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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาบรรยากาศองคการที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันตอองคการของเภสัชกรโรงพยาบาลศูนยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีการ : ตัวอยางคือ เภสัชกรที่ปฏิบัติงาน 1 ปขึ้นไปในโรงพยาบาลศูนย 6 แหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 118 คนที่ถูกเลือกดวยวิธีสุมอยางมีระบบ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งไดผานการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน และผลการทดสอบนํารองพบวาแบบวัดมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคมากกวา 0.70 การ
วัดตัวแปรใชแบบวัดบรรยากาศองคการ RICQ Form B ของ Litwin and Stringer และแบบวัดความยึดมั่นผูกพันตอองคการที่
ดัดแปลงจากแบบวัดของบุษกร สีกา ผลการวิจัย : ตัวอยางทั้ง 118 รายตอบแบบสอบถาม ระดับบรรยากาศองคการโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (3.50± 0.40; พิสัยของคะแนนคือ 1-5) เมื่อวิเคราะหบรรยากาศองคการเปนรายมิติแลวพบวา สวนใหญ (มิติ
โครงสรางองคการ มิติความรับผิดชอบ มิติการใหรางวัล มิติความอบอุน มิติการสนับสนุน มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมิติความ
ขัดแยง) มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (3.13-3.63) สวนมิติความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมิติความเสี่ยงอยูในระดับสูง 
(3.74±0.58, 3.69±0.46 ตามลําดับ) ระดับความยึดมั่นผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (3.60±0.44; พิสัยคะแนนคือ 
1-5) บรรยากาศองคการ 3 ดานคือ มิติความอบอุน มิติความเสี่ยง และมิติความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันสามารถทํานายความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งสามสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามไดรอยละ 44.3 
สรุป : ผูบริหารที่ตองการสงเสริมใหเภสัชกรเกิดความยึดมั่นผูกพันตอองค ควรปรับปรุงบรรยากาศองคการใหเกิดความอบอุน 
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และลดความรูสึกวางานอาจนํามาซึ่งผลกระทบในแงลบ 
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บทนํา 
            การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการส่ือสาร การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ตลอดจนการแขงขันอยางไรพรมแดน 
ไดสงผลกระทบตอบรรยากาศขององคการ ถาองคการไม
สามารถปรับตัวไดแลว คงไมสามารถมีชีวิตอยูรอดได ใน
ปจจุบัน ระบบราชการไทยจึงจําเปนตองปรับตัวในการ
ใหบริการประชาชนซึ่งเปนลูกคา ประชาชนมีสิทธิคาดหวังที่
จะไดรับบริการที่ดีจากรัฐ โรงพยาบาลเปนสวนหนึ่งของ
ระบบบริการสุขภาพซึ่งมีหนาที่ใหหลักประกันแกสังคมวาจะ
ใหบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และมีความเทาเทียมกัน 
(1)  โรงพยาบาลจึ งจํ า เปนที่ จะต องดํ า เนินการให ได
ประสิทธิภาพและพัฒนาใหไดระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมุงเนนการดําเนินงาน
สาธารณสุขเชิงรุกใหทั่วถึงและครอบคลุม (2) การดําเนินงาน
ตามนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่องตองอาศัยบุคลากรใน
องคการรวมมือรวมใจกันจึงจะประสบผลสําเร็จ  
          ตัวบงชี้ประสิทธิผลขององคการอยางหนึ่งคือ ความ
ยึดมั่นผูกพันตอองคการของบุคลากร ซึ่งแสดงใหเห็นการมี
ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาหรือการยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคการ (3) ความยึดมั่นผูกพันตอองคการมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอความอยูรอดและความมีประสิทธิผล
ขององคการ ดังการศึกษาในประเทศไทยและตางประเทศที่ 
แสดงใหเห็นวาความยึดมั่นผูกพันมีความสัมพันธทางบวกกับ
ประสิทธิผลองคการ (4,5) 
          บรรยากาศองคการเปนลักษณะและสภาพแวดลอม
ของงานที่ผูปฏิบัติงานเขาใจ หรือการรับรูตอองคการและ
บุคลากรในองคการ อันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูปฏิบัติงาน ผูบริหารและผูรวมงาน บรรยากาศองคการมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของคนในองคการ 
หากบรรยากาศองคการดีและเอ้ืออํานวยตอการทํางาน ก็จะ
สงผลใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น ประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและบุคคลมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี (6) จาก
การศึกษาในประเทศไทย ที่พบวาบรรยากาศองคการมี
ความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน (7,8,9) 
          บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการ (10,11,12) เนื่องจากสิ่งแวดลอมหรือ
บรรยากาศที่ดีขององคการเปนปจจัยเ อ้ือให บุคลากร
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ มีความกระตือรือรน ทุมเทกําลังกาย 
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน

