมรับทั่วไปวาสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานไดก็คือ การจูงใจ ดังนั้นผูบริหารทุกคนจึงพยายามใชเทคนิคการจูงในเพื่อกระตุน
ใหพนักงานในบริษัทของตนทํางานอยางเต็มความสามารถ

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร รวมถึงความพึงพอใจในการทํางาน และการ
ลาออกมีอยูมาก เพราะความผูกพันตอองคกรเปนสิ่งสําคัญ และเปนเรื่องจําเปนที่ผูบริหารจะตอง
ตระหนักถึง จะตองหาสาเหตุและวิธีการแกไขปญหา เพื่อทําใหองคกรสามารถดําเนินงานตอไปได
อยางราบรื่น และประสบความสําเร็จ
ผลงานวิจัยในประเทศ
รสริน สกุลโรจนประวัติ (2541: 90 - 98) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ความมุง
หมายของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการและระดับความพึงพอใจในการทํางานแต
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 และเพื่อนรวมงานแตกตางกัน
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 ความมั่นคงในการทํางาน และการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทํางาน ระหวางกลุมตัวแปรอิสระพบวา ครูเพศชาย มีคาเฉลี่ย
ระดั บ ความพึงพอใจสู ง กวาครู เ พศหญิ ง ในด า นความกา วหนาในตํ าแหนง และโอกาสที่ จะไดรั บ
ความกาวหนาในอนาคต ครูอายุมาก มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาครูอายุนอย
ในด า นสภาพการทํ า งานด า นสถานภาพสมรสและวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม พ บความแตกต า งกั น ครู ที่ มี
ระยะเวลาในการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาครูที่มีระยะเวลาใน
การทํางานนอยกวา ในดานความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ โอกาสที่จะไดรับความกาวหนา
เงินเดือนและรายได สภาพการทํางานและความมั่นคงในการทํางาน
บั ญ ชา นิ่ ม ประเสริ ฐ (2542) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความผู ก พั น ต อ องค ก ารของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยความมุงหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยรวมและเปนรายดาน คือ ดานความเชื่อ
การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการดานความตั้งใจ และพรอมที่จะใชความพยายามที่มีอยู
เพื่อองคการ และดานปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการจําแนกตามตัวแปร
สายการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน เจตคติตอระบบราชการและความพึง
พอใจในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 230 คน ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2541 เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวและทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ โดยผลการ วิจัยสรุปไดดังนี้
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความผูกพันตอองคการ
โดยรวม อยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรมีความผูกพันตอองคการในดาน
ความตั้งใจและพรอมที่จะใชความพยายามที่มีอยูเพื่อองคการ และดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่
จะคงความเปนสมาชิกขององคการอยูในระดับสูง สวนดานความเชื่อการยอมรับและคานิยมของ
องคการ อยูในระดับปานกลาง
2. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความผูกพันตอองคการโดยรวมไมแตกตางกันเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวา มีความผูกพันตอ
องค ก ารดา นความเชื่ อ การยอมรั บ เป า หมาย และคา นิ ย มขององค ก ารสู ง กว าบุ ค ลากรที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
3. บุคลากรที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความผูกพันตอองคการโดยรวมไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป มีความผูกพันตอ
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องคการดานความเชื่อ การยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการสูงกวาบุคลากรที่มีประสบการณ
ทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป
ธานินทร สิทธิกุญชร (2545: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานตอ
องคกร ศึกษากรณี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิง
สํารวจ ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด จากพนักงานบริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ จากการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญมีแนวความคิด
เห็นตอลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย ความอิสระในการทํางาน ลักษณะงานที่ทาทาย งานที่มี
โอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น ความเขาใจในการกระบวนการของงาน การมีสวนรวมในการบริหารงาน
และความคาดหวังในโอกาสความกาวหนาในงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ความคิดเห็นตอ
ประสบการณจากการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร ความรูสึก
วาองคกรเปนที่พึ่งได และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกรอยูในระดับปานกลาง ความผูกพันตอ
องคกรซึ่งประกอบดวย ความเชื่อมั่นและยอมรับตอเปาหมายองคกร ความเต็มใจที่จะทุมเทความ
พยายามเพื่อประโยชนขององคกร ความหวงใยในอนาคตขององคกร การปกปองชื่อเสียงภาพลักษณ
ขององคกร และความตองการคงอยูเปนสมาชิกขององคกรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่
ไมมีผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคกร ไดแก เพศ ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร
และความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งได สวนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคกร ไดแก
ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ประสบการณจากการปฏิบัติงาน และความตองการคงอยูเปน
สมาชิกขององคกรตอไป
สมชื่น นาคพลั้ง และศุภรักษ อธิคมสุวรรณ (2546: 80) ศึกษาความมุงมั่นผูกพันตอองคกร
กรณีศึกษา บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จํากัด โดยการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิง
สํารวจ ใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 127 ชุด จากพนักงานบริษัท ฮิวเลตต-แพคการด
(ประเทศไทย) จํากัด จากการศึกษาพบวาในภาพรวมพนักงานมีความมุงมั่นผูกพันตอองคกรอยูใน
ระดับคอนขางสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.80) เมื่อพิจารณาตัวแปรยอย พบวา พนักงานมีความมุงมั่น
ผูกพันตอองคกรในดาน การทุมเทความพยายามใหองคกรดวยความเต็มใจ ความศรัทธาในเปาหมาย
และคานิยมขององคกร ความภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งขององคกร การตระหนัก
ถึงองคกรการปกปองรักษาชื่อเสียง และภาพลักษณองคกร และความปรารถนาเปนสมาขิก
องคกรตอไปนั้นอยูในระดับคอนขางสูง ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงานและลักษณะองคกรมี
ความ สัมพันธในเชิงบวกกับความมุงมั่นผูกพันตอองคกร ปจจัยทางดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติกับองคกร ระยะเวลา ประสบการณรวม วิธีเขา
มาเปนพนักงาน และสถานที่ปฏิบัติงานประจํา ไมมีความสัมพันธกับความมุงมั่นผูกพันตอองคกร
อยางมีนัยสําคัญ แตฝายงานที่สังกัดมีความสัมพันธกับความมุงมั่นผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ
วิไลวรรณ สารีกุล (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “ความผูกพันในองคการ: กรณีศึกษา
พนักงาน บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด (โรงงานหัวหมาก)” กลุมตัวอยางคือ พนักงานสายโรงงาน บริษัท
ไทยน้ําทิพย จํากัด โรงงานหัวหมาก จํานวน 236 คน โดยใชแบบสอบถามพบวา ความผูกพันของ
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พนักงาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับสูง แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 1) ดาน
ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายขององคกร 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
ความผูก พันของพนั ก งาน ได แก รายไดต อ เดื อ น ด า นนโยบายและโครงสรา งขององค ก าร ด า น
สัมพันธภาพกับผูรวมงาน ดานสภาพการทํางาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ และดานภาพลักษณและ
ทัศนะที่มีตอองคกร
จุฑามาศ โพธิ์ศรี (2549) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) พบวาบริษัทไดนําแนวคิดเรื่องความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย และกําหนดนโยบายเพื่อใหพนักงานเกิด
ความพึ ง พอใจและมี ค วามสุ ข ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยนํ า แนวคิ ด ทฤษฏี ส องป จ จั ย ของ Frederick
Herzberg และแนวคิดของ Gallup Path มาเปนพื้นฐานในการประยุกตใชเพื่อสรางใหพนักงานเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปนการสงเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพองคกร เพื่อใหพนักงานและองคกรประสบความสําเร็จรวมทั้งสงผลใหพนักงานเกิด
ความรูสึกผูกพันกับองคกรตอไปในอนาคต นอกจากนี้พบวา หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย
เพื่อใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ การพัฒนาความกาวหนาของพนักงาน การ
พัฒนาความสัมพันธระหว าพนักงาน การใหค าตอบแทนและสิท ธิประโยชนที่ เ ปนธรรม และการ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานใหชัดเจน นอกจากนี้พบวาการบริหารจัดการความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานนั้น ผูบริหารระดับสูงของบริษัทมีสวนสําคัญมากในการสราง หรือกําหนด
แนวนโยบายใหเกิดขึ้นภายในองคกร และกําหนดใหทุกฝายตองมีสวนรวมในการจัดการความพึง
พอใจ สวนปญหาและอุปสรรคที่พบคืออัตราการลาออกของพนักงานสูง เนื่องจากสิ่งที่พนักงานไมพึง
พอใจคือ ความพึงพอใจในดานคาตอบแทนและสภาพแวดลอมในการทํางาน
พนิดา จงดําเกิง (2551: 39) ศึกษาการสรางความผูกพันตอองคกร กรณีศึกษา: โรงแรม
ABC (อางอิงจาก ประคัลภ ปณฑพลังกูร 2551: งานวิจัยของ Kovach Kenneth A ในป 1995) ใน
เรื่องของ Employee Motivation: Addressing a Crucial Factor in your organizations’
performance ซึ่งไดตีพิมพในหนังสือ Employee Relations Today, vol 22, No 2 New York: John
Wiley & Son, Inc. งานวิจัยชิ้นนี้ไดทําการศึกษาและสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน และระดับ
บั ง คั บ บั ญ ชา ในเรื่ อ งของป จ จั ย ที่ จ ะสามารถจู ง ใจพนั ก งานให ทํ า งานได โดยให พ นั ก งานและ
ผูบังคับบัญชาทําการเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่สามารถจูงใจพนักงานใหทํางานไดจากมาก
ไปนอย แลวนําเอาคําตอบของทั้งสองฝายมาเปรียบเทียบกันดังแสดงในตาราง
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ตาราง 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ความคิดเห็นพนักงาน
1. ความนาสนใจของงานที่ทํา
2. ความชื่นชมตอผลงานของผูบังคับบัญชา
3. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของงานที่ทํา
4. ความมั่นคงในงาน
5. คาจางที่ดี

ความคิดเห็นระดับบังคับบัญชา
1. คาจางที่ดี
2. ความมั่นคงในงาน
3. การเติบโตในองคกร
4. สภาพการทํางานที่ดี
5. ความนาสนใจของงานที่ทํา

