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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “ความผูกพันตอองคการของพนักงานของ

พนักงานองคการเภสัชกรรม” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานองคการเภสัชกรรม และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงาน

องคการ เภสัชกรรม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และ

อายุการทํางาน  การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยางประชากร คือ พนักงานขององคการเภสัชกรรม จํานวน 352 

คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานคือ t-test และ  F-test  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิง อายุ 20-25 ป ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท อายุการทํางาน 1-5 ป 

ความผูกพันตอองคการ โดยรวม และรายดาน ไดแก ดานทัศนคติและความรูสึก ดานพฤติกรรม

และความตอเนื่องในการทํางาน และดานความถูกตองและบรรทัดฐาน อยูในระดับปานกลาง ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานท่ีมี เพศ ท่ีตางกัน มีความผูกพันตอองคการ ไมแตกตาง

กัน แตพนักงานท่ีมี อายุ การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และอายุงาน ท่ีตางกัน มีความผูกพันตอ

องคการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

   

1. บทนํา 
 องคการเภสัชกรรมเปนองคกรของรัฐมีภารกิจหลักในการผลิตยาและเวชภัณฑ 

สนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ นับเปนโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันแหงแรกของประเทศ

ไทย ถือกําเนิดข้ึนจากการรวมกิจการของโรงงานเภสัชกรรม ซึ่งกอตั้งข้ึนตั้งแต พ.ศ. 2482 กับ       

กองโอสถศาลา ซึ่งกอตั้งข้ึนในป พ.ศ.2444 ตามพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พุทธศักราช

2509 มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

 

    

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

**ท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
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 ในป พ.ศ. 2509 องคการเภสัชกรรมมีทุนเร่ิมตนจากรัฐบาล มีพนักงานซึ่งโอนมาจาก

โรงงานเภสัชกรรม และกองโอสถศาลา รวม 349 คน มีสินทรัพยรวม 47 ลานบาท 

ปจจุบันองคการเภสัชกรรมดําเนินการผลิตยา เวชภัณฑ และอุปกรณการแพทย 

ออกจําหนายกวา 200 รายการ มีผูปฏิบัติงานประมาณ 3,000 คน และมีสินทรัพยรวมกวา 

8,000  ลานบาท  

 องคการเภสัชกรรมผลิตยาและเวชภัณฑตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยา 

(Good Manufacturing Practice : GMP) ในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิตดวยระบบการ

จัดการดานคุณภาพท่ีเขมงวดตั้งแตวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิต บรรจุภัณฑ อาคารสถานท่ี 

เคร่ืองจักร อุปกรณ บุคลากร รวมถึงส่ิงแวดลอมเพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูงสุด โดยไดรับ

การรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 ซึ่งระบบคุณภาพตาง ๆ และ

กิจกรรมท่ีใชอยูนั้น มีบุคลากรเปนตัวจักรสําคัญท่ีทําใหประสบความสําเร็จ บุคลากรจึงเปนสวนท่ี

สําคัญ ท่ีสุดขององคการที่ทําใหภารกิจขององคการสําเร็จตามเปาหมาย (http://www.gpo.or.th) 

 เนื่องจากบุคลากรในองคการเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและเปนปจจัยพ้ืนฐานในการ

บริหารองคการ ในการที่องคการจะมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จหรือไมนั้นยอมข้ึนอยู

กับบุคลากรในองคการที่มีคุณภาพ บุคลากรในองคการเปรียบเสมือนทรัพยากรท่ีมีคุณคาอีกท้ังยัง

เปนทรัพยากรท่ีองคการจําเปนตองรักษาและลงทุนเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือพัฒนาให

บุคลากรมีคุณคาและมีศักยภาพ การที่บุคลากรในองคการทุมเทกําลังกาย กําลังใจในการทํางานมี

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น องคการจะตองใหความสนใจและเอาใจใสในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลควบคูไปกับการปรับปรุงการบริหารงานใหทันกับสถานการณโลกท่ีเปล่ียนแปลง

อยูเสมอ ประกอบกับควรใหความสําคัญกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร เพราะส่ิงท่ีทําให

บุคลากรมีความเช่ือม่ัน ยอมรับเปาหมาย คานิยมขององคการ อีกท้ังมีความเต็มใจท่ีจะทํางานเพื่อ