การทํางาน สภาวะดังกลาวสงผลใหผูปฏิบัติงานรักและ
ผูกพันตอองคการ 
          งานเภสัชกรรมเปนหนวยงานหลักของโรงพยาบาลที่
จะขาดมิได งานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลศูนยประกอบดวย
งานบริการผูปวยนอกและในตลอด 24 ชั่วโมง การผลิตยาที่
เนนการผลิตแกผูปวยเฉพาะราย โดยเฉพาะการเตรียมยา
เคมีบําบัดและสารอาหารทางหลอดเลือดดํา การติดตาม
อาการอันไมพึงประสงคจากยา โดยทํางานรวมกับทีมสห
สาขา การติดตามเชิงรุกในยากลุมเส่ียง การบริการเภสัช
สนเทศ ตลอดจนการใหบริการขอมูล ตอบคําถามและ
นําเสนอขอมูลยาในคณะกรรมการยา จะเห็นวาเภสัชกรใน
โรงพยาบาลศูนยมีภาระที่ตองรับผิดชอบงานอยางสูงเพ่ือให
ไดผลงงานที่สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
และมาตรฐานวิชาชีพ บรรยากาศองคกรที่ดีในโรงพยาบาล
ศูนยจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอผลการปฏิบัติงาน การศึกษา
นี้จึงมุงศึกษาบรรยากาศองคกรในโรงพยาบาลศูนย 
     การลาออกหรือยายองคการ และความผูกพันตอ
องคการเปนปญหาที่ สําคัญสําหรับวิชาชีพเภสัชกรรม
โรงพยาบาล เภสัชกรที่จบการศึกษาในป พ.ศ.2548-2549 
และเลือกปฏิบัติงานครั้งแรกในโรงพยาบาลของรัฐ ประมาณ
ครึ่งหนึ่งยายออกจากโรงพยาบาลของรัฐหลังจากทํางานครบ 
2 ป (13) ดังนั้นการสรางเสริมความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
ใหเกิดกับเภสัชกรในโรงพยาบาลก็เปนส่ิงสําคัญที่จะทําให
เภสัชกรเกิดความรูสึกรักและผูกพันตองาน ตอผูบังคับบัญชา
และตอองคการ รวมทั้งความปรารถนาที่จะคงอยูเพ่ือรวมกัน
พัฒนาองคการ การสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจดวย
แบบสอบถาม พบวาเหตุผล 5 อันดับแรกที่ เภสัชกรไม
เป ล่ียนงานคือ  ความสัม พันธอันดีกับผู บั งคับ บัญชา 
ความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงานและลูกนอง ความมีอิสระ
ในการทํางาน คาตอบแทน และความจําเปนของครอบครัว 
(บุพการี คูสมรส หรือบุตร) (13) จะเห็นวาบรรยากาศ
องคการในเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการและ
ลักษณะงานมีผลตอการลาออกจากงานละความผูกพันตอ
องคกร ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยบรรยากาศองคการที่
มี ผลต อความยึดมั่ นผู ก พันต อองคการของ เภสั ชกร
โรงพยาบาลศูนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือใหได
ขอมูลในการกําหนดแนวทางในการเสริมสรางความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการ  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  การวิจัยนี้ศึกษาบรรยากาศองคการตามแนวคิดของ 
Litwin และ Stringer (6) ที่วาบรรยากาศองคการสามารถวัด
ไดจากการสอบถามทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิดของเภสัชกร 
ซึ่งเปนแนวคิดที่ครอบคลุมไดกวางขวางและเหมาะสมกับ
บรรยากาศขององคการที่มีหนาที่ใหบริการเปนเปาหมาย
หลัก บรรยากาศองคการตามแนวคิดนี้ประกอบดวย 9 มิติ 
ไดแก  
            มิติโครงสรางองคการ (structure) หมายถึง 
ลักษณะของสภาพแวดลอมของงานที่ผูปฏิบัติงานรับรู
เกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับ ขั้นตอนในการดําเนินงานและ
การติดตอส่ือสารตามสายการบังคับบัญชา มิติความ
รับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ลักษณะของ
สภาพแวดลอมของงานที่ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับหนาที่
ค ว ามรั บผิ ดชอบ  และการตั ด สิน ใ จ ในงานที่ ปฏิ บั ติ           
มิ ติ ก า ร ใ ห ร า ง วั ล  (reward) หม า ยถึ ง  ลั ก ษณะขอ ง
สภาพแวดลอมของงานที่ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับรางวัล
สําหรับงานที่ปฏิ บัติบรรลุตามเปาหมายขององคการ 
ตลอดจนความยุติธรรมของนโยบาย การพิจารณาความดี
ความชอบ การสนับสนุนใหกาวหนาในงาน มิติความเสี่ยง 
(risk) หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดลอมของงานที่
ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยในการทํางาน ความทา
ทายในงาน และกิจกรรมตางๆ ภายในองคการ มิติความ
อบอุน (warmth) หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดลอมของ
งานที่ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับสัมพันธภาพภายในองคการ
ในบรรยากาศของการทํางานเปนทีม มิติการสนับสนุน 
(support) หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดลอมของงานที่
ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทั้ง
ระดับบนและระดับล าง  มิติมาตรฐานการปฏิ บัติ งาน 
(standards) หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดลอมของงานที่
ผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับวัตถุประสงคและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงาน มิติความขัดแยง (conflict) หมายถึง ลักษณะของ
สภาพแวดลอมของงานที่ผูปฏิบัติงานรับรู เกี่ยวกับการ
แกปญหา การปลอยปละละเลยหรือการไมสนใจในปญหาที่
เกิดภายในองคการ  มิติความเปนอันหนึ่ งอันเดียวกัน 
(Identity) หมายถึง ลักษณะของสภาพแวดลอมของงานที่
ผูปฏิบัติงานรับรู เกี่ยวกับการเปนสวนหนึ่งขององคการ 
ตลอดจนการเปนสมาชิกที่ดีและคุณคาขององคการ 

  

 ตัวแปรตามในการวิจัยคือความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการความยึดมั่นผูกพันตอองคการใชแนวคิดของ 
Mowday และคณะ (3) ซึ่งระบุวาความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการ คือทัศนคติ 3 ดาน ไดแกการยอมรับในเปาหมาย
และคานิยมองคการ (identification) ความเต็มใจท่ีจะทุมเท
ความพยายามอยางมากเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย 
(involvement) และความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่ง
ความเปนสมาชิกขององคการ (loyalty) นิยามและแบบวัด
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการของ Mowday et al. เนนความ
ผูกพันเนื่องจากรักองคการ มิใชความผูกพันเนื่องจากการอยู
ในองคการมานานจนกลัวจะเสียประโยชนหากยายองคการ 
หรือผูกพันเพราะความจําใจตองอยูในองคการเนื่องจากเปน
หนาที่หรือถูกคาดหวังใหทําเชนนั้น ความผูกพันเนื่องจากรัก
องคการตามแนวคิดของ Mowday และคณะ (3) จึงเปนส่ิงที่
องคการตองการใหเกิดในบุคลากร อีกทั้งยังพบวาความ
ผูกพันเนื่องจากรักองคการมีอิทธิพลที่แรงตอการคิดลาออก
จากงานมากกวาความผูกพันแบบอื่น ๆ (5) ทั้งยังสามารถ
ปรับเปล่ียนไดดวยมาตรการบริหารจัดการเมื่อเทียบกับความ
ผูกพันในแบบอื่น ๆ 
    ในการศึกษานี้ ผูวิจัยวางสมมุติฐานการวิจัยไววา
บรรยากาศองคการทั้งเกามิติมีอิทธิพลเชิงบวกตอความยึด
มั่นผูกพันตอองคการของเภสัชกรโรงพยาบาลศูนยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบรรยากาศขององคการที่เอ้ือ
ใหบุคลากรทํางานไดอยางเต็มความสามารถ สรางเสริม
กําลังใจในการทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางาน ยอม
สงผลใหผูปฏิบัติงานรักและผูกพันตอองคการ 
 

วิธีวิจัย 
         ก า ร ศึ ก ษ านี้ เ ป น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง พ ร รณน า แบบ
ภาคตัดขวาง โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 
             
 ประชากรและตัวอยาง 
 ประชากรในการวิจัยคือเภสัชกรจํานวน 195 คนที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงเภสัชกรตั้งแต 1 ปขึ้นไปใน
โรงพยาบาลศูนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงพยาบาล
เหลานี้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเปนโรงพยาบาลประจํา
จังหวัดที่มีจํานวนเตียงมากกวา 500 เตียง  
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           การคํานวณขนาดตัวอยางใชสูตรสําหรับการวิจัยเพ่ือ
ประมาณคาเฉล่ียในกรณีประชากรมีขนาดเล็กและทราบ
จํานวนประชากร ดังนี้ (14) 

