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46252302   :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ค าส าคัญ      :  ความผกูพันต่อองค์กร 

         สกุลรักษ์ ล าเภาพันธ์ : ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  

อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ : อาจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา. 110 หน้า. 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยา

มนธาตุราชศรีพิจิตร์  2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุ

ราชศรีพิจิตร์  เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุ

ราชศรีพิจิตร ์จ านวน 103 คน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรตามแนวคิดของสเตียรส์ 

(Steers) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   

ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ ความเต็มใจที่จะ

ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร ความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์กร และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 

 2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่ง

หน้าที่หลักในโรงเรียนและประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่หลัก ไม่แตกต่างกัน 

 

 

 

 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา         บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ลายมือช่ือนักศึกษา...............................................                           ปีการศกึษา  2557 
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46252302  :  MAJOR  : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEYWORD :  ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

         SAKUIRAK LUMPHAOPHAN : THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PERSONNEL 

IN  PRAYAMONTHATURADSRIPIJIT SCHOOL. AN  INDEPENDENT STUDY  ADVISOR :  

NUCHNARA  RATTANASIRAPRAPHA, Ph.D, 110 pp. 

       The purposes of this research were to indentify 1) the organizational  commitment 

of personnel in Prayamonthaturadsripijit School and 2) the comparative results of the 

organizational commitment of personnel in Prayamonthaturadsripijit School with 

individually discrimination. The samples were 103 personnel in Prayamonthaturadsripijit 

School who were the representative from the administrational section, the teachers 

and the school board. The instrument used in this research was a questionnaire about 

organizational commitment based on the Steers concept. The statistical used were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One–way ANOVA. 

The  findings  were  as  follows: 

1. The organizational commitment of personnel in Prayamonthaturadsripijit 

School, overall and individual, was found at a high level. In order regarding arithmetic 

means from maximum to minimum were as follow; the willingness to exert 

considerable effort on behalf of the organizational, the belief is the courage to accept 

the goals and values of the organization and the desire to maintain membership in the 

organization.  

 2.  The comparative  results  of organizational  commitment of personnel in 
Prayamonthaturadsripijit School found that sex, age, status, education, main position 
and experience  were  not difference. 
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บทที่  1 

   บทน ำ 

 

ปัจจุบันสถานการณ์ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
แม้แต่สภาพแวดล้อมของโลกก็เปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมา ท าให้ประเทศทั่วโลกเข้า
สู่ยุคการแข่งขันสูง รวมถึงประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคการแข่งขันเช่นเดียวกัน โดยองค์กรใดที่ต้องการ
ประสบความส าเร็จ สิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้คุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการบริหารองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้น ต้องยึดองค์ประกอบ 4M’s คือ คน 
เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักรและการบริหาร แต่เมื่อพิจารณาจากทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าว องค์ประกอบ
ที่ส าคัญที่สุดคือ “คน” เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรให้
บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมันสมองและฝีมือของคนในองค์กรทั้งสิ้น “คน” จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก
ที่สุดในทุกองค์กร1 เพราะคนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรบริหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็น เงิน วัสดุ อุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยี รวมทั้งเทคนิคในการด าเนินการ หากองค์กรใดได้คนดี มีความรู้ มีประสบการณ์ และ
องค์กรนั้นๆสามารถชักน าให้คนนั้นๆอยู่ปฏิบัติงานในองค์กรได้นานเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว  ก็จะเป็น
การมั่นใจได้ว่าการบริหารงานจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล2 ดังนั้นองค์กรต่างๆ
จ าเป็นต้องหันมาให้ความส าคัญต่อบุคลากรมากขึ้น ซึ่งการที่บุคลากรจะเลือกเป็นสมาชิกในองค์กรใด
นั้น  ก็ขึ้นอยู่กับระดับความผูกพันมากน้อยที่มีต่อองค์กรนั้นด้วย2 พร้อมที่จะอุทิศก าลังกายและ
ก าลังใจเข้าร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กรกล่าวคือความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัว
พยากรณ์การเปลี่ยนงาน3  จึงจ าเป็นที่จะต้องพยายามแสวงหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดส าหรับองค์กร โดย   

 
 

                1ธีรพงษ์ บุญรักษา,  การปฏิบัติตัวของผู้น าที่มีผลต่อการสร้างความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร, เข้าถึงไดเ้มื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 จาก http://wwwd4.co.th/artiele.htm. 
 2สุธีระ  ทานตวณิช, กำรบริหำรโรงเรียนและกำรนิเทศกำรศึกษำ (มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  ประสานมิตร  กรุงเทพ),44. 