จากตารางจะเห็นวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจูงใจพนักงานระหวางตัวพนักงานเองและ
ของผูบังคับบัญชานั้น มองตางกันอยางสุดขั้ว พนักงานเองมองวาสิ่งที่จะทําใหเขาทํางานไดและอยาก
ทํางาน คือ ความนาสนใจของงานที่ทํา และอันดับที่สองก็คือ ผูบังคับบัญชาตองใสใจและใหความชื่น
ชมตอผลงานที่ทําได สวนเรื่องของคาตอบแทนหรือเงินเดือนนั้น เปนสิ่งสุดทายที่พนักงานนึกถึง แต
ในดานของผูบังคับบัญชากลับมองวาสิ่งที่จะจูงใจพนักงานใหทํางานได อันดับหนึ่งคือ เงินเดือน และ
อันดับที่สองคือ ความมั่นคงในงาน สวนความนาสนใจในงานกลับมาเปนอันดับที่หา ซึ่งถาหัวหนางาน
หรือผูบังคับบัญชาคิดแบบนี้กันหมด ก็คงจะไมสามารถจะจูงใจพนักงานใหทํางานดวยไดเลย
ผลงานวิจัยตางประเทศ
มารช และแมนนารี (อังคณา โกสียสวัสดิ์. 2534: 33; อางอิงจาก March; & Mannari. 1977:
57 – 75 Administrative Science Quarterly) ไดศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ
ตลอดชี วิ ต ซึ่ง ผลการศึ ก ษาพบว า สถานภาพขององค ก าร ความพึ ง พอใจในงานความ สั มพั น ธ
ระหวางเพื่อนรวมงานและโอกาสกาวหนาในงานเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตองคการ
ดีโคทิส และซัมเมอร (DeCotis; & Summers. 1987: 445 - 470) ไดศึกษาปจจัยเบื้องตน ที่
มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ พบวาโครงสรางขององคการกระบวนการขององคการบรรยากาศ
ขององคการ มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการเชนเดียวกับ ความพึงพอใจในงานและทั้งความ
ผูกพันตอองคการ และความพึงพอใจในงาน เปนทํานายการเปลี่ยนงานไดดีเทา ๆ กัน
เบอรนิ่ง และฮูเวอร (Bruening; & Hoover. 1990) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการ
ทํางานและความผูกพันตอองคการของผูที่ทําหนาที่สอนในเพนซิวาเนียร พบวา สถานภาพสมรส มี
ผลตอความรูสึกผูกพันตอองคการ โดยที่ครูที่แตงงานแลวจะมีความรูสึกผูกพันตอองคการนอยกวาผูที่
เปนโสด และไมพบความแตกตางระหวางความพึงพอใจในการทํางานและสถานที่ตั้งขององคการกับ
ความผูกพันตอองคการ
แมทธิว และฟารร (รสริน สกุลโรจนประวัติ. 2541: 30; อางอิงจาก Mathieu; & Farr. 1991:
127 – 133. Applied Psychology) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยเบื้องตนที่มีความสัมพันธกับผูกพันตอ
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องคการและผลกระทบของความผูกพันตอองคการดวยวิธีการวิจัยแบบอภิมาณ จากงานวิจัยจํานวน
200 เรื่อง พบวา ปจจัยเบื้องตนของความผูกพันตอองคการ ไดแก ปจจัยบุคคลจําแนกเปน เพศ
การศึกษา อายุงานตําแหนง มีนัยสําคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางาน ความ
ผูกพันในอาชีพความผูกพันตอสหภาพและความพึงพอใจในงาน ดานความผูกพันตอองคการพบวามี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การตั้งใจที่จะออกจากงานและการเปลี่ยนงาน
กูสซี่ส (Guzlye. 1992) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บรรยากาศของสภาพอากาศตามฤดูกาลและ
บรรยากาศขององคการที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ พบวา บรรยากาศขององคการและสภาพภูมิ
ประเทศที่ตั้งขององคการมีผลตอความรูสึกผูกพันตอองคการ
วาโรนา (Varona. 1996) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคการอยูในองคกรประเทศกัวเตมาลาใน 3 องคกร พบวาตําแหนงของ
พนักงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน และมีความผูกพันตอองคการซึ่งเปนผลมา
จากสวัสดิการในการรักษาพยาบาลและการใหสวัสดิการแกบุตรในการศึกษา เชนการมีสถานศึกษา
ใกลกับองคกร รวมถึงความรูสึกตอวัฒนธรรมขององคการ มีผลตอความรูสึกผูกพันกับองคการ
เคลน (Klein. 1998) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบตอความผูกพันตอองคการจากความมี
เหตุผลและความรูสึกทางศีลธรรม จากการสอบถามจากระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติการ และพนักงาน ได
พบวา ผลกระทบจากความรูสึกรับผิดชอบตอองคการนั้น เกิดมาจากหลายสาเหตุเชนรูปแบบของการ
บริหาร วิธีการบริหารขององคการ บรรยากาศในองคการ และความมีเหตุผลและความมีศีลธรรมของ
คนในองคการ และสถานที่ตั้งขององคการ พื้นที่ที่องคการตั้งอยูก็มีความแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว
จอนส (Johns. 1998: 102) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน
กับความผูกพันตอองคการ ไดพบวา คุณลักษณะสวนบุคคลกับการจัดการองคการและความพอใจใน
การทํางานมีผลตอความผูกพันกับองคการ ซึ่งจากกลุมตัวอยางที่สุมสํารวจจากจํานวนของพนักงาน
4,450 คน จากสถาบันการเงินใหญ ซึ่งประกอบดวยลูกจาง คนงาน นักวิเคราะห นักมืออาชีพ และ
ระดับเทคนิค รวมถึงระดับผูจัดการทั้งหมด พบวาความพอใจงานและความผูกพันต อองคการ มี
ความสัมพันธกันระหวางระดับการศึกษาและความพอใจ และระดับการศึกษาและความผูกพันตอ
องคการสัญญา แตผลการวิเคราะหทางคาสถิติบางตัวพบวาตัวแปรในสวนลักษณะบุคคลบางตัวแปร
ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรของระดับการศึกษาและความพอใจหรือความผูกพันกับองคการอยางไรก็
ตามความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
นิจฮอฟ โจง; และพิงกฮอฟ (Nijhof, Jong; & Beukhof. 1998: 83) ไดศึกษาวิจัย เรื่องการ
คนหาความผูกพันของบุคลากรในองคกร พบวาองคกรที่มีความยึดมั่นผูกพันนั้น มีความสัมพันธกับ
ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงานและปจจัยดานองคกร และมีความสัมพันธที่สําคัญระหวางลักษณะความ
ยึดมั่นผูกพันขององคกรกับประสิทธิผลขององคกร ความยึดมั่นผูกพันที่เขมแข็งเปนความตอเนื่องกับ
รูปแบบการบริหารที่เห็นความสําคัญของการเรียนรูในองคกร ผลการวิจัยไมพบความ สัมพันธปจจัย
สวนบุคคลกับความยึดมั่นผูกพัน ปจจัยดานลักษณะงานพบวามีความสัมพันธระดับต่ําระหวางการ
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สนับสนุนของสังคม (Social Supports) กับความยึดมั่นผูกพันและมีความสัมพันธดานผูรวมงานกับ
ความยึดมั่น
งานวิจัยของ Towers Perrin ไดศึกษาวิจัย เรื่องของความผูกพัน (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 และเปนงานที่เพิ่มทักษะและความสามารถ
9. มีความสัมพันธที่ดีกับหัวหนางาน
10. สนับสนุนความคิดสรางสรรคของพนักงานในทุกระดับ
จะเห็นวา 10 อันดับที่พนักงานทั่วโลก 18 ประเทศตอบมา ไมมีอันดับใดที่บอกถึงเรื่องของ
คาตอบแทนเลย
ดังนั้นจึงสรุปไดงายๆ วา คาตอบแทนนั้นมีความสําคัญ และเปนสิ่งที่ดึงดูดพนักงานใหเขา
มาทํางานกับบริษัทได กลาวคือ บริษัทใดที่มีการจายคาตอบแทนที่สูง ก็มักจะไดรับความสนใจจาก
ผูสมัครมากหนอย สวนเรื่องของการรักษาพนักงาน และการสรางความผูกพันของพนักงานตอองคกร
นั้น คาตอบแทนแทบจะไมมีผลอะไรมากมายเลย แมวาองคกรเราจะมีการจายคาตอบแทนที่สูงสัก
เพียงใด แตถาผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไมมีความใสใจในความเปนอยูของพนักงานในฐานะมนุษย
คนหนึ่ง คิดเพียงวานี่ก็คือลูกจาง บริษัทจายเงินเดือนแลว ก็ตองทํางานตอบแทน ถาเปนเชนนั้น
พนักงานก็คงจะมีความรูสึกผูกพันตอองคกรไดยากมาก

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการสุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคลากรคนไทยของ
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ทั้งหมด จํานวน 160 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม
2553)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคลากรคนไทยขององคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง โดยใชวิธีการทําสํามะโน (Census) โดยเก็บขอมูลจากทุกๆ หนวยของประชากร คือจาก
จํานวนบุคลากรทั้งหมดเทากับ 160 คน

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูล ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในลักษณะ
ของภาษาของแบบสอบถามที่งายตอการเขาใจ โดยจัดลําดับเนื้อหาแบบสอบถามใหครอบคลุมขอมูล
ที่ตองการ ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้
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

29
ขอที่ 1 เพศ ไดแก เพศชาย และเพศหญิง เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
ขอที่ 2 อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยแบงอายุของ
กลุมตัวอยาง เปน 3 ชวงอายุ ซึ่งคํานวณการแบงอันตรภาคชั้น ไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.
2548: 195)
ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
จํานวนชั้น
60 – 24
= 9
ดังนั้นชวงอายุ ไดแก
4

ความกวางอันตรภาคชั้น =

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 ระยะเวลาในการทํางานในองคกรแหงหนึ่ง 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
ความมั่นคงในการทํางาน
- 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
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

คะแนน
5
4
3
2
1

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากรมาพิจารณา
ความถี่ ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2542: 29) โดยคํานวณ
ไดดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
อันตรภาคชั้น =
จํานวนชั้น
5–1
= 0.8
=
5
จากนั้นกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจและ
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) แตละขอนั้นจะมี
คําตอบใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert Scale โดยแตละขอแบง
การแสดงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

คะแนน
5
4
3
2
1

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากรมาพิจารณา
ความถี่ ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2542: 29) โดยคํานวณ
ไดดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
อันตรภาคชั้น =
จํานวนชั้น
5–1
= 0.8
=
5
จากนั้นกําหนดเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันในการ
ทํางานดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60
คะแนนแฉลี่ย 1.00-1.80

หมายถึง ระดับความผูกพันตอองคกรเห็นดวยอยางยิ่ง/มากที่สุด
หมายถึง ระดับความผูกพันตอองคกรเห็นดวย/มาก
หมายถึง ระดับความผูกพันตอองคกรไมแนใจ/ปานกลาง
หมายถึง ระดับความผูกพันตอองคกรไมเห็นดวย/นอย
หมายถึง ระดับความผูกพันตอองคกรไมเห็นดวยอยางยิ่ง/นอยที่สดุ

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังตอไปนี้
1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดของการวิจัย และการสราง
แบบสอบถาม
2. นํ า แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น เสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาทํ า การตรวจสอบและ
เสนอแนะ เพิ่มเติม
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
เที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content validity) และขอบกพรองของขอคําถาม เพื่อใหมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค นิยามศัพท และกลุมตัวอยางจากนั้นนํามาปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ
เพื่อปรับปรุงอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําไป
ทดสอบ (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 ชุด จากนั้น
นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และ
แกไขขอบกพรองใหเหมาะสมแลวจึงสงแบบสอบถามที่แกไขแลวใหกลุมตัวอยางจริงเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชสูตร ดังนี้
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 35)
Cronbach' sAlpha 

เมื่อ



k
cov ariance
var iance

แทน
แทน
แทน
แทน

k cov ariance var iance
1  (k  1) cov ariance var iance

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
จํานวนคําถาม
คาเฉลี่ยแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ
คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม
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โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coeffcient) คา  ที่ไดจะแสดงถึงระดับ
ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีคาระหวาง 0 <  < ซึ่งคาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความ
เชื่อมั่นสูง
5. เมื่อนําผลจากการทดสอบแบบสอบถาม (Try Out) จํานวน 30 ชุด มาวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่นดังนี้
แบบสอบถามสวนที่ 2 ปจจัยค้ําจุนและปจจัยจูงใจในการทํางานของบุคลากร มีคาความ
เชื่อมั่น เทากับ .8733 แบบสอบถามสวนที่ 3 ความผูกพันของบุคลากร มีคาความเชื่อมั่น เทากับ
.7036 และทั้งฉบับ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .8806

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาถึงปจจัยจูงใจ และ
ปจจัยค้ําจุนที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดังนี้
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการใชแบบสอบถามเก็บ
ขอมูล จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จํานวน 160 คน
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเพื่อใชประกอบการทําวิจัย ผูวิจัยได
ทํ า การศึ ก ษาค น คว า จากหนั ง สื อ วิ ท ยานิ พ นธ เอกสารงานวิ จั ย ต า งๆ เอกสารขององค ก รธุ ร กิ จ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง และแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตของหนวยงานที่มีการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

4. การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ทําการตอบเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาดําเนินการดังตอไปนี้
การจัดทําขอมูล
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ไดออกแบบไว โดยการทํา Pilot survey หรือ Pretest จากนั้น
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) เพื่ออธิบายถึง
ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ระดับตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ทําใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูล สถิติที่ใชไดแก
1.1 คารอยละ (Percentage) เพื่อใชในการแปลความหมายของขอมูลลักษณะสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามสวนที่ 1
1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)
เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลในดานตางๆ ใน
แบบสอบถาม สวนที่ 2 และ 3
1.3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชในแปลความหมายของขอมูล
ในดานตางๆ ในแบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3
2. การวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน แต
ละขอ สถิติที่ใช ไดแก
2.1 สถิติ t-test ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากร
2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ สถานภาพ
สมรส และระดับตําแหนงงาน
2.2 สถิติ One-way ANOVA ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมประชากรที่มีมากกวา 2 กลุม เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานอายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาการทํางาน
2.3 สถิติ สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระกัน เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่
2 และ 3 หาความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจในการทํางานกับความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย
1. คารอยละ (Percentage) เพื่อใชในการแปลความหมายของขอมูลประชากร ศาสตร ของ
ผูตอบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามสวนที่ 1 โดยใชสูตร ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ.2544:33)
คารอยละ
เมื่อ

(P) =

P
f
n

f
100
n

แทน รอยละหรือเปอรเซ็นต
แทน ความถี่ในการปรากฏของขอมูล
แทน ขนาดกลุมประชากรทั้งหมด
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2. คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลในดานตางๆในแบบสอบถาม
สวนที่ 2 และ 3 โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ.2544: 33)
สูตรคาคะแนนเฉลี่ย
X=

เมื่อ

X
n

แทน คาคะแนนเฉลี่ย
X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n แทน ขนาดของกลุมประชากร
X

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชในแปลความหมายของขอมูลใน
ดานตางๆ ในแบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3 โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2540: 40)
สูตรคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
S

n X 2  ( X ) 2
n(n  1)

เมื่อ S
แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง
( X ) แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
( X ) แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
n
แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง
2

2

4. สถิติใชทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม หรือคาความเชื่อถือไดของเครื่องมือ
(Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคาครอนบัคแอลฟา (Cronbach’s alpha) (กัลยา วานิชยบัญชา.
2546) โดยใชสูตรดังนี้
Cronbach' sAlpha 

เมื่อ



k
cov ariance
var iance

k cov ariance var iance
1  (k  1) cov ariance var iance

แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
แทน จํานวนคําถาม
แทน คาเฉลี่ยแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ
แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม
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คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 <
< 1 คาที่ใกลเคียง 1 มาก แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
1. คา t-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่
เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ สถานภาพสมรส
และระดับตําแหนงงาน โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 31)
t =

โดย

ที่

t มีองศาอิสระ n1 + n2 -2
เมื่อ

t
x1
x2

do
S1 2
S22
n1
n2

แทน คาสถิติที่ทดสอบ
แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 1
แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2
แทน คาคงที่ที่อาจมีคาเปนศูนย หรือมีคาเปนบวกหรือลบก็ได
แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1
แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2
แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1
แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2

2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ใชทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากรที่มีมากกวา 2 กลุม เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1
ดานอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทํางาน โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2546:
144)
F=

MSB
MSW
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เมื่อ

F
แทน คาแจกแจงที่ใชพิจารณาใน F-distribution
MSb แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม
MSw แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม

กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปน
รายคู ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ .05 หรื อ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% โดยใช สู ต รตามวิ ธี Least
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544:333)
LSD
โดยที่

ni  nj

เมื่อ

LSD
MSE
k
n


=

t



1 ; n k
2

MSE

1 1

ni n j

แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากรกลุมที่ i และ j
แทน คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความแปรปรวน
แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง
แทน จํานวนของตัวอยางทั้งหมด
แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ

3. สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน หรือหาความสัมพันธระหวาง
ขอมูล 2 ชุด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยค้ําจุนในดาน
นโยบายการบริหาร ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดาน
สภาพการทํางาน และดานความมั่นคงในการทํางาน และ ใชในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยจูง
ใจ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดาน
ความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในการทํางาน โดยใชสูตรการคํานวณ (กัลยา วานิชยบัญชา.
2546: 331-312) ดังนี้
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เมื่อ

rxy
X
Y
X2
Y2
XY
N

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แทน ผลรวมของคะแนน X
แทน ผลรวมของคะแนน Y
แทน ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง
แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง
แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู
แทน จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง

โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1  r  1 ความหมายของ (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2544:437)
1. ถาคา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม คือ ถา X เพิ่ม
Y จะลด แตถา X ลด Y จะเพิ่ม
2. ถาคา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพิ่ม Y
จะเพิ่มดวย 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
0.81-1.00
0.61-0.80
0.41-0.60
0.21-0.40
0.01-0.20

ระดับความสัมพันธ
สูง
คอนขางสูง
ปานกลาง
คอนขางต่ํา
ต่ํามาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจใดบางที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง โดยการวิเคราะหขอมูล และการแปลผล
ความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
H0
H1
n

แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
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 ผู วิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการ
นําเสนอ ออกเปน 5 สวน ตามลําดับ ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหนึ่ง
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุน ในดานนโยบายการบริหาร
ดานความสัมพันธกับ ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และ
ดานความ มั่นคงในการทํางาน และปจจัยจูงใจ ในดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดการ
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ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาในการ
ทํางาน ของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง
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
ความมั่นคงในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร
สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
ไดการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาใน
การทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
สวนที่ 1 การวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดั บ การศึ ก ษา ระดั บ ตํ า แหน ง งาน และระยะเวลาการทํ า งาน โดยการแจกแจงจํ า นวน
(ความถี่) และรอยละ ดังตาราง
ตาราง 2 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ระดับตําแหนงงาน อายุ และระยะเวลาการทํางาน
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่ (คน)

รอยละ

56
104
160

35.00
65.00
100.00
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ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล

ความถี่ (คน)

รอยละ

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

12
98
50
160

7.50
61.25
31.25
100.00

1.3 สถานภาพสมรส
โสด / แยกกันอยู
สมรส / อยูดวยกัน

56
104

35.00
65.00

160

100.00

130
30
160

81.25
18.75
100.00

30
72
58
160

18.75
45.00
36.25
100.00

64
39
30
27
160

40.00
24.37
18.75
16.88
100.00

1.2 ระดับการศึกษา

รวม
1.4 ระดับตําแหนงงาน
บุคลากรระดับปฏิบัติการ
บุคลากรระดับผูบริหาร
รวม
1.5 อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป
31-40 ป
41 ปขึ้นไป
รวม
1.6 ระยะเวลาการทํางาน
ต่ํากวา 5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16 ป ขึ้นไป
รวม
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จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้ง
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 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุน ในการปฏิบัติงานมี 5 ดาน ไดแก ดานนโยบายการบริหาร ดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความมั่นคงในการทํางาน โดยการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและนําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย ปรากฏตามตาราง
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ตาราง 3 แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง โดยรวมแตละรายดานของปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัตงิ าน

X

S.D.

ระดับปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน

ดานนโยบายการบริหาร
ดานความมั่นคงในการทํางาน
ดานสภาพการทํางาน
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ผลรวมปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน

3.63
3.08
4.00
3.90
4.20
3.76

0.665
0.863
0.552
0.716
0.553
0.450

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.76 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.450 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีรายละเอียดดังนี้
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 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
ดานความมั่นคงในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.863 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานปานกลาง

44
ตาราง 4 แสดงระดับปจจัยค้ําจุนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ในดานนโยบายการบริหาร
ดานนโยบายการบริหาร
นโยบายขององคกรมีความชัดเจน และงายตอการ
ปฏิบัตติ าม
วิสัยทัศน และคานิยม มีผลทําใหองคกรดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
องคกรของทานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมและยุติธรรม
ผลรวมดานนโยบายการบริหาร

3.59 0.842

ระดับปจจัยค้ําจุน
ในการปฏิบัติงาน
มาก

3.76 0.813

มาก

3.53 0.752

มาก

3.63 0.665

มาก

X

S.D.

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ในดานนโยบายการบริหารโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.665
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ ในข อ วิ สั ย ทั ศ น แ ละค า นิ ย มขององค ก ร มี ผ ลทํ า ให อ งค ก ร
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

45
ตาราง 5 แสดงระดับปจจัยค้ําจุนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ในดานความมั่นคงในการทํางาน
ดานความมั่นคงในการทํางาน
มีความรูสึกมั่นคงในหนาที่การงาน
ทานสามารถทํางานไดนานจนกระทั่งเกษียณ
ผลรวมความมั่นคงในการทํางาน

X

S.D.

3.16
3.00
3.08

0.875
1.003
0.863

ระดับปจจัยค้ําจุน
ในการปฏิบัติงาน
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ในดานความมั่นคงในการทํางานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.863
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ในขอทานมีความรูสึกมั่นคงในหนาที่การงานในองคกรแหงนี้ 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
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ในดานสภาพการทํางาน
ดานสภาพการทํางาน
สถานที่ทานปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมทีป่ ลอดภัยนา
ทํางาน
สถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปนสัดสวน
และเหมาะสมกับการทํางาน
วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวนเพียงพอ
ผลรวมดานสภาพการทํางาน

X

S.D.

4.08

0.610

ระดับปจจัยค้ําจุน
ในการปฏิบัติงาน
มาก

3.99

0.659

มาก

3.92
4.00

0.777
0.552

มาก
มาก

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ในดานสภาพการทํางานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.552

46
เมื่อพิจ ารณาเป นรายข อ ในขอสถานที่ท านปฏิ บัติงานมี สภาพแวดล อ มที่ ปลอดภั ยน า
ทํางานมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.610
มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก รองลงมาในขอสถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปน
สัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.659
มีปจจั ยค้ําจุนในการปฏิบั ติงานมาก และในขอวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวน
เพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.777 มีปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานมาก
ตาราง 7 แสดงระดับปจจัยค้ําจุนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาส ใหทานไดเสนอ
แนวทางและวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ
ทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับบัญชาไดอยางดี
ผูบังคับบัญชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เมื่อทานทุมเท
ใหกับการทํางาน
ผลรวมดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา

3.89

ระดับปจจัยค้ําจุน
ในการปฏิบัติงาน
0.832 มาก

4.00
3.80

0.761 มาก
0.853 มาก

3.90

0.716 มาก

X

S.D

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.716
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ในขอทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับบัญชาไดอยางดี มีระดับ
คาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.761 มีปจจัยค้ําจุน
ในการปฏิบัติงานมาก รองลงมาในขอผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาส ใหทานไดเสนอแนวทางและ
วิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.832 มี
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก และในขอผูบังคับบัญชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เมื่อทานทุมเท
ใหกับการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.853 มีปจจัยค้ําจุนใน
การปฏิบัติงานมาก
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ตาราง 8 แสดงระดับปจจัยค้ําจุนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ดานความสัมพันธกับเพือ่ นรวมงาน
ทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี
ในเวลาที่มีปญ
 หาทานมักไดรับความชวยเหลือจาก
เพื่อนรวมงาน
ผลรวมดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

X

S.D

4.21

0.618

ระดับปจจัยค้ําจุน
ในการปฏิบัติงาน
มาก

4.19

0.639

มาก

4.20

0.553

มาก

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.553
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ในขอทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี มีระดับคา
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.618 มีปจจัยค้ําจุนใน
การปฏิบัติงานอยางมาก และในขอในเวลาที่มีปญหาทานมักไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.639 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก
ตาราง 9 แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง โดยรวมแตละรายดานของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ดานความกาวหนาในการทํางาน
ดานความรับผิดชอบในงาน
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
ดานความสําเร็จในการทํางาน
ผลรวมปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน

X

S.D.

3.44
4.04
3.98
3.87
4.17
3.90

0.675
0.441
0.697
0.525
0.426
0.393

ระดับปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.90 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.393 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีรายละเอียดดังนี้

48
ด า นความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด โดยมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.17 ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.426 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
ดานความรับผิดชอบในงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 คาเบี่ ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.441 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.697
มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
ดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ค าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.525 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
ดานความกาวหนาในการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.675 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
ตาราง 10 แสดงระดับปจจัยจูงใจเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ในดานความกาวหนาในการทํางาน
ดานความกาวหนาในการทํางาน
หนวยงานที่ทา นทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อน
ตําแหนงอยางตอเนื่อง
องคกรของทานสงเสริมใหบคุ ลากรมีความกาวหนาใน
การทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ หรือฝกอบรม
อยูเสมอ
ผลรวมดานความกาวหนาในการทํางาน

X

S.D.

3.10

0.856

ระดับปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
ปานกลาง

3.78

0.801

มาก

3.44

0.675

มาก

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานกาวหนาในการทํางานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.675
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ในขอองคกรของทานสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในการ
ทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ หรือฝกอบรมอยูเสมอ มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.801 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยางมาก
และในขอหนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางตอเนื่อง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.856 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานปานกลาง

49
ตาราง 11 แสดงระดับปจจัยจูงใจเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ในดานรับผิดชอบในงาน
ดานความรับผิดชอบในงาน
ทานจะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด แมจะตองใชเวลา
สวนตัว
ทานมีอํานาจในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะทํางาน
ของทานเปนอยางดี
ทานมีความกระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จ
ผลรวมดานความรับผิดชอบในงาน

X

S.D.

4.08

0.560

ระดับปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
มาก

3.87

0.626

มาก

4.18

0.525

มาก

4.04

0.441

มาก

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความรับผิดชอบในงานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.441
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ ในข อ ท า นมี ค วามกระตื อ รื อ ร น อยู เ สมอที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านที่
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 ยารักษาโรคแหงหนึ่ง ในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานที่ทานทําอยูมีความทาทาย
งานที่ทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ผลรวมดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ

X

S.D.

3.98
3.98
3.98

0.768
0.731
0.697

ระดับปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
มาก
มาก
มาก

50
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.697
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ในของานที่ทานทําอยูมีความทาทาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.768 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานอยางมาก และในของานที่ทานทํา
อยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.731
มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
ตาราง 13 แสดงระดับปจจัยจูงใจเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ในดานการไดรับการยอมรับนับถือ
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
ผลการปฏิบตั งิ านของทานเปนที่ยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน
ทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู ชวยใหทานมีเกียรติและ
ไดรับการยอมรับจากสังคม
ทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงนี้
ผลรวมดานการไดรับการยอมรับนับถือ

X

S.D.

3.89

0.583

ระดับปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
มาก

3.78

0.660

มาก

3.94
3.87

0.647
0.525

มาก
มาก

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.525
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ในขอทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงนี้ มีระดับ
คาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.647 มีปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานมาก รองลงมาในขอผลการปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับจากเพื่อน 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
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ในดานความสําเร็จในการทํางาน
ดานความสําเร็จในการทํางาน
ทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหงาน
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย
ทานมีการวางแผนการปฏิบตั ิงานลวงหนา เพื่อใหงาน
สําเร็จตามเปาหมาย
ผลรวมดานความสําเร็จในการทํางาน

X

S.D.

4.14

0.469

ระดับปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
มาก

4.19

0.469

มาก

4.17

0.426

มาก

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหขอมูลบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความสําเร็จในการทํางานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.426
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ในขอทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา เพื่อใหงานสําเร็จ
ตามเปาหมาย มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.469 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก และในขอทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน
เพื่อใหงานสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.469 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
ส ว นที่ 3 การวิ เ คราะห ข อมู ล เกี่ ย วกับความผูกพั น ของบุคลากรในองค กรธุรกิ จ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
การวิเคราะหขอมูลดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร โดยการวิเคราะหขอมูลในสวน
นี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย ปรากฏตามตาราง ดังนี้
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ตาราง 15 แสดงคาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง เกี่ยวกับความผูกพันของบุคลกรตอองคกรโดยรวม
ความผูกพันของบุคลากร
ทานมีความจงรักภักดีตอองคกรแหงนี้
สําหรับทานแลวองคกรแหงนี้ถือวาเปนองคกรที่ดีที่สุด
แหงหนึ่งที่นาทํางานดวย
ทานสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรแหงนี้ได
เปนอยางดี
ทานรูสึกตอตานเมื่อมีผูอื่นพูดถึงองคกรของทานในทาง
เสื่อมเสีย
ทานไมมีความคิดที่จะลาออกจากงาน
ทานคิดวาทานสามารถปฏิบัติงานไดดี แมวาจะอยู
หนวยงานใด ในองคกรแหงนี้
ทานเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ เพื่อชวยให
องคกรแหงนี้ประสบความสําเร็จ
ทานทํางานโดยคํานึงถึง ชื่อเสียงขององคกรที่ทานทํางาน
อยูเสมอ
ผลรวมความผูกพัน