องคการอยางเต็มกําลังความสามารถ ซึ่งความสําคัญดังกลาวจะสงผลใหองคการประสบ

ความสําเร็จได 

 จากการสรุปอัตรากําลังพนักงานและลูกจาง ประจําเดือนสิงหาคม 2557 ของ  

องคการเภสัชกรรม พบวามีตําแหนงงานท่ียังวางอยูมากถึง 409 ตําแหนง เนื่องจากมีพนักงาน

ลาออกจํานวนมากไดลาออกไปปฏิบัติงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน     

ท่ีใหคาตอบแทนสูงกวา ซึ่งพนักงานเหลานั้นเปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมี

ศักยภาพสูง การที่จะรักษาพนักงานเหลานี้ไวนั้นยอมเปนส่ิงสําคัญ เพราะกวาองคการจะได

บุคลากรที่มีความรูความสามารถนั้น ลวนแลวแตตองใชระยะเวลาในการฝกฝนความชํานาญ และ

สูญเสียคาใชจาย    ในการฝกอบรม นอกจากนี้แลวปญหาความสัมพันธระหวางพนักงานดวยกัน

ในองคการ ท่ีมักเกิดจากความไมสามัคคีกันในการทํางาน สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน

เชนเดียวกัน ผูบริหารจึงควรใหความสนใจในพฤติกรรมของพนักงาน เนื่องจากหากพนักงานมี

ความผูกพันตอองคการมากเทาไหร ก็จะทําใหองคการเขมแข็งมากข้ึนเทานั้น พนักงานจะทุมเท
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ปฏิบัติงานอยางเต็มความรู ความสามารถของตน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในทัศนคติและ

พฤติกรรมของพนักงานแตละคน เพ่ือสรางความผูกใหพนักงานซึ่งเปนกําลังสําคัญในการ

ปฏิบัติงานขององคการ จะไดทุมเทความรู ความสามารถและเต็มใจท่ีจะทําใหงานบรรลุตาม

เปาหมายขององคการ 

 ดังนั้น จะเห็นวาการท่ีพนักงานจะมีความผูกพันตอองคการนั้นตองอาศัยปจจัยหลาย

ดาน การศึกษาถึงระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานขององคการเภสัชกรรม จึงมี

ความสําคัญเปนอยางย่ิง ท่ีจะทราบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการในระดับใด สามารถนําไป

เสริมสรางความผูกพันตอองคการใหมากข้ึน เพ่ือใหองคการดํารงอยูไดอยางย่ังยืนถาวรตลอดไป

ได 

 

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 2.1  เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

 2.2  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

 

3.  สมมติฐานการศึกษา 
  พนักงานองคการเภสัชกรรมท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความผูกพันตอองคการ

แตกตางกัน 

 

4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 4.1  ทราบถึงระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

 4.2  นําการศึกษามาใชเปนแนวทางในการเสริมสรางความผูกพันตอองคการของ

พนักงานองคการเภสัชกรรม 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดานประชากร ไดแก พนักงานขององคการเภสัชกรรม 

 ขอบเขตดานเวลา เปนการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

ในชวงเวลาระหวางเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2557 

 

6.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

ซึ่งผูวิจัยและผูชวยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยแบบสอบถาม 
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 สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับ ปจจัยสวนบุคคล  ประกอบดวย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  

และภูมิลําเนา 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ ประกอบดวย ดานทัศนคติและ

ความรูสึก ดานพฤติกรรมและความตอเนื่องในการทํางาน และดานความถูกตองและบรรทัดฐาน  

 ขอมูลในสวนท่ี 2 กําหนดระดับความผูกพันในแตละชวงไดดังนี้ 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูกพันนอยท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูกพันนอย 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูกพันปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูกพันมาก 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 

7.  ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี

อายุระหวาง 20-25 ป มากท่ีสุด จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทามากท่ีสุด รายได 

10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด และมีอายุการทํางานอยูในชวง 1-5 ป มากท่ีสุด 

 ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการเภสัชกรรม ในดาน

ทัศนคติและความรูสึก พบวา คาเฉล่ียผลรวมท่ีระดับ 3.34 หมายความวา พนักงานองคการเภสัช