3Gregory B. Northcraft, and  Neale  A.  Margarct, Organization  behavior 
(Chicago : The Dryden Press,1990),465. 
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การด าเนินงานพัฒนาคนไปพร้อมๆกับการพัฒนางาน4 ซึ่งตามทฤษฏีองค์กรถือว่าองค์ประกอบของ
องค์กรมีสองส่วน คือ งาน และ คน หมายความว่าองค์กรทุกประเภทจะต้องมีองค์ประกอบด้านงาน  
ซึ่งได้แก่ภารกิจที่จะต้องท าตามวัตถุประสงค์แล้ว  การจัดระบบงานเพื่อให้สามารถกระท าภาระกิจได้
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การที่จะประกอบภารกิจได้ตามเป้าหมายขององค์กรจ าเป็นต้องมี
องค์ประกอบที่สองที่ดี คือ มีคนหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงาน5 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์นั้นจะต้องมีการ

บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  การจะสร้างให้

บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานนั้นจะต้องมีการพัฒนาและมีสิ่งตอบแทนให้

บุคลากรในองค์กรเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถท างานอยู่อย่างมั่นคง องค์กรจึงมีหน้าที่ส าคัญในการที่

จะต้องสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดี มีความพึงพอใจจนพัฒนาเป็นความจงรักภักดีความผูกพันต่อ

องค์กรในที่สุด ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรเป็นคุณลักษณะส าคัญที่ทุกองค์กรต้องการ  เนื่องจาก

ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลายทางและส่งผลต่อความสม่ าเสมอของการมา ท างานของพนักงาน 

การลดลงของสถิติการขาดงาน ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น อัตราการเข้าออกจากงานลดลง รวมถึง

พฤติกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการท างาน เช่น การทุ่มเทท างานนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่องค์กร

ก าหนดให้ ซึ่งจะแสดงออกในรูปของความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้องค์กรอยู่รอด ในรูปของการลด

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนงานของคนในประเทศ การเพิ่มผลผลิตของประเทศ หรือเพิ่มคุณภาพ

งาน เป็นต้น6  การที่องค์กรจะให้ความส าคัญต่อความผูกพันคือการที่สมาชิกรู้สึกว่าตนเป็นอันหนึ่งอัน   

 

  4Lyman M. Porter, Organizational Commitment, job Satisfaction, and turnover 

among psychiatric  technicians, Journal  of  Applied  Psychology,( 1977),603-609. 
5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “การบริหารจัดการโรงเรียน  หน่วยที่ 7-15”, (กรุงเทพ 

:2542), 85. 
6Mathieu and Zajac, อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, ควำมพึงพอใจในงำนและควำม

ผูกพันต่อองค์กร ควำมหมำยทฤษฎี วิธีวิจัย กำรวัดและงำนวิจัย ,(กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์
เสมาธรรม,2552),195. 
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เดียวกับเป้าหมายขององค์กรมีค่านิยม เช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่น ๆ ขององค์กร และเต็มใจที่จะ
ท างานหนักเพื่อด าเนินภารกิจขององค์กรและมีความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องและหัวหน้าพฤติกรรมที่
ลูกน้องจะแสดงออก คือ เต็มใจที่จะปฏิบัติตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หากลูกน้องมีอย่าง
แรงกล้า ยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร7  เพราะหากองค์กรใดสามรถท าให้บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์กรมากเท่าใดก็จะท าให้บุคลากรปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 
 