X

S.D

3.84
3.88

0.699
0.747

ระดับความผูกพัน
ตอองคกร
มาก
มาก

3.90

0.563

มาก

3.81

0.693

มาก

3.23
3.91

0.918
0.652

ปานกลาง
มาก

4.20

0.622

มาก

4.19

0.619

มาก

3.87

0.464

มาก

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากร ตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่งโดยรวม มีความผูกพันตอองคกรมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.464 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีรายละเอียดดังนี้
ข อ ท า นเต็ ม ใจที่ จ ะใช ค วามพยายามอย า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ช ว ยให อ งค ก รแห ง นี้ ป ระสบ
ความสําเร็จมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.622 มีความผูกพันตอองคกรมาก
ขอทานทํางานโดยคํานึงถึง ชื่อเสียงขององคกรที่ทานทํางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.619 มีความผูกพันตอองคกรมาก
ขอทานคิดวาทานสามารถปฏิบัติงานไดดี แมวาจะอยูหนวยงานใด ในองคกรแหงนี้ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.652 มีความผูกพันตอองคกรมาก
ขอทานสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรแหงนี้ไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .563 มีความผูกพันตอองคกรมาก
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ขอสําหรับทานแลวองคกรแหงนี้ถือวาเปนองคกรที่ดีที่สุดแหงหนึ่งที่นาทํางานดวย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.747 มีความผูกพันตอองคกรมาก
ขอทานมีความจงรักภักดีตอองคกรแหงนี้ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.699 มีความผูกพันตอองคกรมาก
ขอทานรูสึกตอตานเมื่อมีผูอื่นพูดถึงองคกรของทานในทางเสื่อมเสีย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.81 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.693 มีความผูกพันตอองคกรมาก
ขอทานไมมีความคิดที่จะลาออกจากงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.918 มีความผูกพันตอองคกรปานกลาง

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 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) ก็ตอเมื่อคา Sig (2-tailed) มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอย
กวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 16
ตาราง 16 แสดงการทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหนึ่ง โดยจําแนกตามเพศ

ความผูกพันตอองคกร

เพศ
X

ชาย
หญิง

3.89
3.86

t-test for Equality of Means
Sig.
S.D
t
(2-tailed)
0.416
0.331 0.741
0.49
0.348 0.728
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จากตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันโดยรวมตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ มีคา Sig (2-tailed)
เทากับ 0.741 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 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) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะ
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานดังตาราง 17
ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุตอความผูกพันของบุคลากรในองคกร
ธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
แหลงความ
SS
แปรปรวน
ความผูกพันตอองคกร ระหวางกลุม 1.724
ภายในกลุม 32.568
รวม
34.292

df

MS

2
0.862
157 0.207
159

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

F
4.154

Sig.
0.017*
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จากตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง จําแนกตามอายุ โดยใชการทดสอบแบบ One Way ANOVA ในการ
ทดสอบ คา Sig. มีคาเทากับ 0.017 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ที่มีอายุ
แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
เพื่อใหทราบวา บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกันเปนราย
คู ใ ดบ า ง ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ทํ า การทดสอบความแตกต า งของค า เฉลี่ ย เป น รายคู โดยใช วิ ธี Least
Significant Difference (LSD) ดังตาราง 18
ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหนึ่ง จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD)

ความผูกพัน

อายุ

X

ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป

3.68

31-40 ป

3.86

41 ปขึ้นไป

3.97

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 30 ป
-

31-40 ป

41 ปขึ้นไป

-.19
(0.063)
-

-.30*
(0.005)
-.11
(0.175)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง จําแนกตามอายุ พบวาบุคลากรที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีความผูกพันตอ
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่งโดยเฉลี่ยแตกตางจากบุคลากรที่มีอายุ 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
สวนคูอื่น 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) ก็ตอเมื่อคา Sig (2-tailed) มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอย
กวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 19
ตาราง 19 แสดงการทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหนึ่ง โดยจําแนกตามสถานภาพ
t-test for Equality of Means
ความผูกพันตอองคกร

สถานภาพ
โสด/
แยกกันอยู
สมรส/
อยูดวยกัน

t

df

Sig.
(2-tailed)

X

S.D

3.91

0.508

1.057 158.00 0.292

3.82

0.408

0.348

129.20
9

0.728

จากตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันโดยรวมตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ มีคา Sig (2-tailed)
เทากับ 0.292 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ที่มีสถานภาพสมรสแตกตาง
กั น มี ค วามผู ก พั น ต อ องค ก รไม ต า งกั น ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ
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) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะ
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานดังตาราง 20
ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษาตอความผูกพันของบุคลากร
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง

ความผูกพันตอองคกร

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

2.594
31.698
34.292

2
157
159

1.297 6.423
0.202

0.002*

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

X

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี

4.30

-

ปริญญาตรี

3.86

สูงกวาปริญญาตรี

3.79

ระดับการศึกษา

ความผูกพัน

ปริญญาตรี
0.44*
(0.002)
-

สูงกวา
ปริญญาตรี
0.51*
(0.000)
0.07
(0.365)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มี
ความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 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
โดยเฉลี่ยแตกตางจากบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 หมายความวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี โดยเฉลี่ยมีความ
ผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.51
สวนคูอื่น 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) ก็ตอเมื่อคา Sig (2-tailed) มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิตินอย
กวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง ดังตาราง 22
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหนึ่ง โดยจําแนกตามระดับตําแหนงงาน
ความผูกพัน
ตอองคกร

t-test for Equality of Means
ระดับตําแหนงงาน
ระดับปฏิบัติการ
ระดับผูบริหาร

X

S.D

3.85
3.95

0.462
0.475

Sig.
(2-ailed)
-0.998 158.00 0.320
-0.981 9
0.728
t

df

จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันโดยรวมตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบ มีคา Sig (2-tailed)
เทากับ 0.320 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความวา บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ที่มีระดับตําแหนงงาน
แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว โดยบุ ค ลากรระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารและระดั บ ผู บ ริ ห ารมี ค วามผู ก พั น ต อ องค ก รไม
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) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะ
นําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant
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Difference (LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานดังตาราง 23
ตาราง 23 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะเวลาการทํางานตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง

ความผูกพันตอองคกร

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
1.724
32.568
34.292

df

MS

F

Sig.

2 0.862 4.154 0.017*
157 0.207
159

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง จําแนกระดับการศึกษา โดยใชการทดสอบแบบ One Way ANOVA
ในการทดสอบ คา Sig. มีคาเทากับ 0.017 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ที่
มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เพื่อใหทราบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร แตกตาง
กันเปนรายคูใดบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี
Least Significant Difference (LSD) ดังตาราง 24
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ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหนึ่ง จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Least
Significant Difference (LSD)
ระยะเวลาการทํางาน X
ความผูกพัน ต่ํากวา 5 ป

3.68

6-10 ป

3.86

11-15 ป

3.97

มากกวา 16 ป

3.87

ต่ํากวา 5 ป

6-10 ป

11-15 ป

-

-.20*
(0.034)
-

-.33*
(0.001)
-.13
(0.224)
-

มากกวา
16 ป
-.23*
(0.026)
-.04
(0.743)
.10
(0.421)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน พบวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป
มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 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
แหงหนึ่ง 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
สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ดาน
ความสัมพันธกับ ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความมั่นคงในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร
H0: ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดานความมั่นคงใน
การทํางาน ไมมีความสัมพันธ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร
H1: ป จ จั ย ค้ํ า จุ น ในการปฏิ บั ติ ง านในด า นนโยบายการบริ ห าร ด า นความสั ม พั น ธ กั บ
ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดานความมั่นคงใน
การทํางาน มีความสัมพันธ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 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
Pearson
ดานนโยบายการบริหาร
Correlatio
n
นโยบายขององคกรมีความชัดเจน และงายตอการ 0.411**
ปฏิบัติตาม
วิสัยทัศนและคานิยมขององคกร มีผลทําใหองคกร 0.359**
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
ทานคิดวาองคกรของทานมีระบบการประเมินผล 0.373**
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม
0.460**
ดานนโยบายการบริหารโดยรวม
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

Sig

ระดับ
ความสัมพันธ

0.000

ปานกลาง

0.000

คอนขางต่ํา

0.000

คอนขางต่ํา

0.000

ปานกลาง
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จากตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ในดานนโยบายการบริหาร ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานนโยบายการทํางาน มี
ความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.460 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับ
การค้ํ าจุ นด า นนโยบายการบริ ห ารมากขึ้ น ก็ จ ะมีค วามผู กพั นต อองค ก รเพิ่ มขึ้ น ปานกลาง และ
สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังนี้
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ในขอนโยบายขององคกรมีความ
ชัดเจน และงายตอการปฏิบัติตาม คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานนโยบายการทํางาน ใน
ขอนโยบายขององคกรมีความชัดเจน และงายตอการปฏิบัติตาม มีความสัมพันธตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.411 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการค้ําจุนดานนโยบายขององคกรมี
ความชัดเจน และงายตอการปฏิบัติตามมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นปานกลาง
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 ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ในขอทานคิดวาองคกรของทานมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนใน
ดานนโยบายการทํางาน ในขอทานคิดวาองคกรของทานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมและยุติธรรม มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ
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0.373 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ
บุ ค ลากรในองค ก รได รั บ การค้ํ า จุ น ด า นนโยบายการบริ ห าร ในข อ องค ก รของท า นมี ร ะบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ตาราง 26 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ใน
ดานความมั่นคงในการทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัตงิ าน
ดานความมั่นคงในการทํางาน
ทานมีความรูส ึกมั่นคงในหนาที่การงานในองคกร
แหงนี้
ทานคิดวางานที่ทานทําอยู ทานสามารถทําไดนาน
จนกระทั่งเกษียณ
ดานความมั่นคงในการทํางานโดยรวม

Pearson
Correlation
0.490**

0.000

ระดับ
ความสัมพันธ
ปานกลาง

0.459**

0.000

ปานกลาง

0.515**

0.000

ปานกลาง

Sig

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ในดานความมั่นคงในการทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความมั่นคง
ในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.515 แสดง
วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ บุคลากรใน
องคกรไดรับการค้ําจุนดานความมั่นคงในการทํางานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้น
ปานกลาง และสามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังนี้
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความมั่นคงในการทํางาน ในขอทานมีความรูสึกมั่นคง
ในหนาที่การงานในองคกรแหงนี้ คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความมั่นคงในการ
ทํางาน ในขอทานมีความรูสึกมั่นคงในหนาที่การงานในองคกรแหงนี้ มีความสัมพันธตอความผูกพัน
ของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.490 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความมั่นคงใน
การทํางานมากขึ้นในขอทานรูสึกมั่นคงในหนาที่การงานในองคกรแหงนี้มากขึ้น ก็จะมีความผูกพัน
ตอองคกรเพิ่มขึ้นปานกลาง
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความมั่นคงในการทํางาน ในขอทานคิดวางานที่ทาน
ทําอยู ทานสามารถทําไดนานจนกระทั่งเกษียณ คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความ
มั่นคงในการทํางาน ในขอทานคิดวางานที่ทานทําอยู ทานสามารถทําไดนานจนกระทั่งเกษียณ มี
ความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.459 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับ
การค้ําจุนดานความมั่นคงในการทํางานในของานที่ทานทําอยูสามารถทําไดนานจนกระทั่งเกษียณ
ได ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นปานกลาง
ตาราง 27 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ในดานสภาพการทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ดานสภาพการทํางาน
สถานที่ทานปฏิบัติงานมีสภาพ แวดลอมที่
ปลอดภัย นาทํางาน
สถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปน
สัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน
วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวน
เพียงพอ
ดานสภาพการทํางานโดยรวม

Pearson
Correlation
0.296**

ระดับ
ความสัมพันธ
0.000
คอนขางต่ํา

Sig

0.110

0.165

ไมมีความสัมพันธ

0.162*

0.040

ต่ํามาก

0.229**

0.004

คอนขางต่ํา

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 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
ความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.229 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับ
การค้ําจุนดานสภาพการทํางานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย และสามารถ
วิเคราะหเปนรายขอไดดังนี้
ปจจัย ค้ํ าจุ นในการปฏิ บั ติงานในดานสภาพการทํางาน ในขอสถานที่ทานปฏิบัติ งานมี
สภาพ แวดลอมที่ปลอดภัย นาทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหนึ่ง 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
ขอสถานที่ ทานปฏิบั ติงานมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย นาทํางานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอ
องคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานสภาพการทํางาน ในขอสถานที่ทํางานของทานถูก
จัดแบงไวอยางเปนสัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง คา Sig เทากับ 0.165 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานสภาพการ
ทํางาน ในขอสถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปนสัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน ไม
มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
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
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัตงิ าน
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาส ใหทานได
เสนอแนวทางและวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ
ทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับ บัญชาได
อยางดี
ผูบังคับบัญชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เมื่อ
ทานทุมเทใหกับการทํางาน
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาโดยรวม

0.000

ระดับ
ความสัมพันธ
คอนขางต่ํา

0.278**

0.000

คอนขางต่ํา

0.303**

0.000

คอนขางต่ํา

Pearson
Correlation
0.308**

0.338**

Sig

0.000

คอนขางต่ํา

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหนึ่ง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.338
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากร
ในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชามากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกร
เพิ่มขึ้นเล็กนอย และสามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังนี้
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
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.308 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ในขอผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาส ใหทานไดเสนอแนวทางและวิธีการทํางาน
ใหมๆ อยูเสมอมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
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
ผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ในขอผูบังคับบัญชา
ของทานกลาวชมเชยเสมอ เมื่อทานทุมเทใหกับการทํางาน คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนใน
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ในขอผูบังคับบัญชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เมื่อทานทุมเท
ใหกับการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.303
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากร
ในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ในขอผูบังคับบัญชาของทานกลาว
ชมเชยเสมอ เมื่อทานทุมเทใหกับการทํางานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
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ตาราง 29 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน ใน
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัตงิ าน
ดานความสัมพันธกับเพือ่ นรวมงาน
ทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี
ในเวลาที่มีปญ
 หาทานมักไดรับความชวยเหลือ
จากเพื่อนรวมงาน
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานโดยรวม

Pearson
Correlation
0.242**
0.268**

0.002
0.001

ระดับ
ความสัมพันธ
คอนขางต่ํา
คอนขางต่ํา

0.290**

0.000

คอนขางต่ํา

Sig

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหนึ่ง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค
แหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.290
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากร
ในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกร
เพิ่มขึ้นเล็กนอย และสามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังนี้
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ในขอทานสามารถ
ทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี คา Sig เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน ในขอทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี มีความสัมพันธตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค แหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.242 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน ในขอทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดีมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอ
องคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
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ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ในขอในเวลาที่มี
ปญหาทานมักไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน คา Sig เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยค้ําจุนในดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ในขอในเวลาที่มีปญหาทานมักไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน
รวมงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค แหงหนึ่ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.268 แสดงวาตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากรในองคกร
ไดรับการค้ําจุนดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ในขอในเวลาที่มีปญหาทานมักไดรับความ
ชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
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) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 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
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ดานความกาวหนาในการทํางาน
หนวยงานที่ทา นทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อน
ตําแหนงอยางตอเนื่อง
องคกรของทานสงเสริมใหบคุ ลากรมีความ
กาวหนาในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษา
ตอ หรือฝกอบรมอยูเสมอ
ดานความกาวหนาในการทํางานโดยรวม

Pearson
Correlation
0.296**

0.000

ระดับ
ความสัมพันธ
คอนขางต่ํา

0.472**

0.000

ปานกลาง

0.468**

0.000

ปานกลาง

Sig

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 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 และสามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังนี้
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความกาวหนาในการทํางาน ในขอหนวยงานที่ทานทํา
อยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางตอเนื่อง คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ
ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลั ก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว า ป จ จั ยจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน ในดานความกาวหนาในการทํางาน ในขอหนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการ
เลื่อนตําแหนงอยางตอเนื่อง มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
เทากับ 0.296 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา
กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการจูงใจดานความกาวหนาในการทํางาน ในขอหนวยงานที่ทาน
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ทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางตอเนื่องมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้น
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 ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นปานกลาง
ตาราง 31 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ดานความรับผิดชอบในงาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ดานความรับผิดชอบในงาน
ทานจะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด แมจะตองใช
เวลาสวนตัว
ทานมีอํานาจในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะ
ทํางานของทานเปนอยางดี
ทานมีความกระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จ
ดานความรับผิดชอบในงานโดยรวม

Pearson
Correlation
0.298**

0.000

ระดับ
ความสัมพันธ
คอนขางต่ํา

0.165*

0.037

ต่ํามาก

0.220**

0.005

คอนขางต่ํา

0.292**

0.000

คอนขางต่ํา

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

Sig
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จากตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ดานความรับผิดชอบในงาน ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานความรับผิดชอบในงาน มี
ความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.292 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับ
การจูงใจดานความรั บผิดชอบในงานมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันต อองคกรเพิ่มขึ้ นเล็กน อย และ
สามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังนี้
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
ความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.298 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับ
การจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน ในขอทานจะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด แมจะตองใชเวลา
สวนตัวมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
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
รักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
เท า กั บ 0.165 แสดงว า ตั ว แปรทั้ ง สองมี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในระดั บ ต่ํ า มาก
กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน ในขอทานมีอํานาจในการ
ตัดสินใจมากเพียงพอที่จะทํางานของทานเปนอยางดีมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้น
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 ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ตาราง 32 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่ง
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
งานที่ทานทําอยูมีความทาทาย
งานที่ทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติโดยรวม

Pearson
Correlation
0.123
0.169*
0.156*

ระดับ
ความสัมพันธ
0.121 ไมมีความสัมพันธ
0.033
ต่ํามาก
0.048
ต่ํามาก
Sig

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) คา Sig เทากับ 0.048 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มี
ความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.156 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํามาก กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการ
จูงใจดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นนอยมาก และสามารถ
วิเคราะหเปนรายขอไดดังนี้
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 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 ในดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ในของานที่ทานทําอยูมี
โอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง คา Sig เทากับ 0.033 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ในของานที่ทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากร
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.169 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับต่ํามาก กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการจูงใจดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ในของานที่ทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเองมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้น
นอยมาก
ตาราง 33 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในดานการไดรับการยอมรับนับถือ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
Pearson
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
Correlation
ผลการปฏิ บั ติ ง านของท า นเป น ที่ย อมรั บ จากเพื่ อ น
0.253**
รวมงาน
ทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู ชวยใหทานมีเกียรติและ
0.316**
ไดรับการยอมรับจากสังคม
ทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงนี้
0.549**
ดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยรวม
0.452**

ระดับ
ความสัมพันธ
0.001 คอนขางต่ํา
Sig

0.000

คอนขางต่ํา

0.000
0.000

ปานกลาง
ปานกลาง

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 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 ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้น
ปานกลาง และสามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังนี้
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 ในขอผลการปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับจากเพื่อนรวมงานมากขึ้น ก็จะมี
ความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
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 ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้น
เล็กนอย
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานการไดรับการยอมรับนับถือ ในขอทานรูสึกภาคภูมิใจ
ที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงนี้ คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจในดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ขอทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงนี้ มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากร
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.549 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ บุคลากรในองคกรไดรับการจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับ
ถือ ในขอทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงนี้มากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกร
เพิ่มขึ้นปานกลาง

77
ตาราง 34 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Pearson ระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ใน
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
Pearson
ดานความสําเร็จในการทํางาน
Correlation
ทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหงาน
0.141
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย
ทานมีการวางแผนการปฏิบตั ิงานลวงหนา เพื่อให
0.214**
งานสําเร็จตามเปาหมาย
0.195*
ดานความสําเร็จในการทํางานโดยรวม

0.076

ระดับ
ความสัมพันธ
ไมมีความสัมพันธ

0.007

คอนขางต่ํา

0.013

ต่ํามาก

Sig

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 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
และสามารถวิเคราะหเปนรายขอไดดังนี้
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความสําเร็จในการทํางาน ในขอทานสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย คา Sig เทากับ 0.076 ซึ่งมากกวา
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยจูงใจ
ในดานความสําเร็จในการทํางาน ในขอทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ
ตามที่ไดรับมอบหมาย ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความสําเร็จในการทํางาน ในขอทานมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานลวงหนา เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย คา Sig เทากับ 0.007 ซึ่งนอยกวา
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0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยจูงใจ
ในดานความสําเร็จในการทํางาน ในขอทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา เพื่อใหงานสําเร็จ
ตามเปาหมาย มีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.214 แสดง
วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ บุคลากรใน
องคกรไดรับการจูงใจดานสําเร็จในการทํางาน ในขอทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา
เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมายมากขึ้น ก็จะมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ตาราง 35 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ขอที่
1

สมมติฐาน

ผลการทดสอบ

บุคลากรที่มลี ักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ที่
แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ตางกัน
1.1 บุคลากรที่มีเพศแตกตางกัน มีความผูกพันตอ
องคกรตางกัน
1.2 บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความผูกพันตอ
องคกรตางกัน

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

1.3 บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคกรตางกัน
1.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคกรตางกัน

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

1.5 บุคลากรที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคกรตางกัน
1.6 บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกัน มี
ความผูกพันตอองคกรตางกัน

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

สถิติที่ใช
Independent
t-test,
One Way
ANOVA
Independent
t-test
One Way
ANOVA
Independent
t-test
One Way
ANOVA
Independent
t-test
One Way
ANOVA
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ตาราง 35 (ตอ)
ขอที่
สมมติฐาน
2
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัตงิ าน ในดานนโยบาย
การบริหาร ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ดานความสัมพันธกับเพือ่ นรวมงาน ดานสภาพ
การทํางาน และดานความมั่นคงในการทํางาน
มีความ สัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของ
บุคลากรในองคกร
2.1 ดานนโยบายการบริหาร มีความสัมพันธตอความ
ผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร
1. นโยบายขององคกรมีความชัดเจน และงายตอ
การปฏิบัตติ าม
2. วิสัยทัศนและคานิยมขององคกร มีผลทําให
องคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
3. ทานคิดวาองคกรของทาน มีระบบการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านที่เหมาะสมและยุตธิ รรม
2.3 ดานสภาพการทํางาน มีความสัมพันธตอความ
ผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร
1. สถานที่ทา นปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยนาทํางาน
2. สถานที่ทาํ งานของทานถูกจัดแบงไว อยางเปน
สัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน
3. วัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกมี
จํานวนเพียงพอ
2.4 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชามีความสัมพันธ
ตอความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร
1. ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาส ใหทานได
เสนอแนวทางและวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ
2. ทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับบัญชาได
อยางดี
3. ผูบังคับบัญชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เมื่อ
ทานทุมเทใหกับการทํางาน

ผลการทดสอบ

สถิติที่ใช
Pearson
Correlation

สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

สอดคลองกับ
สมมติฐาน
ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
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ผลการทดสอบ
สถิติที่ใช
ขอที่
สมมติฐาน
2.5 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธ
ตอความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร
Pearson
1. ทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี สอดคลองกับ
Correlation
สมมติฐาน
Pearson
2. ในเวลาทีม่ ีปญหา ทานมักไดรับความชวยเหลือ สอดคลองกับ
Correlation
สมมติฐาน
จากเพื่อนรวมงาน
3
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิ านในดาน
Pearson
ความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดการ
Correlation
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา
ในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพัน
โดยรวมของบุคลากรในองคกร
3.1 ดานความกาวหนาในการทํางาน มีความสัมพันธ
ตอความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร
Pearson
1. หนวยงานที่ทานทําอยูนนั้ มีโอกาสไดรับการ
สอดคลองกับ
Correlation
เลื่อนตําแหนงอยางตอเนื่อง
สมมติฐาน
Pearson
2. องคกรของทานสงเสริมใหบุคลากร มีความ
สอดคลองกับ
Correlation
กาวหนาในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษา สมมติฐาน
ตอ หรือฝกอบรมอยูเสมอ
3.2 ดานความรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธตอ
ความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร
Pearson
1. ทานจะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด แมจะตอง สอดคลองกับ
Correlation
ใชเวลาสวนตัว
สมมติฐาน
Pearson
2. ทานมีอํานาจในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะ สอดคลองกับ
Correlation
ทํางานของทานเปนอยางดี
สมมติฐาน
Pearson
3. ทานมีความกระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงาน สอดคลองกับ
Correlation
ที่รับผิดชอบใหสําเร็จ
สมมติฐาน
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ขอที่
สมมติฐาน
3.3 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีความสัมพันธตอ
ความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร
1. งานที่ทานทําอยูมีความทาทาย
2. งานที่ทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง
3.4 ดานการไดการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธตอ
ความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร
1. ผลการปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับจาก
เพื่อน รวมงาน
2. ทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู ชวยใหทา นมี
เกียรติและไดรับการยอมรับจากสังคม
3.ทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกร
แหงนี้
3.5 ดานความสําเร็จในการทํางาน มีความสัมพันธตอ
ความผูกพัน โดยรวมของบุคลากรในองคกร
1. ทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อให
งานสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา
เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย

ผลการทดสอบ

สถิติที่ใช

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน
สอดคลองกับ
สมมติฐาน

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ ง ศึ ก ษา ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรในองค ก ร
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ซึ่งผลที่ไดจาการศึกษาวิจัยนี้จะไดทราบปจจัยดานใดที่มีผลตอความ
ผูกพันของบุคลากรในองคกร เพื่อที่จะไดนําขอมูลเบื้องตนมาปรับใชในการแกปญหาใหบุคลากรเกิด
ความรักและความผูกพันในองคกรมากยิ่งขึ้น การที่บุคลากรมีปจจัยค้ําจุนและปจจัยจูงใจในการทํา
ปฏิบัติงานสูง ทําใหบุคลากรเกิดความพอใจในงาน ใชความพยายามและความสามารถทุมเทในการ
ทํางานอยางเต็มที่ ทําใหองคการประสบความสําเร็จอันนําไปสูการสรางศักยภาพในการแขงขันใหแก
องคกรตอไป ผลของการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลสวนหนึ่งที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารในองคกร
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดปจจัยตางๆ ใหสอดคลองกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย
ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรแหงหนึ่ง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ค้ํ า จุ น ในการปฏิ บั ติ ง าน กั บ ความผู ก พั น ของ
บุคลากรที่มีตอองคกรแหงนึ่ง
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย จู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน กั บ ความผู ก พั น ของ
บุคลากรในองคกรแหงหนึ่ง
4. เพื่อศึกษาปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน มีความสําคัญตอความผูกพันตอองคกร
5. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสําคัญตอความผูกพันตอองคกร
6. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกร
ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและวางแผนเพิ่ ม ป จ จั ยค้ํ า จุน และป จ จั ย
แรงจูงใจเพื่อสรางความผูกพันตอองคกร ของบุคลากรในอนาคต
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดมากําหนดแนวทางในวางแผนปรับกลยุทธดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สมมติฐานในการวิจัย
1. บุคลากรที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ตางกัน
2. ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ดานความสัมพันธกับผูบังคับ
บัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดานความมั่นคงในการทํางาน
มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร
3. ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดการยอมรับนับ
ถือ ดานลักษณะของงานที่ ปฏิ บั ติ ด านความรับ ผิดชอบ และด านความกาวหน าในการทํ างาน มี
ความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร

วิธีดําเนินการวิจัย
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการสุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคลากรคนไทยขององคกร
ธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ทั้งหมด จํานวน 160 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2553)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคลากรคนไทยขององคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษา
โรคแหงหนึ่ง โดยใชวิธีการทําสํามะโน (Census) โดยเก็บขอมูลจากทุกๆ หนวยของประชากร คือจาก
จํานวนบุคลากรทั้งหมดเทากับ 160 คน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งครอบคลุมขอมูลที่
ตองการศึกษา แบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้
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 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความมั่นคงในการทํางาน
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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
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาถึงปจจัยจูงใจ และ
ปจจัยค้ําจุนที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดังนี้
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการใชแบบสอบถามเก็บ
ขอมูล จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จํานวน 160 คน
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเพื่อใชประกอบการทําวิจัย ผูวิจัยได
ทํ า การศึ ก ษาค น คว า จากหนั ง สื อ วิ ท ยานิ พ นธ เอกสารงานวิ จั ย ต า งๆ เอกสารขององค ก รธุ ร กิ จ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง และแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตของหนวยงานที่มีการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ทําการตอบเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาดําเนินการดังตอไปนี้
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ไดออกแบบไว โดยการทํา Pilot survey หรือ Pretest จากนั้น
ดําเนินการแกไขขอบกพรองของแบบสอบถาม พรอมทั้งตรวจสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของ
แบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบัค หรือ (Cronbach’s Alpha Coefficient)
2. นําแบบสอบถามที่แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวออกเก็บขอมูลจริง
3. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บขอมูลแลว
4. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตองแลว มาทําการลงรหัส (Coding) ในแบบลง
รหัสสําหรับใชประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว

85

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทาง
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) เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 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 เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานอายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาการทํางาน
ใชคา F-test กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน
2.2.1 กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปน
รายคูที่ระดับนัยสําคัญ  = 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% จะใชวิธี Fisher’s Least – Significant
Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยาง เพื่อดูวาคูใดบางที่แตกตางกัน
2.2.2 ใชสูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown – Forsythe (  )
ใชในกรณีที่ความแปรปรวนแตกตางกัน
2.2.3 ใชสูตรวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dunnett T3
2.3 สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระกัน เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่
2 และ 3 หาความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจในการทํางานกับความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องคกรเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 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 และเปนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 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 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงในการปฏิบัติงานของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา
1. ผลการวิเคราะหขอมูลของบุคลากร เกี่ยวกับปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานโดยรวม มี
ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.450 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 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
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ในดานนโยบายการบริหารโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.63 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.665 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 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
ดานความมั่นคงในการทํางาน
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ในดานความมั่นคงในการทํางานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานปานกลางทั้งหมด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.863 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ทานมีความรูสึกมั่นคงในหนาที่การงานในองคกรแหงนี้ มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.16 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.875 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานปานกลาง และทาน
คิดวางานที่ทานทําอยู ทานสามารถทําไดนานจนกระทั่งเกษียณ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.003 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานปานกลาง
ดานสภาพการทํางาน
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ในดานสภาพการทํางานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.00 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.552 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 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
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.716 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 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 เมื่อทานทุมเทใหกับการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.853 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงาน
ในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานโดยรวม มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.553 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทาน
สามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.618 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานอยางมาก และในเวลาที่มีปญหา
ทานมักไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.639 มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก
2. ผลการวิเคราะหขอมูลของบุคลากร เกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.393 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.426 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ดาน
ความรับผิดชอบในงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.441 มีปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานมาก ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 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 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน พบวา
ดานความกาวหนาในการทํางาน
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในดานกาวหนาในการทํางานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.675 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา องคกรของทานสงเสริมให
บุคลากรมีความกาวหนาในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ หรือฝกอบรมอยูเสมอ มีระดับ
คาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.801 มีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานอยางมาก และหนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางตอเนื่อง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.856 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานปาน
กลาง
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ดานความรับผิดชอบในงาน
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในดานความรับผิดชอบในงานโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.04 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.441 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานมีความ
กระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.18 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.525 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ทานจะทํางาน
ใหสําเร็จตามกําหนด แมจะตองใชเวลาสวนตัวโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา งานที่ทานทําอยูมีความทา
ทาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.768 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยางมาก และงานที่ทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.731 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยรวม มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.87 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.525 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานรูสึก
ภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงนี้ มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.647 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก ผลการปฏิบัติงานของทาน
เปนที่ยอมรับจากเพื่อน 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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทานมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานลวงหนา เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.469 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก และ
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ทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.469 มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมาก
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร ของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา
ผลการวิเคราะห ความผูกพันของบุคลากรตอ องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
โดยรวม มีความผูกพันตอองคกรมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.464 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ทานเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ เพื่อชวยใหองคกรแหงนี้ประสบความสําเร็จมี
ระดับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.622 มีความ
ผูกพันตอองคกรมาก
ทานทํางานโดยคํานึงถึง ชื่อเสียงขององคกรที่ทานทํางานอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.19 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.619 มีความผูกพันตอองคกรมาก
ทานคิดวาทานสามารถปฏิบัติงานไดดี แมวาจะอยูหนวยงานใด ในองคกรแหงนี้ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.652 มีความผูกพันตอองคกรมาก
ทานสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรแหงนี้ไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .563 มีความผูกพันตอองคกรมาก
สํ าหรับ ท า นแลวองคก รแหงนี้ถือวา เปนองคกรที่ดี ที่สุดแห งหนึ่ งที่นาทํา งานดว ย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.747 มีความผูกพันตอองคกรมาก
ทานมีความจงรักภักดีตอองคกรแหงนี้ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.699 มีความผูกพันตอองคกรมาก
ทานรูสึกตอตานเมื่อมีผูอื่นพูดถึงองคกรของทานในทางเสื่อมเสีย 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
การศึ กษา ระดับ ตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางาน ที่แตกตางกัน มี ความผูกพั นตอองคกร
ตางกัน
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จากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1.1 บุคลากรที่มีเพศแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน
หมายความวา บุคลากรเพศชายมีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่งโดยรวม
เทากับ บุคลากรเพศหญิง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานขอที่ 1.2 บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ตางกันผลการ
วิเคราะหความผูกพัน เปนรายคูจําแนกตามอายุ พบวา บุคลากรที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มี
ความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่งโดยรวม แตกตางจากบุคลากรที่มีอายุ 41
ปขึ้นไป หมายความวา บุคลากรที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีความผูกพันตอองคกรนอยกวา
บุคลากรที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานขอที่ 1.3 บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ไม
ตางกัน หมายความวา บุคลากรโสด/แยกกันอยู และสมรส/อยูดวยกัน มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่งโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอด
คลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานขอที่ 1.4 บุคลากรที่มีระดั บการศึกษาแตกต างกัน มี ความผูกพันตอองคกร
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 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานขอที่ 1.5 บุคลากรที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอ
องคกรไมตางกัน หมายความวา บุคลากรระดับปฏิบัติการมีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยา
รักษาโรคแหงหนึ่งโดยรวม เทากับ และบุคลากรระดับผูบริหาร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติ ฐ านข อที่ 1.6 บุค ลากรที่มี ร ะยะเวลาการทํ า งานแตกต า งกัน มีค วามผู กพั นต อ
องค ก รต า งกั น ผลการวิ เ คราะห ค วามผู ก พัน เป น รายคู จํ า แนกตามระยะเวลาการทํ า งาน พบว า
บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหง
หนึ่ง 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
มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง โดยรวมแตกตางจากบุคลากรที่มี
ระยะเวลาการทํางาน 11-15 ป หมายความวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป โดยรวม
มีความผูกพันตอองคกรนอยกวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 11-15 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป มีความผูกพันตอองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง โดยรวมแตกตางจากบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 16 ปขึ้นไป
หมายความวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 5 ป โดยเฉลี่ยมีความผูกพันตอองคกรนอย
กวา บุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางาน 16 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร ดาน
ความสัมพันธกับ ผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความมั่นคงในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร
ดานนโยบายการบริหาร
ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานนโยบายการบริหาร
โดยรวม ในขอนโยบายขององคกรมี ความชัดเจนและง ายต อการปฏิบัติต าม ในขอวิสัยทัศน แ ละ
คานิยมขององคกร มีผลทําใหองคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และในขอทานคิดวาองคกรของ
ทาน มีระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม มีความสัมพันธตอความผูกพัน
โดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว
ดานความมั่นคงในการทํางาน
ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความมั่นคงในการ
ทํางานโดยรวม ในขอทานมีความรูสึกมั่นคงในหนาที่การงานในองคกรแหงนี้ 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
ของท า นเป ด โอกาส ให ท า นได เ สนอแนวทางและวิ ธี ก ารทํ า งานใหม ๆ อยู เ สมอ และในข อ
ผูบังคับบัญชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เมื่อทานทุมเทใหกับการทํางาน มีความสัมพันธตอความ
ผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานในดานความ สัมพันธกับ
เพื่อนรวมงานโดยรวม 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
ตํ า แหน ง อย า งต อ เนื่ อ ง มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ ความผู ก พั น โดยรวมของบุ ค ลากรในองค ก ร อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ดานความรับผิตชอบในงาน
ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความรับผิดชอบ ใน
งานโดยรวม ในขอทานมีความกระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จ ในขอทานจะ
ทํางานใหสําเร็จตามกําหนด แมจะตองใชเวลาสวนตัว และในขอทานมีอํานาจในการตัดสินใจมาก
เพียงพอที่จะทํางานของทานเปนอยางดี มีความสัมพันธต อความผูกพันโดยรวมของบุคลากรใน
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
ผลการวิเ คราะห ค วามผูก พั น พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติ งานในดา นการไดรั บ การ
ยอมรั บ นั บ ถือ โดยรวม ในข อ ท า นรู สึ ก ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด เ ป น บุค ลากรในองค ก รแห งนี้ ในข อ ผลการ
ปฏิบัติ งานของทานเปนที่ยอมรับจากเพื่อน และในขอทานรูสึกวางานที่ท านทําอยู ชวยใหทานมี
เกียรติและไดรับการยอมรับจากสังคม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ดานความสําเร็จในการทํางาน
ผลการวิเคราะหความผูกพันพบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการ
ทํางานโดยรวม ในขอทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย มี
ความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และในขอทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ
ตามที่ไดรับมอบหมาย ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจใดบางที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง สามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายได
ดังนี้
1. จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด/
แยกกันอยู เปนบุคลากรระดับปฏิบัติการ มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป และมีระยะเวลาการทํางานต่ํา
กวา 5 ป
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ระดับตําแหนงงาน อายุ และระยะเวลาการทํางาน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง พบวา
1.1 บุคลากรที่มีเพศที่แตกตางกัน มีความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ
ยารักษาโรคแหงหนึ่ง ไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้ ง ไว เนื่ องจากความผู กพัน ตอองค ก รธุ รกิ จ เวชภัณฑ ยารัก ษาโรคที่ ทํา การศึ ก ษา ไม ได ขึ้น อยู
บุคลากรเพศชายและเพศหญิง อาจจะเนื่องมาจาก ผูบริหารขององคกรมีหลักการและแนวทางการ
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ปฏิบัติตอบุคลากรชายและหญิงเหมือนกัน รวมทั้งบุคลากรชายและหญิงมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกัน
มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในดานตางๆ ไดเหมือนกัน นอกจากนี้อํานาจหนาที่และ
ลักษณะในการปฏิบัติงานไมไดสรางขอจากัดในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร ซึ่งองคกรเปด
โอกาสใหบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคกัน ทุกคนสามารถแสดงผลงาน โดยไม
ขึ้นกับเพศของผูปฏิบัติ ฉะนั้นความแตกตางทางดานความสามารถในการปฏิบัติงานระหวาง เพศจึงมี
นอยลง จึงอาจสงผลใหเพศไมมีความผูกพันตอองคการโดยรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี
ปญญาเลิศศรัทธา (2548). ซึ่งทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับการผูกพันตอ
องคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญณรงค ดํารงทวีศักดิ์
(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 บุคลากรที่มีระดับ การศึกษา ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความผูกพันตอ
องคกรนอยกวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อาจจะ
เนื่ องมากจากบุคลากรที่ มีการศึกษาสูงกวาย อมจะมี หนาที่ความรับ ผิ ดชอบที่สู งกวาบุคลากรที่มี
การศึกษาต่ํากวา ทําใหเกิดความรูสึกวาตัวเองมีคุณคากับองคกร รวมทั้งยังไดรับเงินเดือนและ
สวัสดิการ รวมทั้งโอกาสที่จะกาวหนาในหนาที่การงานที่สูงกวาพนักงานกลุมที่มีการศึกษาต่ํากวา
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยสิทธิ์ วุฒิพงศวรกิจ (2543: 41-42) ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกร
ของขาราชการพยาบาลของโรงพยาบาลตากสิน ที่พบวา ขาราชการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
ความผู ก พั น ต อ องค ก รแตกต า งกั น อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ และขั ด แย ง กั บ งานวิ จั ย ของ
Herbiniak; & Alutto (ธีระ. 2532: 27) ซึ่งพบวา คนที่มีการศึกษาต่ําจะมีความผูกพันตอองคการสูง
กวาคนที่มีการศึกษาสูง เนื่องจากคนที่มีการศึกษาสูงจะมีความผูกพันตอวิชาชีพของตนมากกวาจะ
ผูกพันตอองคกร
1.3 บุคลากรที่มีสถานภาพสมรส ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอธิบายไดวาสถานภาพโสด/แยกกันอยู หรือสมรส/อยูดวยกัน
ไมใชปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร แมวาบุคลากรจะมีสถานภาพโสด/แยกกันอยู หรือสมรส/
อยู ด ว ยกั น ก็ มี ค วามผู ก พั น ต อ องค ก รเหมื อ นกั น แต อ าจขึ้น อยู กั บ นโยบายการบริ ห ารที่ ชั ด เจน
นาเชื่อถือ ความมั่นคงในการทํางาน ความกาวหนาในการทํางาน ตลอดจนความสําเร็จในการทํางาน
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ปจจัยเหลานี้อาจสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรแหงนี้ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ประนอม กิตติดุษฎีธรรม (2538: 67) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของลูกจางตอ
องคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทการทอดวยเสนใยฝาย และเสนใยประดิษฐ
พบวา สถานภาพการสมรส ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ นั่นก็คือลูกจางที่สถานภาพ
การสมรสตางกัน มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของพิพัฒน พสุ
ธารชาติ (2541: 61) ศึกษาเรื่อง การจัดการเพื่อความผูกพันตอองคกร โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง
เปนพนักงานดานเทคนิคที่ทํางานอยูในธุรกิจโทรคมนาคมพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ
สมรส ไมใชปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร และขัดแยงกับงานวิจัยของ Lincoin; & Kalleberg
(วัฒนา. 2542: 57) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการในประเทศญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา พบวา คนที่
แตงงานแลวจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาคนโสด เนื่องจากคนที่แตงงานแลวมีภาระที่จะตอง
รับผิดชอบมากกวาคนโสด ซึ่งเปนขอจํากัดของการยายองคการในการทํางาน
1.4 บุคลากรที่มีระดับตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรใน
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอธิบายไดวา ไมวาจะเปนบุคลากรตําแหนงปฏิบัติการ หรือ
บุคลากรระดับบริหารก็มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน แตอาจขึ้นอยูกับ ปจจัยอื่นๆ เชน การไดรับ
การยอมรับนับถือ การไดรับความสําเร็จในการทํางาน ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน ตลอดจน
สามารถทํางานเขากับผูบังคับบัญชาไดดี และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริชัย ปราบศรีภูมิ (2545)
ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร: ศึกษากรณีโรงไฟพระนครใต ผลการศึกษา
พบวา ระดับตําแหนงงานไมมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร และสอดคลองกับงานวิจัยของ
อัญชุลี สมัครการ (2549) ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงานการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สานักงานใหญ ผลการศึกษาพบวา ตําแหนงงานปจจุบันไมมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สานักงานใหญ
1.5 บุคลากรที่มีอายุ ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจ
เวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว บุคลากรที่มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีความผูกพันตอองคกรนอยกวา
บุคลากรที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป เนื่องจากอายุทําใหบุคลากรมีขอจํากัดในการเปลี่ยนงาน เมื่อบุคลากรมี
อายุมากขึ้นจึงอยูกับองคกรมากขึ้น และทําใหเขามีความผูกพันตอองคกรมากขึ้นตามไปดวย 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
องคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง 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
องคกรมากขึ้นเทานั้น เพราะวา การมีอายุในองคกรมาก ก็จะมีแนวโนมที่จะยอมรับเปาหมายและ
คุณคาและความผูกพันตอองคกรก็จะมากขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ นภาเพ็ญ โหมาศวิน
(2533)
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของสมาชิกในองคกร ศึกษาเฉพาะกรณี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธตอความผูกพัน
ตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษกร ดวงสวาง
(2540: 122) ศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของบุคลากรในธุรกิจปโตรเลียม พบวา ตัวแปรใน
กลุมของลักษณะสวนบุคคลไดแก ระยะเวลาในการทํางาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
ระดับปานกลางเทากับ .43412 มีทิศทางเปนบวก และขัดแยงกับโสภา ทรัพยมากอุดม (2533: 9697) ศึกษาเรื่องความยึดมั่นผูกพันองคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
พบวา ระยะเวลาการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของพนักงานการ
ไฟฟาฝายผลิต
2. การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ค้ํ า จุ น ในการปฏิ บั ติ ง าน ในด า นนโยบายการบริ ห าร ด า น
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน และดาน
ความมั่นคงในการทํางาน มีความสัมพันธไปในทิศทางเดี่ยวกันตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากร
ในองคกร เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานนโยบายการบริหารโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากร
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Steer & Porter (1983: 425-450) ที่ไดสรุปวาปจจัยลักษณะองคกรเปนสิ่งที่
มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกร
ดานความมั่นคงในการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง
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กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกั นในระดับปานกลาง
กลาวคือ หากองคกรทําใหบุคลากรรูสึกมีความมั่นคงในหนาที่การงาน โดยองคกรจะตองไมทอดทิ้ง
และตองใหความชวยเหลือเมื่อเขาเกิดปญหา เมื่อบุคลากรรูสึกมั่นคงในการทํางาน มีความยั่งยืนของ
อาชีพ และองคกรมีความมั่นคง 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 เมื่อผูบังคับบัญชาใชหลักมนุษยสัมพันธในการปกครอง มีการปฏิบัติงานมีการ
ประสานงานที่ดีตอกัน จนทําใหเกิดความรูสึกผูกพันตอกัน และสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีระ วีรธรรมสาธิต (2532) และนภาเพ็ญ โหมาศ
วิท (2533) ที่พบวา การติดตอปฏิสัมพันธตอกันนั้น มีผลตอความรูสึกผูกพันตอองคการได และมี
ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ นอกจากนั้นแลว ความผูกพันตอองคการ ยังมีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจที่จะลาออกจากองคการ
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวม
ของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
คอนขางต่ํา กลาวคือ หากบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงานก็จะไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลกัน
และสามารถทํางานเขากันไดดี ก็จะทําใหเกิดความผูกพันตอกันและตอองคกรดวย สอดคลองกับ
แนวคิดของ Sheldon (1978) ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่มีตอองคการ เปนการประเมินองคการ
ทางบวกซึ่งทัศนคติ หรือความรูสึกนี้ จะเปนสิ่งเชื่อมโยงระหวางบุคคลนั้นกับองคการ และทําใหเกิด
ความรูสึกผูกพัน และปฏิบัติงานที่มีความรูสึกผูกพันกับองคการ และจะตั้งใจที่จะทํางานใหองคการ
บรรลุเปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของนายกฤษกร ดวงสวาง ที่ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรในธุรกิจปโตรเลียม พบวา ทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธเชิงบวกตอความ
ผูกพัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความผูกพันระดับคอนขางสูง เทากับ .77364
และสอดคลองกับงานวิจัยของกรกฏ พลพาณิช (2540: 62) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ
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ความผูกพันตอองคกร ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทปูนซิเมนตไทย จํ ากัด (มหาชน) พบวา
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ สอดคลองกับงานวิจัยของ โสภา ทรัพยมากอุดม (2533: 96-97)
ศึกษาเรื่องความยึดมั่นผูกพันตอองคการศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวา
ปจจัยประสบการณในการทํางาน ดานทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ มีความสัมพันธเชิงบวก
กับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาฝายผลิต สวนผลงานการวิจัยในตางประเทศ
เชน มารช และแมนนารี (อังคณา โกสียสวัสดิ์. 2534: 33; อางอิงจาก March; & Mannari. 1977: 57–
75. Administrative Science Quarterly) ไดศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการตลอดชีวิต
ซึ่งผลการศึกษาพบวา สถานภาพขององคการ ความพึงพอใจในงานความสัมพันธระหวางเพื่อน
รวมงานและโอกาสกาวหนาในงาน เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ
3. การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในดานความสําเร็จในการทํางาน ดาน
การไดการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา
ในการทํางาน มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของบุคลากรในองคกร
ดานกา วหนา ในการทํ า งานโดยรวม มี ค วามสัมพั นธต อ ความผูกพัน โดยรวมของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ
หากมีการสงเสริ มการศึ กษาตอ และการใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมอยูเสมอ ทําใหบุคลากรมี
กําลังใจในการปฏิบัติงานและมองเห็นอนาคตของตนเอง จะทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ทํางานมากขึ้น และมีความรูสึกวาองคการใหการสนับสนุนตน จึงมีความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีระ วีระธรรมสาธิต (2532) นภาเพ็ญ โหมาศวิท
(2533) และบุ ษ ยาณี จั น ทร เ จริ ญ สุ ข (2538) ที่ ไ ด ศึ ก ษาพบว า งานที่ มี โ อกาสก า วหน า จะมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
ดานความรับผิดชอบในงานโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑ ยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 และ 0.05
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ หากบุคลากรไดรับการจูงใจดานความรับผิดชอบในงานมากขึ้น ก็จะมี
ความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้น
ด า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ โ ดยรวม มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ ความผู ก พั น โดยรวมของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก จะเห็นได
วาลักษณะของงานมีผลตอความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน งานที่เพิ่มคุณคาจะเพิ่มความผูกพัน
สอดคลองกับผลการวิจัยของพรศักดิ์ 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
หากบุคลากรไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชาวามีความสามารถ ไดรับ
การชมเชยดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร ก็เปนสิ่งจูงใจที่จะทําใหบุคลาเกิดความรูสึกที่ดีกับ
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
จูงใจใดบางที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้ไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแกไข และพัฒนาและวางแผน
ระบบการบริหารงานภายในองคการใหมีความสอดคลองกับความตองการของบุคลากรในองคกร และ
เพื่อชวยในการกระตุนบุคลากรใหเกิดพฤติกรรมการทํางานตามที่องคการตองการ และนํามาซึ่งการ
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
ดังนั้นองคกรควรใจใสบุคลากรกลุมที่กลาวมานี้เพิ่มขึ้น ตลอดจนบุคลากรที่จะเขามาใหม
2. ด า นความมั่ น คงในการทํ า งาน จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว า มี ป จ จั ย ค้ํ า จุ น ในการ
ปฏิบัติงานปานกลาง ในขณะที่ปจจัยค้ําจุนดานนโยบาย ดานสภาพการทํางาน ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา และดานความสัมพันธกับผูรวมงาน มีปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานมาก
ดังนั้นองคกรหรือผูบริหารควรจะทําใหบุคลากรมีความรูสึกมั่นคงในหนาที่การงาน และ
สามารถทํ า งานกั บ องค ก รได จ นกระทั่ ง เกษี ย ณเพิ่ ม มากขึ้ น ในสภาวการณ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางองคกร องคกรควรประกาศนโยบายที่ชัดเจน เชน องคกรจะไมมีการปลดพนักงานออก แต
อาจจะมีการโยกยาย ปรับเปลี่ยนตําแหนงงานกัน เพื่อใหพนักงานเกิดความมั่นใจวายังมั่นคงในหนาที่
การงาน หรือเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมหรือรับฟงจุดประสงคของการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
องคกรครั้งนี้ หากมีความจําเปนตองปลดพนักงานออก มีการแจงลวงหนาเพื่อใหพนักงานสามารถหา
งานใหมทัน เพื่อใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานมากขึ้น
3. ด า นความก า วหน า ในการทํ า งาน จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว า มี ป จ จั ย จู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานปานกลาง ในขอหนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงอยางตอเนื่อง
และมีความผูกพันตอองคกรในระดับคอนขางต่ํา สวนในขอองคกรของทานสงเสริมใหบุคลากรมี
ความกาวหนาในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ หรือฝกอบรมอยูเสมอ มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยางมาก
ดังนั้นองคกรหรือผูบริหารควรพิจารณา ปรับปรุงระบบการเลื่อนตําแหนงภายในองคกร
ใหมากขึ้น โดยพิจารณาจากบุคลากรภายในองคกร สงเสริมใหมีการศึกษาตอ และไดรับการอบรม
ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถ พรอมที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนง
งานที่สูงขึ้นไป เพื่อเพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางาน ตลอดจนความผูกพันและจงรักภักดีตอองคกร
มากขึ้น พรอมกับพิจารณารับบุคลากรภายนอกใหนอยลง
4. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานนโยบายการบริหาร
ในขอวิสัยทัศนและคานิยมขององคกร มีผลทําใหองคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และขอทาน
คิดวาองคกรของทานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม มีความผูกพันตอ
องคกรในระดับคอนขางต่ํา
แสดงใหเห็นวาวิสัยทัศน และคานิยมขององคกร มีความออนแอมาก องคกรควรมีการ
ปรับปรุง อบรม หรือจัดกิจกรรมสงเสริมวิสัยทัศน และคานิยมขององคกรอยางเรงดวน ใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน เพื่อใหบุคลากรมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน และคานิยมขององคกรมาก
ขึ้น
สวนระบบการประเมินผลก็ควรมีการปรับปรุงแกไข ในสวนที่ไมสามารถวัดผล หรือวัด
ความเชื่ อ มั่ น ของผู ป ระเมิ น ได คื อ ด า นทั ศ นคติ ความซื่ อ สั ต ย ความตรงต อ เวลา และความคิ ด
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สรางสรรค เนื่องจากงานบางตําแหนง เปนงานประจํา เชน พนักงานบัญชี ไมสามารถวัดความคิด
สรางสรรคได เพราะใชแตโปรแกรมสําเร็จรูป สวนความตรงตอเวลา ปจจุบันไมมีการตอกบัตรเขา
ทํางาน ดังนั้นพนักงานบางทานมาทํางาน เวลา 08.30 น. แตเลิกงานเวลาประมาณ 19.00 น. เปน
ประจํา สวนบางทานมาทํางาน เวลา 08.00 น. ซึ่งเปนเวลาเขางานปกติ แลวก็เลิกงาน 17.00 น. เปน
เวลาเลิกงานปกติ ถือวาพนักงานทานนี้ตรงตอเวลา สวนพนักงานทานแรกเปนคนไมตรงตอเวลา
องคกรควรปรับวิธีการประเมินผลที่สามารถวัดไดสอดคลองกับลักษณะงานในปจจุบันและมีความ
เชื่อมั่นใหมากขึ้น
5. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานสภาพการทํางาน
ในขอสถานที่ทานปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย นาทํางาน มีความผูกพันตอองคกรในระดับ
คอนขางต่ํา ในขอสถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปนสัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน
ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันของบุคลากร และวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวน
เพียงพอ มีความผูกพันตอองคกรในระดับต่ํามาก
จะเห็นไดวา ดานสภาพการทํางานโดยรวมมีความผูกพันตอองคกรในระดับคอนขางต่ํา
ดังนั้นองคกรควรพิจารณาปรับปรุงแกไข สถานที่ทํางานใหนาทํางาน แบงเปนสัดสวนใหเหมาะสมกับ
การทํางาน เนื่องจากแผนกที่เปนฝายขายและฝายการตลาด ก็จะนั่งรวมกันแออัด ไมเปนสัดสวน พอ
สิ้นเดือนบุคลากรฝายขายเขามาสํานักงาน ก็จะไมมีสมาธิในการทํางาน สาเหตุมาจากมีการควบรวม
กิจการแลว ไมมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับเพิ่มเติม และในสวนของวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกมีไมเพียงพอ เนื่องจากมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เชน เอกสารทุกอยางตองสแกน
หรือถายเอกสารเก็บไวเปนหลักฐาน แตเครื่องถายเอกสารและสแกนเนอรมีไมเพียงพอตอการทํางาน
รวมทั้ง พนั ก งานฝ า ยขายก็ ต อ งมี ก ารเคลีย รค าใชจาย แตเ ครื่องคอมพิว เตอร มีปริม าณรองรับ ไม
เพียงพอ 10 คน ตอเครื่อง 1 ตัว ดังนั้นผูบริหารควรเพิ่มอุปกรณในการทํางานไปพรอมกับการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
6. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชาโดยรวม และดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความผูกพันตอองคกรในระดับ
คอนขางต่ํา
จะเห็ น ได ว า ในภาวะเศรษฐกิ จ ที่ถ ดถอย องค ก รต า งๆ ก็ จ ะมี ก ารลดคา ใชจ า ยต า งๆ
เพื่อให สามารถทํ า ใหองคกรสามารถดําเนิ นงานตอไปได ผูบ ริหารก็ป ระชุมตลอดเวลาในการหา
ทางแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ไม มี เ วลาในการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น หรื อ เป ด โอกาส ให บุ ค ลากรได เ สนอ
แนวทางหรือวิธีการทํางานใหมๆ ตลอดจนไมมีเวลาใสใจความรูสึก หรือกลาวชมเชยเมื่อบุคลากร
ทุมเทใหกับการทํางาน และในสถานการณเชนนี้ การมีปริมาณงานเยอะ มีงานทํา ถือวามีความเสี่ยง
นอยที่จะถูกปลดออกจากงาน ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาในสถานการณดังกลาว จําเปนตองเยียวยา
ความรูสึก หรือจิตใจของบุคลากรไปพรอมๆ กับการชี้แจงใหบุคลากรทราบถึงความจําเปนในการลด
คาใชจาย และมาตรการในการปลดคนออก เพื่อใหบุคลากรสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ
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ดังกลาวดวยความเขาใจในองคกร มีขวัญและกําลังใจเพิ่มขึ้น มิฉะนั้นบุคลากรก็จะทํางานไป จับกลุม
พูดคุยแตเรื่องขององคกรวาจะมีทิศทางไปเชนใด
จากเหตุการณปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร มีการปลดบุคลากรและรับเขามาใหม ทําให
ความสั ม พั น ธ กั บ เพื่ อ นร ว มงานอยู ใ นระดั บ ค อ นข า งต่ํ า เนื่ อ งจากในการคั ด เลื อ กพนั ก งานที่ มี
ความสามารถใหทํางานอยูกับองคกรตอ องคกรจะใหบุคลากรทุกคนสามารถสมัครและคัดเลือกใหม
โดยใหทุกคนสามารถสมัครไดทุกตําแหนงที่คิดวาตัวเองมีความสามารถ เชน พนักงานบริการลูกคา
สามารถสมัครตําแหนงพนักงาน Business Analysis เนื่องจากบริษัทยุบตําแหนงฝายบริการลูกคา
ทํ า ให ต อ งหาตํ า แหน ง ใหม ล ง และเป น ตํ า แหน ง ที่ เ พื่ อ นร ว มงานเราทํ า อยู แ ล ว จึ ง เป น เหตุ ใ ห
ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานไมดีนัก เนื่องจากตองแกรงแยงกันเพื่อใหมีงานทําในสภาวะที่
เศรษฐกิจไมดี การหางานใหมก็ตองใชเวลา ดังนั้นองคกรควรชี้แจงเหตุผลในการใชมาตรการดังกลาว
ใหบุคลากรเขาใจ
7. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานความรับผิดชอบใน
งานโดยรวม และดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความผูกพันตอองคกรในระดับคอนขางต่ําและต่ํามาก
ดังนั้นองคกรควรปรับปรุง ดานลักษณะงาน ใหงานที่ทําอยูมีความทาทาย ไมนาเบื่อ
และงานที่ทําอยูนั้นตองมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มทักษะ ตลอดจนความสามารถให
บุคลากร บุคลากรก็จะมีความผูกพันตอองคกรมากขึ้น
สวนในดานความรับผิดชอบในงาน เมื่อบุคลากรมีทักษะ ความสามารถ บุคลากรก็จะเกิด
ความพยายามที่จะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด แมจะใชเวลาสวนตัว ตลอดจนมีความกระตือรือรนอยู
เสมอที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบให สํ า เร็ จ และองค ก รหรื อ ผู บ ริ ห ารก็ ค วรจะต อ งให อํ า นาจตาม
ตําแหนงงาน ในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะทํางาน ก็จะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดดวย
ความมั่นใจ
8. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร จากผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ ในขอทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู ชวยใหทานมีเกียรติและไดรับการยอมรับจากสังคม
มีความผูกพันตอองคกรในระดับคอนขางต่ํา
ดังนั้นองคกรควรทําใหบุคลากรรูสึกวามั่นใจในตัวองคกร วาเปนองคกรที่ดีองคกรหนึ่ง
และนาทํางาน โดยมีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน นโยบายการบริหารที่ดี ตลอดจนสภาพการทํางานที่
ปลอดภัย ก็จะทําใหบุคลากรเกิดความมั่นใจในองคกรมากขึ้น และสามารถทํางานที่องคกรไดอยาง
ภาคภูมิใจ วาเปนองคกรที่ดีองคกรหนึ่ง และรูสึกวามีเกียรติและไดรับการยอมรับนับถือจากสังคม