กรรมมีความผูกพันตอองคการ ดานทัศนคติและความรูสึกอยูในระดับปานกลาง 

ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการเภสัชกรรม ในดาน

พฤติกรรมและความตอเนื่องในการทํางาน พบวา คาเฉล่ียผลรวมท่ีระดับ 3.20 หมายความวา 

พนักงานองคการเภสัชกรรมมีความผูกพันตอองคการ ดานพฤติกรรมและความตอเนื่องในการ

ทํางานอยูในระดับปานกลาง 

ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการเภสัชกรรม ในดาน

ดานความถูกตองและบรรทัดฐาน พบวา คาเฉลี่ยผลรวมท่ีระดับ 3.19 หมายความวา พนักงาน

องคการเภสัชกรรมมีความผูกพันตอองคการ ดานความถูกตองและบรรทัดฐานอยูในระดับปาน

กลาง 

จากผลการศึกษาความผูกพันตอองคการ พบวา คาเฉลี่ยผลรวมที่ระดับ 3.21 

หมายความวา ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการเภสัชกรรม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง  

 

8.  การอภิปรายผลการศึกษา 
1. การศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการเภสัชกรรม จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล จากผลการศึกษาพบวา 
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2. การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการเภสัชกรรม โดย

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

       พนักงานท่ีมี เพศ ท่ีตางกัน มีความผูกพันตอองคการ ในภาพรวม และรายดาย 

ไดแก ดานทัศนคติและความรูสึกดานพฤติกรรมและความตอเนื่องในการทํางาน ดานความถูก

ตองและบรรทัดฐาน ไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ไมวาเพศชายหรือเพศหญิง มีความ

อิสระในการทํางาน ตองการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชา ตองการโอกาส

และความกาวหนาในตําแหนงงาน และตองการอัตราเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี  เหมือนกัน จึงจะ

ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ พิทยา โภคา 

(2552) ท่ีกลาววา  เพศ ท่ีแตกตางกันมีระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการของ

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ ไมแตกตางกัน และซึ่งสอดคลอง

กับผลการศึกษาของ ปาริชาต บัวเปง (2554) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกร

ของพนักงาน บริษัท ไดก้ิน อินดัสทรีส ประเทศไทย (จํากัด) พบวา เปรียบเทียบระดับความ

ผูกพันตอองคกรของเพศหญิงและเพศชายไมมีความแตกตางกัน ท้ังดานความรูสึก ดานความ

ตอเนื่อง และดานบรรทัดฐานทางสังคม 

  พนักงานท่ีมี อายุ ท่ีตางกัน มีความผูกพันตอองคการ ดานพฤติกรรมและความ

ตอเนื่องในการทํางาน ไมแตกตางกัน แต ในภาพรวม และรายดาน ไดแก ดานทัศนคติและ

ความรูสึก ดานความถูกตองและบรรทัดฐาน แตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานท่ีมีอายุ 

มากกวา 41 ปข้ึนไป ไดทํางานในองคการนี้มานาน จึงทําใหเกิด ทัศนคติและความรูสึก ท่ีดีตอ

องคการ รวมท้ังปฏิบัติงานงานอยูบนความถูกตองและบรรทัดฐานขององคการ จึงทําใหเกิดความ

จงรักภักดีตอองคการ ซึ่งมีสวนทําใหมีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานท่ีมีอายุ ต่ํากวา 

20 ป ท่ีเพ่ิงเขามาทํางานและยังไมไดรูสึกผูกพันกับองคการมากนัก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ มนสิชา อนุกูล (2553) ท่ีกลาววา  พนักงานอายุ 26-35 ป มีความรูสึกผูกพันดานความ

ตอเนื่องสูงกวาอายุต่ํากวา 25 ปและพนักงานอายุ 36-45 ป มีความผูกพันดานความตอเนื่องสูง

กวาอายุนอยกวา 25 ป และซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปาริชาต บัวเปง (2554) ท่ีกลาววา  

กลุมอายุท่ีแตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคกรท่ีแตกตางกัน  

  พนักงานท่ีมี ระดับการศึกษา ท่ีตางกัน มีความผูกพันตอองคการ ดานพฤติกรรม

และความตอเนื่องในการทํางาน ไมแตกตางกัน แต ในภาพรวม และรายดาน ไดแก ดานทัศนคติ

และความรูสึก ดานความถูกตองและบรรทัดฐาน แตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานท่ีมี

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ท่ีเพ่ิงจบจากการศึกษาหรือเปนพนักงานช่ัวคราว  มีความรูสึกเฉยๆ

กับองคการ ท้ังในดานทัศนคติและความรูสึก และความถูกตองและบรรทัดฐาน เพราะวาเปน

พนักงานท่ีเขามาทํางานในชวงระยะเวลาส้ันๆ จึงไมไดรูสึกผูกพันกับองคการหรือคนในองคการ

มากนัก ซึ่งตางจากพนักงานท่ีมีการศึกษาปริญญาเอก ท่ีเขามาทํางานโดยไดรับท้ังเงินเดือนและ