 
          
        
           
         โดยที่ n คือขนาดตัวอยาง N คือจํานวนประชากรที่

ศึกษา (195 คน)  Zα/2 คือคามาตรฐานใตโคงปกติ ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 (Z0.025=1.96) σ คือคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของความยึดมั่นผูกพันตอองคการ  ซึ่งได
จ า กก า รทดลอ ง ใ ช เ ค รื่ อ ง มื อ  ซึ่ ง มี ค า เ ท า กั บ  0.44           
สวน e คือคาความคลาดเคลื่อน ซึ่งกําหนดไวเทากับ 0.05     
จากการคํานวณไดขนาดตัวอยางทั้งหมด 118 คน 

      

   คําถามในสวนที่ 2 และ 3 เปนคําถามปลายปดแบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบบ 5 ระดับ โดย
คะแนนที่สูงหมายถึงการมีบรรยากาศองคการและความยึด
มั่นผูกพันตอองคการที่ดีแมวาชื่อตัวแปรจะส่ือไปในทางลบก็
ตาม เชนคะแนนในมิติความเสี่ยงที่สูง บงชี้วามีบรรยากาศที่
ดี (ความเสี่ยงต่ํา) การคิดคะแนนเชนนี้ทําใหการแปลผลใน
แตละมิติในเกณฑเดียวกันได  ในการวิจัยนี้ การแปลผล
ระดับบรรยากาศองคการและระดับความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการ โดยแบงคะแนนเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ปาน
กลาง และตํ่า ตามแนวคิดการแบงชวงคะแนนเฉลี่ยของ  

 
         การเลือกตัวอยาง 
  เพ่ือใหกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด 
ผูวิจัยดําเนินการเลือกตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางมีระบบ 
(systemic random sampling) โดยนํารายชื่อเภสัชกรท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งไดจากหัวกลุมงานเภสัชกรรมทั้ง 6 โรงพยาบาลมา
เรียงลําดับตามรหัสสถานพยาบาล จากนั้นหาชวงของการ
คัดเลือกตัวอยางโดยใชสูตร  I = N/n (15) ซึ่งจากการแทน
คาได I = 1.65 ปดขึ้นเปน 2 แลวทําการหาเลขสุมเริ่มตนโดย
มีคาตั้งแต 1-I หากไดตําแหนงเริ่มตนเปน 1 จากนั้นเลือก
ตัวอยางในอันดับถัดไป (1, 3, 5,……., In+2) จนกวาจะครบ 
118 ตัวอยาง หากยังไดจํานวนตัวอยางไมครบ 118 ตัวอยาง 
ใหนํารายชื่อท่ีเหลือมาเรียงลําดับใหม และดําเนินการตาม
ขั้นตอนตั้งแตการหาชวงของการคัดเลือกตัวอยางซ้ําอีกครั้ง
จนกวาจะไดจํานวนตัวอยางครบ 118 ตัวอยาง 
  
 เครื่องมือวิจัย  
 เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถามที่ใหผูตอบตอบเอง 
แบบสอบถามแบงเปน 3 สวน (ภาคผนวก) ดังนี้ 
        สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะ
ทางประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพ
ตําแหนง (ผูบริหารหรือผูปฏิบัติการ) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลศูนย รายไดทั้งหมดที่ไดรับจากการทํางานใน
โรงพยาบาลศูนย และภูมิลําเนา ในการวิจัยนี้ ตําแหนง

บริหารหมายถึงตําแหนงหัวหนากลุมงานเภสัชกรรม หัวหนา
หนวยบริการจายยา หัวหนาหนวยผลิต และหัวหนาหนวย
คลังเวชภัณฑ สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
บรรยากาศองคการที่ประยุกตจากแนวคิดบรรยากาศของ 
Litwin and Stringer (1968) จํานวน 31 ขอ และสวนที่ 3 คือ
แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันตอองคการของเภสัชกร
โรงพยาบาลศูนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผูวิจัยได
ดัดแปลงจากแบบสอบถามของบุษกร สีกา (3) ที่สรางขึ้น
ตามแนวคิดของ Mowday และคณะ (4) จํานวน 15 ขอ                  
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Best (16) ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 3.68–5.00 หมายถึง มีคะแนน
เฉล่ียอยูในระดับสูง คะแนนเฉล่ีย 2.34–3.67 หมายถึง มี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.00–2.33 
หมายถึง มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับตํ่า 
 
          การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
           เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจสอบความถูกตอง และ
ความครอบคลุมของคําถามโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานที่มี
ประสบการณวิจัยในเรื่องจิตวิทยาในองคการ หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงบริหารในกลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจสอบความเที่ยงของ
เครื่องมือ ผูวิจัยนําแบบวัดไปทดสอบกับเภสัชกร 30 คนใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ซึ่งมีสภาพแวดลอมการ
ปฏิบัติงานใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ผลการทดสอบพบวา
แบบวัดบรรยากาศองคการ มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอน 
บาค  เทากับ  0.935 และแบบวัดความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เทากับ 0.825 
ซึ่งมากกวา 0.70 จึงถือวาแบบสอบถามของการวิจัยนี้มีความ
เท่ียงสามารถยอมรับได (17) 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
         การวิจัยไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน การเก็บ
ขอมูลดําเนินการระหวาง  วันที่ 15 ธันวาคม  2551–15 
มกราคม 2552 ผูวิจัยสงหนังสือขออนุญาตในการวิจัยและ
เก็บรวบรวมขอมูลถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 6 แหง เมื่อไดรับอนุญาตแลว 
ผู วิ จั ย ติ ดต อ กั บหั วหน า ง าน เภ สัชกร รม  เ พ่ื อ ชี้ แ จ ง
วัตถุประสงคในการทําวิจัย และขออนุญาตในการทําวิจัย 
ผู วิ จั ยมอบแบบสอบถามให ผู ป ร ะสานงานในแต ล ะ
โรงพยาบาล และขอความรวมมือใหเปนผูแจกแบบสอบถาม
แกกลุมตัวอยางตามรายชื่อที่กําหนดไว และเก็บรวบรวมคืน
ภายใน 2 สัปดาห ผูประสานงานสงแบบสอบถามกลับคืนให
ผูวิจัยทางไปรษณีย ผูวิจัยขอใหผูประสานงานตาม
แบบสอบถามจากผูที่ยังไมตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะใชเวลา
ในการเก็บรวบรวมขอมูลอีก 10 วัน จนไดแบบสอบถามครบ 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
                 ในการสุรปขอมูลทางประชากรศาสตร ผูวิจัยใช 
สถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ รอยละ) สําหรับตัวแปรเพศ 
สถานภาพสมรส และตําแหนง สวนตัวแปรอายุ ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในองคการ และรายไดใชสถิติคาเฉล่ีย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ 
สวนในกรณีขอมูลมีการแจกแจงไมปกติ การวิเคราะหขอมูล
และใชสถิติ คาต่ําสุด คาสูงสุด และคามัธยฐาน การ
ต ร ว จ สอบก า ร แ จกแ จ ง ขอ ง ข อ มู ล ใ ช ส ถิ ติ ท ด สอบ 
Kolmogorov-Smirnov เพราะขนาดตัวอยางเกิน 50 หนวย 
 สถิติ Fisher’s exact test ใชในการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่วัดแบบแบงกลุม (nominal) 
ไดแก เพศ สถานภาพสมรส สถานตําแหนง และภูมิลําเนา 
และตัวแปรที่วัดแบบจัดลําดับ (ordinal) คือระดับความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการ ในการวิจัย ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัว
แปรตามทีละคู (bivariate analysis) ซึ่งตัวแปรทั้ง 2  มีระดับ
การวัดไมต่ํากวาระดับชวง (interval) และมีการแจกแจงเปน
แบบปกติ  หากตั วแปรไมแจกแจงแบบปกติ  การหา
ความสัมพันธใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน    

 การแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธใช
เกณฑ (18) ดังนี้ r = 0 หมายถึง ไมมีความสัมพันธ                
r = +0.01 ถึง +0.30 หมายถึง มีความสัมพันธต่ํา r =+0.31 
ถึง +0.70 หมายถึงมีความสัมพันธปานกลาง  r=  +0.71 ถึง  
+0.99 หมายถึง มีความสัมพันธสูง และ r=+1.0                   
หมายถึง มีความสัมพันธสูงมาก 
 การศึกษาใชการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการ 
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางมิติตางๆ ของบรรยากาศ
องคการและความยึดมั่นผูกพันตอองคการ การวิเคราะห
ขอมูลในการวิจัยนี้กําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
เทากับ 0.05 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ตัวอยางทั้ง 118 คนตอบแบบสอบถามในการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลพบผลการศึกษาดังนี้ 
 
ลักษณะของกลุมตัวอยาง 
    ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 81.4) มีอายุ 
31-40 ป (รอยละ 64.4) อายุ 20-30 ป (รอยละ 23.7) มีอายุ
เฉล่ีย 34.32±5.09 ป มีสถานภาพโสด (รอยละ 57.6) เปน
ผูปฏิบัติงาน (รอยละ 81.4) ที่เหลือเปนหัวหนางานหรือ
หัวหนากลุมงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนยมี
คามัธยฐาน 8 ป มีพิสัย 1-27 ป รายไดมีคามัธยฐาน 29,150 
บาท พิสัย 15,000-70,640 บาท ตัวอยางมากกวาครึ่งมี
ภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอเดียวกับท่ีโรงพยาบาลตั้งอยู (รอย
ละ 57.6) 
 
บรรยากาศองคการและความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 
     จากตารางที่ 1 บรรยากาศองคการโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.50±0.40; พิสัยคะแนนคือ 1-5) 
เมื่อจําแนกรายมิติแลวพบวา คะแนนในมิติสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.13-3.63) ยกเวนมิติความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน (คาเฉล่ีย=3.74±0.58) และมิติความเสี่ยง 
(คาเฉล่ีย=3.69±0.46) ที่อยูในระดับสูง ผลการวิจัยบงชี้วาคือ 
เภสัชกรมีความสามัคคี รวมมือรวมใจปฏิบัติงาน ยึดถือ
นโยบายของงานที่เนนผูรับบริการเปนหลัก ตลอดจนใหความ
เคารพตอผู บั งคับบัญชาสูง  นอกจากนี้  เภสัชกรยังมี
ความรูสึกภูมิใจในการเปนสมาชิกกลุม และการทํางานยังมี
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     ความยึดมั่นผูกพันตอองคการโดยรวมของตัวอยางอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย= 3.60±0.44; พิสัยคะแนนคือ 1-
5) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวาดานความเต็มใจที่จะทุมเท
ความพยายามอยางมากเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายมี
คาเฉล่ียสูงสุด (3.95±0.54) และอยูในระดับสูง ซึ่งอธิบายได
วา เภสัชกรเปนวิชาชีพที่ทํางานโดยมีผลตอชีวิตและสวัสดิ
ภาพของผูปวย ดังนั้นเภสัชกรจึงมีความตั้งใจและมุงมั่นใน
การใหบริการใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใชยาใน
ผูปวย สวนความผูกพันในดานการยอมรับในเปาหมายและ
คานิยมขององคการและความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
คงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคการอยูในระดับปานกลาง  

ลักษณะที่เปนทีมสงผลใหงานเภสัชกรรมบรรลุเปาหมาย
ตามที่ตองการได ในสวนมิติความเสี่ยงที่มีคะแนนในระดับสูง
หมายความวา เภสัชกรรับรูเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ
บริการใหดีขึ้น เปนงานที่ทาทายความสามารถและในกลุม
งานยังใหโอกาสเภสัชกรเสนอความคิดริเริ่มสรางสรรคในงาน
ใหม  ๆ  ได  (องคการยอมรับความเสี่ยงจากการสราง
นวัตกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนา) นอกจากนี้ในกลุม
งานยังมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรการที่ใชในการ
ปองกันและตรวจสอบความผิดพลาดของงานที่ชัดเจน ทําให
เภสัชกรเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  
 มิติของบรรยากาศองคกรที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มิติ
การใหรางวัล (คาเฉลี่ย=3.13±0.66) รองลงมาคือมิติความ
ขัดแยง (คาเฉลี่ย=3.28±0.70) (ตาราวงที่ 1) นั่นคือ เภสัชกร
รับรูวาการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยังไมเปนระบบและ
เปนรูปธรรม การพิจารณาความดีความชอบยังไมเปนไปตาม
ผลการปฏิบัติงาน และในภายในกลุมงานยังขาดระบบการให
ขวัญกําลังใจโดยการยกยองหรือเล่ือนระดับเมื่อปฏิบัติงาน 

 
ปจจัยที่สัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 
 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธรายคู พบวาเพศ อายุ  
สถานภาพสมรส สถานภาพตําแหนง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในองคการ รายได และภูมิลําเนา ไมมีความสัมพันธกับความ
ยึดมั่นผูกพันตอองคการ (p>0.05) ทั้งนี้อาจเปนเพราะขอมูล
ทางประชากรศาสตรของตัวอยางมีความกระจุกตัว จึงมีความ สําเร็จและบรรลุเปาหมาย 

 
ตารางที่ 1. บรรยากาศองคการ และความยึดมั่นผูกพันตอองคการ1 (n=118) 

 