ปัญหำของกำรวิจัย 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยพื้นฐานที่มีคุณค่ามีความส าคัญที่สุดขององค์กร เป็นทรัพยากรที่มี
ชีวิตจิตใจ  มีความรู้สึกนึกคิด มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและน าทรัพยากรอื่นๆมาใช้ให้
เกิดประโยชน์  เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับเป็นกลไกลหลักในการผลักดันองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้า  แม้ว่าองค์กรจะมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีความสามารถ  มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์มาปฏิบัติงานในองค์กร  แต่ไม่สามารถธ ารงรักษาให้อยู่องค์กรได้ก็
ยากที่องค์กรจะประสบความส าเร็จ8  ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์นั้นก็มิได้ก าจัด
ขอบเขตอยู่แค่การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานใน
องค์กรเท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสิ่งส าคัญที่จะด าเนินการควบคู่กันไปคือ การปลูกฝังหรือการสร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีที่จะ
ร่วมมือและปฏิบัติงานให้กับองค์กรตลอดไป โดยองค์กรจะต้องใส่ใจในการดูแลรักษาความก้าวหน้าใน
อาชีพการงานให้กับบุคลากรมีความมุ่งมัน่ที่จะสร้างชื่อเสียง และสร้างความส าเร็จให้กับองค์กรโดยไม่
เห็นแก่ความยากล าบาก ซึ่งองค์กรจะคาดหวังและมุ่งผลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติเช่นนั้นได้
จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเป็นแรงเสริมเพื่อกระตุ้นและคอยผลักดันให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์กร9 นอกจากนี้ความผูกพันยังเป็นเครื่องช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพองค์กร10  

  
 

7Richard  M. Steers., Antecedents  and  outcomes  of  organizational  
effectiveness, Administrative  Science Quarterly,1977,45-47. 

8ธิดา  พาหอม ,“ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” (วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์,2544),135-143. 

9วิลาวรรณ  รพีพิศาล. กำรบริหำรทรัพยำกรณ์มนุษย์. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพมหานคร.  
โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร,2549,261. 
                10Richard M. Steers,Antecedents and outcomes of organizationalCommitmen, 
1977,46. 
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การที่บุคลากรในองค์กรจะเกิด ขวัญในการปฏิบัติงานสูงหรือต่ านั้น  สิ่งจูงใจมีความส าคัญมาก  เพื่อ
โน้มน้าวจิตใจคนให้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียนในการท างานไม่ขาดหรือลางานบ่อยๆ ตลอดจนไม่
ลาออกจากงาน โดยมีความจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์กรตลอดไป จึงเห็นได้ว่าความผูกพันต่อ
องค์กรนั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการช่วยให้องค์กรมีประสิทธิผลและเป็นแรงผลักให้พนักงานมีการ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เนื่องจากความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติที่ตอบสนองของแต่ละบุคคลกับความ
ผูกพันต่อองค์กร บุคคลจะมีความผูกพันสูง เมื่อเขาได้เป็นสมาชิกขององค์กรและได้ท างานที่มีคุณภาพ 
โดยปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร11 ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวเชื่อม
ระหว่างความต้องการของบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การที่บุคคลมีความผูกพันกับ
องค์กรนั้น สามารถส่งผลให้สมาชิกทุ่มเทการท างานให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นพฤติกรรมที่
นอกเหนือบทบาทหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งเขายินดีท าเพื่อองค์กรโดยมิได้หวังผลตอบแทน12  และ
การที่องค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการน าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ
ตนที่มีอยู่มาใช้ในการเสนอแนะ ปรับปรุง และหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆขององค์กร แทนที่จะคอย
ปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเดียว จะท าให้บุคลากรรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าโดยองค์กร พวกเขาจะสามารถ
ตอบความต้องการความเชื่อถือตนเองได้ การปฏิบัติเช่นนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์กร13 ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
จิตใจหมายถึง ความรู้สึกผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์กร และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ด้านการคงอยู่กับองค์กร หมายถึง ความผูกพันของบุคคลโดยมีพื้นฐานอยู่ที่ผลตอบแทนที่จะได้รับ
จากองค์กรและด้านบรรทัดฐาน หมายถึง ความผูกพันที่เกิดจากค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคม 
เมื่อบุคคลเป็นสมาชิกขององค์กรแล้วควรจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและ
เหมาะสม14 องค์กรจึงต้องการบุคคลที่มีความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรและมีความกระตือรือร้นใน
การท างานให้กับองค์กรอย่างเต็มใจเพื่อให้องค์กรสามารถเจริญกา้วหน้าต่อไป  
 
 