สวัสดิการที่ดี  จึงทําใหเกิดความรักและผูกพันกับองคการอยากทํางานกับองคการนี้ ซึ่งสอดคลอง

274



กับผลการศึกษาของ พิทยา โภคา (2552) ท่ีกลาววา ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันมีระดับความ

ผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก จังหวัด

สมุทรปราการ แตกตางกัน 

  พนักงานท่ีมี รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีตางกัน มีความผูกพันตอองคการ ดาน

พฤติกรรมและความตอเนื่องในการทํางาน ไมแตกตางกัน แต ในภาพรวม และรายดาน ไดแก 

ดานทัศนคติและความรูสึก ดานความถูกตองและบรรทัดฐาน แตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 

พนักงานท่ีมีรายได มากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป มีความรูสึกวารายไดท่ีตนเองไดรับคอนขาง

เยอะ ทําใหมีความรูสึกอยากทํางานกับองคการนี้ เพราะรายไดเพียงพอกับคาใชจายรวมท้ังยังมี

เงินออมไวใชจายอีกดวย จึงทําใหเกิดความผูกพันกับองคการ มากกวาพนักงานท่ีมีรายได ต่ํากวา 

10,000 บาท ซึ่งอาจจะเปนพนักงานท่ีเพ่ิงจบใหมและยังไมมีประสบการณในการทํางาน ซึ่ง

สอดคลองกับผลการศึกษาของ มนสิชา อนุกูล (2553) ท่ีกลาววา พนักงานท่ีมีรายได 25,000 

บาทข้ึนไป มีความผูกพันดานความรูสึกสูงกวารายได 20,001-25,000 บาท และรายไดนอยกวา 

15,000 บาท  

  พนักงานท่ีมี อายุการทํางาน ท่ีตางกัน มีความผูกพันตอองคการ ดานพฤติกรรม

และความตอเนื่องในการทํางาน ไมแตกตางกัน แต ในภาพรวม และรายดาน ไดแก ดานทัศนคติ

และความรูสึก ดานความถูกตองและบรรทัดฐาน แตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานท่ีมี

อายุการทํางาน มากกวา 20 ปข้ึนไป ท่ีทํางานมากับองคการมานาน มีความผูกพันกับองคการเปน

อยางย่ิงท้ังในแงของเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา สภาพแวดลอมภายในองคการ จึงทําใหมี

ความรูสึกดี รูสึกจงรักภักดีกับองคการ เพราะองคการไดมอบโอกาสในการทํางาน ตําแหนงหนาท่ี 

รายไดและสวัสดิการท่ีดี มากกวาพนักงานท่ีมีอายุการทํางานต่ํากวา 1 ป ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของ พิทยา โภคา (2552) ท่ีกลาววา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีระดับ

ความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก จังหวัด

สมุทรปราการ แตกตางกัน และซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปาริชาต บัวเปง (2554) ท่ี

กลาววา  กลุมท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานตางกันมีระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน และดาน

ความรูสึกดานเดียวท่ีพนักงานกลุมมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันมีระดับความผูกพันตอ

องคกรแตกตางกัน 

 

9. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
จากผลการวิจัย เร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการเภสัชกรรม ในคร้ัง

นี้  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดยังพบปญหาท่ีตองปรับปรุงแกไข  ซึ่งผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรใหมีการสงเอกสาร แจงคําส่ังศาล หรือสงคําคูความ ใหคูความหรือผูท่ีมีสวน

เก่ียวของในคดีทราบทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนการอํานวยการสะดวกและลดภาระคาใชจาย

ใหแกประชาชนท่ีอยูตางจังหวัดซึ่งจะตองเดินทางมารับบริการในกรุงเทพมหานคร  
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2. ควรเพ่ิมจํานวนหมายเลขโทรศัพท ท่ีจะสามารถโทรมาสอบถามขอมูลได และจัด

เจาหนาท่ีไวคอยใหบริการรับและตอบขอซักถามของประชาชนท่ีโทรเขามาสอบถามขอมูล เพ่ือ

เปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีตองการทราบขอมูลเบื้องตนได  

3. ควรใชระบบบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส  และมีการรับประกันเวลาในการใหบริการแต

ละคร้ัง ซึ่งถาลาชากวาท่ีกําหนดไวจะตองจายเงินประกันใหแกผูมาใชบริการ เพ่ือทําใหการบริการ

มีประสิทธิภาพสูงสุด        
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