ตัวแปร คาเฉล่ีย± S.D. การแปลผล 
มิติโครงสรางองคการ 3.31±0.39 ปานกลาง 
มิติความรับผิดชอบ 3.55±0.56 ปานกลาง 
มิติการใหรางวัล 3.13±0.66 ปานกลาง 
มิติความเสี่ยง 3.69±0.46 สูง 
มิติความอบอุน 3.63±0.54 ปานกลาง 
มิติการสนับสนุน 3.58±0.51 ปานกลาง 
มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.56±0.52 ปานกลาง 
มิติความขัดแยง 3.28±0.70 ปานกลาง 
มิติความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 3.74±0.58 สูง 
บรรยากาศองคการโดยรวม 3.50±0.40 ปานกลาง 
   
การยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ 3.46±0.53 ปานกลาง 
ความเต็มใจที่จะทุมเทเพ่ือใหองคการบรรลุเปาหมาย 3.95±0.54 สูง 
ความปรารถนาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคการ 3.40±0.47 ปานกลาง 
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการโดยรวม 3.60±0.44 ปานกลาง 

                   1 ชวงคะแนนที่เปนไปไดคือ 1-5 
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แปรปรวนนอยทําใหไมพบความสัมพันธกับตัวแปรตาม   
(range restriction) เชนตัวอยางเภสัชกรในการวิจัยครั้งนี้
จํานวนมากถึงรอยละ 88.1 มีอายุนอยกวา 40 ป รอยละ 
81.4 ที่เปนผูปฏิบัติงานที่มิไดดํารงตําแหนงบริหาร รอยละ 
66.9 และปฏิบัติงานเปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป เปนตน การ
วิจัยนี้พบวาสถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับความยึด
มั่นผูกพันตอองคการ ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ สุทธิพงษ 
เอ่ียมศิริ ที่ศึกษาความผูกพันตอองคการของลูกจางเหมา
คาแรงในบริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่งพบวาผูที่สมรสแลวจะมีความผูกพันสูงกวา
คนโสด (21) การศึกษานี้พบวารายไดจากโรงพยาบาลศูนย
ไมมีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ ทั้งนี้อาจ
เกิดจากวิชาชีพเภสัชกรสามารถประกอบอาชีพไดหลายอยาง 
ไมวาจะรับราชการ ทํางานในระบบเอกชน หรือทําธุรกิจ
สวนตัวได   จึงทําใหมีความกลัวที่ จะตกงานนอยกวา 
นอกจากนี้เภสัชกรสามารถประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดได นั่นคือรายไดไมไดรับจากทาง
ราชการทางเดียว 
 จากตารางที่ 2 บรรยากาศองคการโดยรวมมี
ความสัมพันธระดับปานกลางทางบวกกับความยึดมั่นผูกพัน
ตอองคการ (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=0.62, p<0.001) มิติ
ความอบอุน ความเสี่ยง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และ

ความขัดแยงมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=0.53-0.56 สวนมิติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการสนับสนุน
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.40-0.48 สวนมิติ
การใหรางวัล (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=0.32, p<0.001) 
มิติ โครงสรางองคการ  ( สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ=0.28, 
p=0.002) มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการ 

 

ปจจัยที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 

 ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอนเพ่ือหาบรรยากาศองคการดานที่มีผลตอความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการของตัวอยาง ตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติคือ มิติความอบอุน (p=0.003) มิติความเสี่ยง (p=0.001) 
และมิติความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (p=0.003) ตัวแปร
อิสระทั ้งสามตัวอธิบายความแปรปรวนของความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการไดรอยละ 44.3 และมิติทั้ง 3 มีอิทธิพลตอ
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการในระดับที่พอๆ กัน เพราะคา 
β หรือสัมประสิทธิ ์ถดถอยที่ปรับมาตรฐานแลวมีคา
ใกลเคียงกันมาก นอกจากนี้พบวา VIF (variance inflation 
factor) มีคาไมสูงแสดงวา ตัวแปรอิสระไมไดมีความสัมพันธ
กันสูงเกินไป ดังนั้นผลการวิเคราะหจึงไมถูกกระทบดวย 

 

                     ตารางที่ 2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางบรรยากาศองคการกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ (n=118) 

ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 
บรรยากาศองคการ 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ P ระดับความสัมพันธ 

  บรรยากาศองคการโดยรวม 0.62a <0.001 ปานกลาง 

  มิติความอบอุน 0.56a <0.001 ปานกลาง 

  มิติความเสี่ยง 0.54b <0.001 ปานกลาง 

  มิติความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   0.54b <0.001 ปานกลาง 

  มิติความขัดแยง       0.53a <0.001 ปานกลาง 

  มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0.49b <0.001 ปานกลาง 

  มิติความรับผิดชอบ 0.43b <0.001 ปานกลาง 

  มิติการสนับสนุน 0.40b <0.001 ปานกลาง 

  มิติการใหรางวัล 0.32b <0.001 ปานกลาง 

  มิติโครงสรางองคการ 0.28b 0.002 ต่ํา 

a สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน   b สัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมน
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  ตารางที่ 3. การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนเพื่อทํานายความยึดมั่นผูกพันตอองคการ (n=118) 
 

ตัวแปร b Beta t P R R2 VIF 
มิติความอบอุน   0.224 0.277 3.041  0.003 0.564 0.318 1.698 
มิติความเสี่ยง   0.268 0.281 3.499  0.001 0.631 0.398 1.315 
มิติความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 0.201 0.265 3.028  0.003 0.665 0.443 1.566 

                F = 30.17, df=3, 114, p< 0.001 
 
ปญหาภาวะเสนตรงรวมพหุ (multicollinearity)  
 ผลการวิจัยชี้วา เมื่อเภสัชกรโรงพยาบาลศูนยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรับรูถึงความอบอุนที่มีอยูในกลุมงาน
เภสัชกรรม การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันของเพื่อนรวมงาน 
แ ล ะ ป ฏิ สั ม พั น ธ อั น ดี ร ะ ห ว า ง ผู บั ง คั บ บั ญ ช า กั บ
ผูใตบังคับบัญชา เภสัชกรจะคลายความกังวลท่ีมีตองานลง
ได กลุมงานเภสัชกรรมที่ใหความสําคัญกับบรรยากาศทั้งสอง
ดานนี้จะเพ่ิมความยึดมั่นผูกพันตอองคการของเภสัชกรได 
ในดานมิติความเสี่ยง หากกลุมงานเภสัชกรรมมีวัฒนธรรมที่
ยอมรับความเสี่ยงเ พ่ือกระตุนให เภสัชกรใชความคิด
สรางสรรคเพ่ือผลิตนวัตกรรม ขณะเดียวกันก็มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อปองกันและตรวจสอบความ
ผิดพลาดของงานไวอยางเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของ
ผูปวย ทั้งหมดนี้จะทําใหเภสัชกรเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้บรรยากาศองคการที่ผูปฏิบัติงานรับรู
วาตนเปนสวนหน่ึงขององคการ เปนสมาชิกที่ดีและมีคุณคา 
จะทําใหเกิดความไววางใจกัน มีสัมพันธที่ดีตอกันในเพ่ือน
รวมงาน ทั้งหมดสงผลโดยตรงใหเกิดความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการ  

 จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย พบวามี
งานวิจัยที่พบวาบรรยากาศองคการสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของคุณภาพชีวิตการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน 
และความผูกพันตอองคการ (7,19,20) การศึกษาของนงเยาว 
แกวมรกตพบวาบรรยากาศองคการในมิติคาตอบแทน 
โครงสรางองคการ ลักษณะงาน และการบริหารงานของ
ผูบังคับบัญชา สามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
ผูกพันตอองคการในพนักงานบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดรอยละ 30.15 (20) ในการวิจัยนี้ มิติของบรรยากาศองคกร
ที่สามารถทํานายความผูกพันตอองคการไดในการศึกษาน้ี
แตกตางของงานวิจัยของนงเยาว แกวมรกต นั่นคือมิติ

คาตอบแทน (การใหรางวัล) และโครงสรางองคการไมมีผล 
แตมิติทางลักษณะงานและการบริหารงานมีผลเหมือนกัน 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะตัวอยางในงานวิจัยมีความแตกตางกัน 
งานเภสัชกรเปนงานเชิงวิชาชีพ ซึ่งผูปฏิบัติงานมิไดมองงาน
ของตนวาเปนแหลงของรายไดเพ่ือยังชีพ แตผลที่ไดจากงาน 
เชนการชวยผูปวยใหลดความทุกขทรมานจากโรค จะเปน
แหลงที่มาของความสุขในการทํางานและความผูกพันตอ
องคการ ดังนั้นมิติคาตอบแทน และโครงสรางองคการจึงมีผล
นอยตอบุคคลในสายวิชาชีพ แตลักษณะงานและการบริหารที่
เอื้อใหการประกอบวิชาชีพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน
ความอบอุน ความเสี่ยงในงาน และความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันจะเปนตัวตัดสินหลักวาเภสัชกรจะรักองคกรเพียงไร 

 

ขอเสนอแนะ 

           ผูบริหารของกลุมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรพัฒนาบรรยากาศองคการ
โดยเฉพาะบรรยากาศมิติความอบอุน เชน ผูบังคับบัญชาควร
จั ดระบบให ความช วย เห ลือหรื อ ให ข อ เสนอแนะต อ
ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือปรับปรุงงานใหดีขึ้น สนับสนุนใหเกิด
การจัดการองคความรู เพ่ือเรียนรูแลกเปล่ียน เกิดความเอื้อ
อาทร ความอบอุนในกลุมงาน ในมิติความเสี่ยงควรมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรมที่ชวยใหเภสัชกร
เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และมาตรการที่ใชในการ
ปองกันและตรวจสอบความผิดพลาดของงานไวอยาง
เหมาะสม  เปดโอกาสให เภสัชกรเสนอความคิดริ เริ่ม
สรางสรรคในงานใหมๆ อยูเสมอ สนับสนุนใหเภสัชกร
ปฏิบัติงานที่มีความทาทายความรู ความสามารถซึ่งจะ
กระตุนความตองการความสําเร็จของเภสัชกรได สวน
บรรยากาศในมิติความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ผูบริหารควร
เนนการทํางานเปนทีม จัดอบรมเรื่องการทํางานเปนทีม การ
ยึดถือนโยบายของงานที่เนนที่ผูรับบริการเปนหลัก การ
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ปลูกฝงคานิยมความรูสึกเปนเจาของกลุมงาน ใหเกิดกับ
เภสัชกร บรรยากาศทั้ง 3 มิติทั้งจะสงผลใหเภสัชกรมีความ
ยึดมั่นผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น 

 การวิจัยในอนาคตควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่คาดวาะมี
ความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของเภสัชกร
ดวยเชน ความพึงพอใจในการทํางาน คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ความพรอมขององคการ สัมพันธภาพระหวางบุคคล 
และความเครียดในงาน ทั้งนี้เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชเปน
แนวทางในการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันตอองคการของ
เภสัชกรโรงพยาบาลศูนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังควรมีการเปรียบเทียบระดับความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการระหวางเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่น ๆ เชน กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมถึงเภสัชกรโรงพยาบาลเอกชน  เ พ่ือนําผลที่ ไดไป
ประยุกตใชในการบริหารงาน 
        ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มขนาดตัวอยางที่จะ
ศึกษาใหมากขึ้น และควรมีการพัฒนาแบบวัดที่วัดความยึด
มั่นผูกพันตอองคการของวิชาชีพเภสัชกรโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพวาบรรยากาศองคการ
ของกลุมงานเภสัชกรรมมีลักษณะที่จําเพาะตางจากคํานิยาม
ที่พัฒนาจากประเทศทางตะวันตกหรือไม 
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ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกคนที่ชวยชี้แนะ
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แบบสอบถาม ซึ่งทําใหการวิจัยครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดดี 

 

เอกสารอางอิง 
1. พงศสัณห ศรีสมทรัพย, ชลิดา ศรมณี. องคการและการ
จัดการในภาครัฐ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง; 2545. 

2. กระทรวงสาธารณสุข. กรอบการดําเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข. [ออนไลน]. 2551 [สืบคนวันที่ 25     

กรกฎาคม 2551]. เขาถึงไดจาก: URL:http://uto.moph 
.go.th/strategy/data/naltang_mongkon_n_songkar.pdf  

3. Mowday RT, Steers RM, Porter LW. The 
measurement of organizational commitment. J Vocat 
Behav 1979;14:224-47. 

4. บุษกร สีกา. ความสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการกับประสิทธิผลองคการตามการรับรูของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลศูนยขอนแกน [วิทยานิพนธ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ]. ขอนแกน : 
มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2545. 

5. Mathieu JE, Zajac D. A review and meta-analysis of 
the antecedents, correlates, and consequences of    
organizational commitment. Psycho Bull 1990;108: 
171-9.  

6.Litwin GH, Stringer RA. Motivation and Organizational    
Climate. Cambridge, MA: Harvard University; 1968. 

7. ชัท เมืองโคตร. ปจจัยดานบรรยากาศองคการที่มีผลตอ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข ศูนย    
สุขภาพชุมชนในจังหวัดขอนแกน [วิทยานิพนธ
ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ]. ข อ น แ ก น : 
มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2550. 