11Gregory  Moorhead, and Ricky  W. Griffin. 1995. Organizational Behavior. 
(4th ed.). New York:Houghton Mifflin Co.1995,64-65. 
 12C. A. Smith, and others. “Organizational Citizenship Behavior: Its Nature and 
Antecedents.”Journal of Applied Psychology. 67 (1983),653. 
 13สมยศ  นาวีการ. กำรบริหำรธุรกิจ. พมิครั้งที่1.กรุงเทพมหานคร.โรงพิมพ์กรุงธน,2525,25. 
 14John P. Meyer, Natalie .J. Allen and  C.A. Smith. “Commitment  to 
Organizations  and Occupations : Extension and Test of  Tree - Component 
Conceptualization”. Journal of Applied Psychology. 78 (August 1993): 539 
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โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้น าแนวคิด หลักการตามกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ 
ของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครและส านักการศึกษา  
ท าให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ และตรงกับความ
ต้องการของชุมชน ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาเป็น
จ านวนมาก นักเรียน ครู ผู้บริหารเป็นคนดี มีคุณภาพท าให้โรงเรียนมีคุณภาพมีชื่อเสียง ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและสังคมทั่ว ในการบริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร
และมีมาตรฐานวิชาชีพ มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักเรียนสามารถดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี แต่
มักพบปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของบุคลากรในการปฏิบัติงานเนื่องจากต้องสูญเสียบุคลากรทีมี
ความรู้ความสามารถไปเนื่องจากมีครูเกษียณอายุราชการ ลาออก โอนย้ายสังกัด ย้ายกลับภูมิล าเนา 
ซึ่งปีการศึกษา 2555-2556 มีครูเกษียณอายุราชการจ านวน 9 คน ลาออกจ านวน 3 คน โอนย้าย
สังกัดพร้อมกลับภูมิล าเนาจ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน ซึ่งอัตราก าลังที่จะต้องมาทดแทนนั้นยัง
ไม่ได้ครบตามก าลังที่สูญเสียไป และจะต้องรอจนกว่าการสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
ใหม่  ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้จะต้องปฎิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดท าให้
ภาระงานของครูเพิ่มจ านวนมากขึ้นท าให้ปฏิบัติงานการสอนได้ไม่เต็มที่  และยังมีปัจจัยหลายประการ 
เช่น เงินเดือน รายได้ สภาวะเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความล้าช้าของระบบและการเมือง ซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต มีการเปลี่ยนที่รวดเร็วส่งผลให้บุคลากรผู้ปฎิบัติงานจะท างานโดยที่
ไม่ได้มีความผูกพันและรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กร ความพึงพอใจในการท างานก็ลดลงเรื่อยๆท าให้ครูมี
การโอน ย้ายกลับภูมิล าเนา ย้ายสังกัดทุกปี15  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาคนหนึ่งของโรงเรียน ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
ว่ามีความผูกพันในระดับใด เพื่อจะได้น ามาปรับปรุงหรือหาแนวทางเพื่อท าให้ครูเกิดความจงรักภักดี
และผูกพันต่อโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการท าให้เยาวชนเป็นคนดี มีความรู้ของสังคม ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกาลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดของสเตียรส์ (Steers) ที่ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อ
องค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของสมาชิกในองค์กร และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกใน 

 
 
15โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์,  แผนปฏิบัติรำชกำรปีกำรศึกษำ 2556 , 44-45. 

(อัดส าเนา) 
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องค์กรมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิก  แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร และเต็มใจที่จะ
อุทิศก าลังกายและก าลังใจเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1)ความเชื่อ
อย่างแรงกล้าที่จะยอมรบัในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างมากเพื่อองค์กร 3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี ้

       1. เพื่อทราบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์   

       2. เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราช

ศรีพิจิตร์ เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

 

ข้อค ำถำมในกำรวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบ  ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามส าหรับการวิจัยดังต่อไปนี้ 

       1. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ อยู่ในระดับใด 

       2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

มีความแตกต่างกันหรือไม ่เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

 

สมมติฐำนในกำรวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อค าถาม  ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 

       1. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรยีนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์อยู่ในระดับปานกลาง 

       2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลมีความแตกต่างกนั  

 