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ค าดว า จะมี จ ะมี ค วามสั ม พั น ธ ต อ ความผู ก พั น ของ
บุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
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2. ควรมีการสํารวจขอมูลจากคูแขง หรือองคกรที่มีลักษณะธุรกิจคลายกัน หรือใกลเคียงกัน
เพื่อใหทราบวาปจจัยใดบางที่ทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร เพื่อจะไดนํามาเปรียบเทียบ เปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น สงผลใหบุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคกร เนื่องจากการ
รับสมัครบุคลากรใหม ตองเสียเวลาและคาใชจายจํานวนมากในการฝกอบรม
3. จากการศึกษาความความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคครั้งนี้
อาจมีปจจัยอื่นๆ เขามาเกี่ยวของ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไปอาจทําการศึกษาที่เนนการสัมภาษณ
เพื่อใหไดขอมูลที่กวางและครอบคลุมมากขึ้น
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แบบสอบถาม ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากร
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
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เลขที่…..........

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของบุคลากร
ในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โดยขอมูลที่ไดจะถูกเก็บเปนความลับ
....................................................................................................................................................
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หนาขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1.

2.

3.

4.

5.

6.

เพศ
( ) ชาย

(

) หญิง

(

) ปริญญาตรี

สถานภาพสมรส
( ) โสด / แยกกันอยู

(

) สมรส / อยูดวยกัน

ระดับตําแหนงงาน
( ) บุคลากรระดับปฏิบตั ิการ

(

) บุคลากรระดับผูบริหาร

(

) 31-40 ป

(
(

) 6-10 ป
) 16 ป ขึ้นไป

ระดับการศึกษา
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี

อายุ
( ) ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป
( ) 41 ปขึ้นไป
ระยะเวลาการทํางาน
( ) ต่ํากวา 5 ป
( ) 11-15 ป
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สวนที่ 2 ปจจัยค้ําจุน และปจจัยจูงใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงคําเดียว
ปจจัยค้ําจุนในปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร
ธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
ดานนโยบายการบริหาร
1. นโยบายขององคกรมีความชัดเจน และงายตอการ
ปฏิบัติตาม
2. วิสัยทัศนและคานิยมขององคกร มีผลทําใหองคกร
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
3. ทานคิดวาองคกรของทานมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและยุติธรรม
ดานความมั่นคงในการทํางาน
4. ทานมีความรูสึกมั่นคงในหนาที่การงานในองคกร
แหงนี้
5. ทานคิดวางานที่ทานทําอยู ทานสามารถทําไดนาน
จนกระทั่งเกษียณ
ดานสภาพการทํางาน
6. สถานที่ทานปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
นาทํางาน
7. สถานที่ทํางานของทานถูกจัดแบงไวอยางเปน
สัดสวน และเหมาะสมกับการทํางาน
8. วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกมีจํานวน
เพียงพอ
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
9. ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาส ใหทานไดเสนอ
แนวทางและวิธีการทํางานใหมๆ อยูเสมอ
10. ทานสามารถทํางานเขากับผูบังคับบัญชาไดอยางดี
11. ผูบังคับบัญชาของทานกลาวชมเชยเสมอ เมื่อทาน
ทุมเทใหกับการทํางาน
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
12. ทานสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี
13. ในเวลาที่มีปญหาทานมักไดรับความชวยเหลือจาก
เพื่อนรวมงาน

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ไม
แนใจ

ไมเห็น
ดวย

(5)

(4)

(3)

(2)

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง
(1)
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เห็นดวย
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร
อยางยิ่ง
ธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
(5)
ดานความกาวหนาในการทํางาน
1. หนวยงานที่ทานทําอยูนั้นมีโอกาสไดรับการเลื่อน
ตําแหนงอยางตอเนื่อง
2. องคกรของทานสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนา
ในการทํางาน โดยการสงเสริมการศึกษาตอ หรือ
ฝกอบรมอยูเสมอ
ดานความรับผิดชอบในงาน
3. ทานจะทํางานใหสําเร็จตามกําหนด แมจะตองใช
เวลาสวนตัว
4. ทานมีอํานาจในการตัดสินใจมากเพียงพอที่จะทํางาน
ของทานเปนอยางดี
5. ทานมีความกระตือรือรนอยูเสมอที่จะปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จ
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
6. งานที่ทานทําอยูมีความทาทาย
7. งานที่ทานทําอยูมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
8.ผลการปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับจากเพื่อน
รวมงาน
9.ทานรูสึกวางานที่ทานทําอยู ชวยใหทานมีเกียรติและ
ไดรับการยอมรับจากสังคม
10.ทานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรในองคกรแหงนี้
ดานความสําเร็จในการทํางาน
11.ทานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อใหงาน
สําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย
12.ทานมีการวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา เพื่อให
งานสําเร็จตามเปาหมาย

เห็น
ดวย

ไม
แนใจ

ไมเห็น
ดวย

(4)

(3)

(2)

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง
(1)
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ตอนที่ 3 ความผูกพันของบุคลากรในองคกรธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคแหงหนึ่ง
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงคําเดียว
ความผูกพันของบุคลากรในองคกร
แหงหนึ่ง

ไม
เห็นดวย
เห็นดวย
แนใจ
อยางยิ่ง
(5)

(4)

(3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

1. ทานมีความจงรักภักดีตอองคกรแหงนี้
2. สําหรับทานแลวองคกรแหงนี้ถือวาเปนองคกรที่ดี
ที่สุดแหงหนึ่งที่นาทํางานดวย
3 ทานสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรแหงนี้
ไดเปนอยางดี
4. ทานรูสึกตอตานเมื่อมีผูอื่นพูดถึงองคกรของทาน
ในทางเสื่อมเสีย
5. ทานไมมีความคิดที่จะลาออกจากงาน
6. ทานคิดวาทานสามารถปฏิบัติงานไดดี แมวาจะอยู
หนวยงานใด ในองคกรแหงนี้
7. ทานเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ เพื่อ
ชวยใหองคกรแหงนี้ประสบความสําเร็จ
8. ทานทํางานโดยคํานึงถึง ชื่อเสียงขององคกรที่ทาน
ทํางานอยูเสมอ

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่เสียเวลาอันมีคาใหความอนุเคราะห
ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้
*******************************************************

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง
(1)
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ภาคผนวก ข
รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจแบบสอบถาม
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
รายชื่อ
ตําแหนงและสถานที่ทํางาน
1. รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์ กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยประจํา
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย ดร.ล่ําสัน เลิศกูลประหยัด

กรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนาภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2540
พ.ศ.2554

นางวรรณี บุญเผา
9 มกราคม 2514
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
9/132 หมูบานเพชรวงแหวน ซอย 20 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
ผูชวยหนวยธุรกิจเวชภัณฑยารักษาโรคทัว่ ไป
(Assist to Head of Business Unit – General Medicine)
Bayer Thai Co., Ltd.

คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (บัญชี)
จาก สถาบันราชภัฏธนบุรี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