8. ญาณิศา ล้ิมรัตน. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
บรรยากาศจริยธรรมในงานของกลุมการพยาบาล คุณภาพ    
ชีวิตการทํางาน กับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของ
พยาบาลวิชาชีพ [วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2547. 
9. นิยดา ผุยเจริญ. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ กับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย [วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2545. 

10. ศิริรัตน เมืองสง. การรับรูบรรยากาศองคการและความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท สเวนเซนส (ไทย)       
จํากัด [วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; 2548.    

11. เยาวภรณ ประชาสุข. ความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
องคการกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาล      
ประจําการ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเลย 

79 

http://uto.moph%20.go.t/
http://uto.moph%20.go.t/


Thai Journal of Pharmacy Practice 
                                  Vol. 1 No 1 Jan-June 2009 

[วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. ขอนแกน:       
มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2546. 

12. ศศินันท หลานามวงศ. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล บรรยากาศองคการและการมีสวนรวมในงานกับ      
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย; 2545. 

13. กรแกว จันทภาษา, รักษวร ใจสะอาด, นุศราพร เกษสม
บูรณ. การเคลื่อนยายและกระจายกําลังเภสัชกรใน
ประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบัน. วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข 2551;2:47-55. 

14. อรุณ  จิรวัฒนกุล, มาลินี เหลาไพบูลย, จิราพร เขียวอยู, 
ยุพา ถาวรพิทักษ, จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ, บัณฑิต       
ถ่ินคํารพ และคณะ. ชีวสถิติ. พิมพครั้งที่ 5. ขอนแกน: 
คลังนานาวิทยา; 2546. 

15. วีนัส พีชวณิชย} สมจิต วัฒนาชยากูล} เบญจมาศ ตุล
ยนิติกุล. สถิติพ้ืนฐานสําหรับนักสังคมศาสตร พรอมการ     
วิเคราะหขอมูลโดยใชไมโครซอฟทเอ็กเซล. กรุงเทพฯ: 
ประกายพรึก; 2547. 

16. Best JW. Research in education. 3rd ed. Englewood 
Cliffs, N.J.: Prentice-Hall; 1977. 

17. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. การวิจัยการวัดและ
ประเมินผล. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพศรี
อนันต; 2543. 

18. Elifson KW, Runyon RP, Haber A. Fundamentals of 
social statistics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 1990.  

19. เสกสิทธิ์ ดวงคํา. บรรยากาศองคการที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงานสุขภาพภาคประชาชนขององคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดขอนแกน [วิทยานิพนธสาธารณสุขศา
สตรมหาบัณฑิต]. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน; 
2551. 

20. นงเยาว แกวมรกต. ผลของการรับรูบรรยากาศองคการที่
มีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบุคคล ในเขต     
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล [วิทยานิพนธศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต]. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; 
2541. 

21. โครงการศูนยเครือขายองคความรูสาธารณะดานการ
จัดการทุนมนุษย. ความผูกพันของลูกคารับเหมาคาแรง

ตอองคกรผูวาจาง ศึกษากรณีบริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนู
แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด. [ออนไลน]. 2551 
[สืบคนวันที่ 25 กรกฎาคม 2551]. เขาถึงไดจาก: 
URL:http://www.thaihrhub.com/index.phparchives 
/research/ category/ hrd. 

 

ภาคผนวก : เครื่องมือวิจยั 
ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ     [ ] 1. ชาย       [ ] 2. หญิง 
2. ปจจุบันทานมีอายุ..........ป (นับเฉพาะจํานวนเต็มเปนป)                      
3. สถานภาพสมรส [ ] 1.โสด  [ ] 2. คู  
                          [ ]  3. หมาย/หยา/แยก 
4. สถานภาพตําแหนงของทาน                                                       
         [ ] 1.หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม/หัวหนางาน 
         [ ] 2. ผูปฏิบัติ (เภสัชกร) 
5. ระยะเวลาที่ทานปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแหงนี้..........ป 
(นับเฉพาะจํานวนเต็มเปนป)                                                          
6. เงินเดือนรวมคาตอบแทนอื่นๆที่ทานไดรับจากการทํางาน
ในโรงพยาบาลแหงนี้……….............บาทตอเดือน (รวมทุก 
ประเภท ไดแก  เงินเดือน, คาตอบแทน, เงินประจําตําแหนง 
เปนตน)                                                          
7. ภูมิลําเนาของทาน (หมายถึง บานเกิด หรือ ถ่ิน สถานที่
อยูเปนหลักแหลงสําคัญ) คือ                                                          
         [ ] 1. ในเขตอําเภอที่ตั้งของโรงพยาบาล 
         [ ] 2. อยูในอําเภออื่นของจังหวัดที่เปนที่ตั้ง 
                โรงพยาบาล 
         [ ] 3. อยูตางจังหวัด 
 
บรรยากาศองคการทั้ง 9 มิติ 
 ในการวัดบรรยากาศองคการ ผูวิจัยใชมาตรวัดแบบ 
likert แบบ 5 ระดับจาก 1 (เห็นดวยนอยที่สุด) ถึง 5 (เห็น
ดวยมากที่สุด) 
1. มิติโครงสรางองคการ (structure) 4 ขอ  
    - งานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยูมีการกําหนดพันธกิจวิสัย 
ทัศนและเปาหมายของงานไวอยางชัดเจน  
    - งานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยูมีการกําหนดลักษณะงาน
หนาที่แตละตําแหนงไวอยางชัดเจน 
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    - งานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู ใหความสําคัญในเรื่อง
การจัดวางบุคคลใหเหมาะสมกับงาน 
    - งานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยูมีระเบียบ กฏเกณฑ และ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมาก (ขอคําถามเชิงลบ) 
2. มิติความรับผิดชอบ (responsibility) 3 ขอ  
    - มีการวางเปาหมายการทํางานไวอยางสอดคลองกับ
วิสัยทัศนที่งานเภสัชกรรมกําหนด 
    - มีความสามารถตัดสินใจแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ตางๆไดโดยอิสระ   
    - บุคลากรสวนใหญในงานเภสัชกรรมท่ีปฏิบัติงานอยูมี
ความรับผิดชอบการกระทําที่ผิดพลาดในงานของตนเอง 
3. มิติดานรางวัล (reward) 3 ขอ  
    - งานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยูมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 
    - บุคลากรทุกคนในงานเภสัชกรรมไดรับการพิจารณา
ความดีความชอบตามผลการปฏิบัติงาน 
    - มีการยกยองหรือเล่ือนระดับเมื่อปฏิบัติงานสําเร็จและ
บรรลุเปาหมาย 
4. มิติความเสี่ยง (risk)  4 ขอ  
    - งานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติอยูมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานที่ชวยใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
    - งานเภสัชกรรมท่ีปฏิบัติอยูเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในงานใหมๆเสมอ 
    - งานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติอยูมีมาตรการที่ใชในการปองกัน
และตรวจสอบความผิดพลาดของงานไวอยางเหมาะสม 
    - การรูสึกวาการปรับปรุงคุณภาพบริการใหดีขึ้นเปนงานที่
ทาทายความสามารถ  
5. มิติความอบอุน (warmth) 4 ขอ  
    - เพ่ือนรวมงานมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
    - ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับผูบังคับบัญชามีความ
อบอุน 
    - เมื่อมีปญหาการรองเรียนจากผูรับบริการ เพ่ือนรวมงาน
จะรวม กันวิเคราะหและหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
    - บุคลากรสวนใหญในงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู
มักจะแยกตัวออกจากเพื่อนรวมงาน (ขอคําถามเชิงลบ) 
6. มิติการสนับสนุน (support) 3 ขอ  
    - ผูบังคับบัญชานําผลสะทอนกลับจากผูรับบริการมาแจง
ใหผูปฏิบัติงานทราบเพื่อพัฒนางาน 