ขอบข่ำยของกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าเอาทฤษฎีเชิงระบบ (systems  approach) ของแคทซ์และคาห์น 
(Katz and Kahn) มีองค์ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
และผลผลิต (Output) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดมิได้ และจะท างานเป็นวัฏจักร เมื่อส่วนหนึ่งมีปัญหาส่วนอื่นก็จะหยุดชะงักไปด้วยในขณะเดียวกัน
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ธรรมชาติของระบบต้องมีการสะท้อนกลับ (Feedback) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะให้ระบบยืนยาวอยู่ได้ 
นอกจากนี้ ระบบยังมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Context) โดยระบบจะได้รับตัวป้อนจาก
สิ่งแวดล้อม และระบบจะสร้างผลผลิตให้กับสิ่ งแวดล้อม จากการศึกษาเป็นระบบเปิด อันมีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยแปลงอย่างต่อเนื่อง การด าเนินงานต่างๆ จัดในรูปแบบเชิงระบบซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (output) โดยองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ 
มีส่วนสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (context) ทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยน าเข้าในระบบการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
บุคลากร งบประมาณและการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งจะด าเนินการผ่าน
กระบวนการที่หลากหลายตามภารกิจหลักของโรงเรียน กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย กระบวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ16 เสตียร์(Steers) ความผูกพัน
ต่อองค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของสมาชิกในองค์กร และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกใน
องค์กรมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร และเต็มใจ
ที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงคือ1) 
ความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร2)ความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร 3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ
องค์กร17 ส่วน ออล์ลีนและเมเยอร์ (Alllen and Meyer) ให้นิยาม ว่าเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 
( Partisam) ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรและการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
ตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ 1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร (Identification) เป็นการแสดงออกจากเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กรของผู้ปฏิบัติงาน 2) ความเกี่ยวโยงกับองค์กร (Involvement) โดยการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทตามหน้าที่ขอตนเองอย่างเต็มที่ 3) ความจงรักภักดี(Loyalty) ความรู้สึกรักและผูกพันต่อ
องค์กร18 ส่วนชาลานชิค(Salancik) กล่าวไว้ว่า ความผูกพันไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย  
    
  16Daneil  Katz  and  Robert  L. Kahn, The  Social  Psycology of Organization, 
2nd. (New York : John  Wiley & Sons 1978),10-20. 

17Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : Behavioral View 
(CaliFornia : Goodyear Compaany, Inc.,1977,45-47. 

18Natalie J. Allen, and John P. Meyer,The Measurement and Antecedent of 
Affective,Continuance, and Normative Commitment to the Organization. Journal 
of Occupational Psychology(1990), 18. 
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3 ส่วน คือ 1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร (Identification) เป็นการแสดงออกจากเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กรของผู้ปฏิบัติงาน 2) ความเกี่ยวโยงกับองค์กร  (Involvement) โดยการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทตามหน้าที่ขอตนเองอย่างเต็มที่  3)ความจงรักภักดี(Loyalty)ความรู้สึกรักและ
ผูกพันต่อองค์กร19 พอตเตอร์และคณะ(Porter andother)ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อ
องค์กรว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็ความสัมพันธ์ที่จะแสดงออกถึงความเชื่อมโยงทั้งหมดระหว่างพนัก
งาและองค์กรจะรวมความหมายไปถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจในงานเป็นความเข้มข้นที่เป็น
คุณลักษณะของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรโดยความผูกพันนี้จะมี
คุณลักษณะ 3 ประการดังนี้1) ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร2) ความเต็มใจที่จะใช้
ความพยายามอย่างเต็มก าลังสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร3) ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก
ภาพขององค์กรต่อไป20 ส่วนเชอร์ริงตัน (Cherrington) ได้กล่าวว่า ความผูกพันกับองค์กรเป็นการตี
ค่างานแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร และต้องการเป็นสมาชิกต่อไป ผู้ที่ท างานในองค์กรมานาน 
ผู้ที่มีระดับต าแหน่งสูง ในองค์กรและผู้ที่ถูกต้องย้ าให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ หรือความส าเร็จของ
องค์กรจะส่งผลให้บุคคลในกลุ่มเหล่านี้มีความผูกพันกับองค์กรสูงตามไปด้วยความผูกพันกับองค์กรมี 
2 แบบคือ 1) ความผูกพันที่ถูกคาดคะเนผลได้ผลเสียก่อนเป็นความผูกพันกับองค์กรที่เกี่ยวเนื่องไว้
ด้วย การให้ค่าตอบแทน 2)ความผูกพันที่เกิดจากขวัญเป็นความผูกพันของบุคคลกับองค์กรบน
พื้นฐานของแนวคิดส่วนบุคคลที่เห็นด้วยกับคุณค่าและเป้าหมายขององค์กร21 ฮอร์เบิร์ด (Herbert)  
เห็นว่าความผูกพันเป็นการประสานพฤติกรรมของสมาชิก  กับเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดกิจกรรม 
และพฤติกรรมไว้แล้ว ในการเสนอแนวทางและการเข้ามีส่วนร่วม  การที่สมาชิกแสดงตนว่าเห็นด้วย
กับจุดมุงหมายปลายทางขององค์กร  และตั้งปณิธานที่จะยอมรับจุดมุ่งหมายนั้นก็ยิ่งถูกจูงใจให้ใช้
พลังงานที่อยู่ไปเพื่อสนองวัตถุประสงค์ต่อจุดมุ่งหมายนั้นสมาชิกที่ยอมรับเป้าหมายองค์กรอย่าง
แท้จริงจะแสดงตนอย่างแน่นแฟ้นแม้จะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตัวบางอย่างก็ตาม22ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 19Geral R. Salancik, Psychology Foundation of Organizational Behavior. 
(Scott:Foreman and Company,1983)  