    - เมื่อไดรับมอบหมายงานที่ยากสามารถขอความ
ชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาได 
    - เพ่ือนรวมงานมักไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
(ขอคําถามเชิงลบ) 
7. มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน (standards) 3 ขอ  
    - งานเภสัชกรรมมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจนและสามารถปฏิบัติได  
    - งานเภสัชกรรมมีการวางแผนที่ดีทําใหงานมีคุณภาพ 
    - งานเภสัชกรรมมีการปรับเปาหมายของการทํางานใหมี
ความเหมาะสมไดตามโอกาส 
8. มิติความขัดแยง (conflict) 4 ขอ  
    - เมื่อบุคลากรมีความเห็นที่แตกตางกันสามารถหาขอสรุป
รวมกันไดทุกครั้ง 
    - ในการประชุมทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่
แตกตางไดอยางเต็มที่  
    - ความคิดเห็นที่แตกตางกันในการปฏิบัติงานชวยใหงาน
เภสัชกรรมมีการปรับปรุงงานที่ดีขึ้น 
    - บุคลากรไมมีความขัดแยงกันในระดับที่มีผลกระทบกับ
การทํางาน  
9. มิติความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (identity) 3 ขอ  
    - บุคลากรยึดถือนโยบายของงานที่เนนผูรับบริการเปน
หลัก    
    - มีความรูสึกวาตนเองเปนสมาชิกของทีมที่มีความ
เขมแข็งในการทํางาน 
    - บุคลากรงานเภสัชกรรมไมคอยใหความเคารพตอบังคับ
บัญชา (ขอคําถามเชิงลบ)  
 
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 
1.  การยอมรับในเป าหมายและค านิยมขององคการ 
(identification) 5 ขอ  
   - คานิยมของตนเองสอดคลองกันกับคานิยมของงานเภสัช
กรรม 
   - ตนเองมักจะพูดใหผูอื่นฟงอยูเสมอเกี่ยวกับสวนดีของ
งานเภสัชกรรมแหงนี้                                 
   - ตนเองภูมิใจที่จะบอกกับใครๆ วาทํางานในงานเภสัช
กรรมแหงนี้ 
   - งานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยูสามารถสรางแรงบันดาล
ใจใหตนเองไดดีที่สุด 
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3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปน
สมาชิกขององคการ (loyalty) คะแนนเต็ม 5 โดยเฉลี่ย
คะแนนจากคําถาม 5 ขอ ดังนี้ 

   - บอยครั้งที่ตนเองไมเห็นดวยกับนโยบายในการใหบริการ
ของงานเภสัชกรรม (ขอคําถามเชิงลบ) 
2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อให
องคการบรรลุเปาหมาย (involvement) 5 ขอ      - ตนเองมีความรูสึกจงรักภักดีตองานเภสัชกรรมที่ทํางาน

อยู     - ตนเองเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มที่เพ่ือให
งานเภสัชกรรมประสบความสําเร็จ     - แมวาจะมีการปรับโครงสรางการบริหารจัดการอยางมาก

และสงผลกระทบตอตนเอง ก็ยังคงทํางานในงานเภสัชกรรม 
นี้ 

    - ตนเองเต็มใจที่จะปฏิบัติใหดีที่สุดเพ่ือคงความเปน
สมาชิกของงานเภสัชกรรมแหงนี้ 

    - สําหรับตนเองแลวงานเภสัชกรรมที่ทํางานอยูนี้เปน
องคการที่ดีที่สุดที่ตนเองจะทํางานดวย 

    - การทํางานในวันหยุดหรือทําหนาที่แทนผูที่ขาดงานเปน
ส่ิงที่ตนเองไมเต็มใจปฏิบัติ (ขอคําถามเชิงลบ) 
    - ตนเองไมเต็มใจทุกครั้งที่ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
งานเภสัชกรรม (ขอคําถามเชิงลบ) 

    - ตนเองสามารถทํางานกับองคการอ่ืนไดดีเชนเดียวกัน
หากชนิดของงานคลายคลึง (ขอคําถามเชิงลบ) 

    - ตนเองทํางานโดยคํานึงถึงชื่อเสียงของงานเภสัชกรรม
อยูเสมอ 

    - ถาหากมีองคการอื่นใหคาตอบแทนที่สูงกวา ตนเองก็ 
พรอมที่จะไปจากงานเภสัช (ขอคําถามเชิงลบ) 
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Abstract 
 Objectives: To study the effect of the organizational climate on organizational commitment among the pharmacists 
working in the regional hospitals in the Northeast. Method: The study sample was 118 systematically random sampled 
pharmacists with an at least 1 year of practicing experience in any of 6 regional hospitals in the Northeast.  The 
instrument for data collection was the questionnaire which was assessed its content validity by 3 experts. Pilot test 
showed that Cronbach’s Alpha of the instrument was grater than 0.70. The questionnaires included the RICQ Form B by 
Litwin and Stringer for measuring organizational climate and the organizational commitment scale modified from that by 
Budsagon Silka. Results:  All 118 selected samples completed the questionnaires. Overall organizational climate was at 
the moderate levels (3.50±0.40; range 1-5). Most of the dimensions of organizational climate (structure, responsibility, 
reward, warmth, support, standards, and conflict) were at the moderate levels (3.13-3.63). The scores on identity and 
risk dimensions were at the high levels (3.74±0.58, 3.69±0.46, respectively). The level of pharmacists’ organizational 
commitment was moderate (3.60±0.44; rang in 1-5). The significant predictors of organizational commitment were 
warmth, risk and identity (P<0.05). These three factors explained 44.3% of the variance of organizational commitment. 
Conclusion: The intervention to increase the level of organizational commitment among the pharmacists should be 
designed to promotion the perception of warmth and identity within the workplace and reduce the perceived risk 
associated with the practice. 
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