20Lyman W. Porter, Organizational  Commitment,  job  Satisfaction, and 
turnover among psychiatric technicians, Journal of Applied Psychology,59(5) ,603. 

21Cherringtion, J.D.  Organization Behavior The Management of Individual 
and   Organization Performance.( Boston: Allyn and Bacon,1994),296. 

22T.T  Herbert, Dim ension  of  organization  behavior  (New York: 
McMillian, 1976), 416-417. 
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   กระบวนกำร(Process) 

- กำรบริหำรจดักำร 

-กำรจัดกำรเรียนกำสอน 

–กำรนิเทศ ตดิตำม  

  ประเมินผล 
 

  ผลผลิต (Output) 

-สถำนศึกษำมี

ควำมสำมำรถในกำรจัด

กำรศึกษำอยำ่งมี

ประสิทธิภำพ 

-คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของนกัเรียน 

-ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีน

ของนักเรียน 

 

     สภำพแวดล้อม (Context) 
                                        สภำพทำงเศรษฐกิจ  สภำพทำงสงัคม 
                                        สภาพทางภูมิศาสตร์  และอื่นๆ 

 

 

                 

                                                               

 

 

 

 

 

 

   

       ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback) 

 

แผนภูมทิี่  1  ขอบข่ายของการวิจัย 

ที่มา      :Daneil Katz and Robert  L. Kahn, The  Social  Psycology  of  Organization, 
2nd. (New York : John  Wiley & Sons 1978),20. 
           :Richard M. Steers, Organizational Effectiveness :Behavioral View,(CaliFornia   
Goodyear Compaany, Inc.,1977,45-47. 

 :Natalie J. Allen, and John P. Meyer,The Measurement and Antecedent of 
Affective,Continuance, and Normative Commitment to the Organization. Journal 
of Occupational Psychology( 1990), 18. 
  :ภรณี กีร์ติบุตร.  กำรประเมินประสิทธิผลขององค์กร. กรุงเทพมหานคร: โอเอสพริ้นติ้ง
เฮาส์.2529  

ปัจจยัน ำเข้ำ  (Input) 

-บุคลำกร 

      ความผูกพันต่อองค์กร 

-งบประมำณ 

-วัสดุอุปกรณ ์

-ทรัพยำกรณอ์ื่นๆ 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยโดยมุ่งศึกษความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียน

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดยน าแนวคิดของสเตียรส์ (Steers) ที่ได้กล่าวถึง ความผูกพันต่อองค์กร 

หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของสมาชิกในองค์กร และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์กรมี

ค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร และเต็มใจที่จะอุทิศ

ก าลังกายและก าลังใจเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ความเชื่อ

อย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม

อย่างมากเพื่อองค์กร 3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร มี

ขอบเขตของการวิจัยดังนี้ ดังแผนภูมิที่ 2 

 

ควำมผูกพันตอ่องค์กร 

- ความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในเป้าหมาย 

และค่านิยมขององค์กร   

- ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร   

- ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิก 

ขององค์กร    

 

          

แผนภูมิที่  2   ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา  :  Richard  M. Steers, Introduction to Organizational Behavioral, (New York, NY 
: Harpercollins Publishers,1991),144.   
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 นิยำมศัพท์เฉพำะ  

 ควำมผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของสมาชิกในองค์กร และเป็น

พฤติกรรมที่สมาชิกในองค์กรมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กับองค์กร และเต็มใจที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กร ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร  

2)ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร 3)ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ

รักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 

  บุคลำกรโรงเรียนพระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์  หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนและ

ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

สังกัดกรุงเทพมหานคร    

 โรงเรียนพระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์ หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดท าการสอนในระดับชั้น

อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส านักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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บทที่   2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 

  ในการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี โดยการค้นคว้าเอกสาร 
ต ารา วารสาร เว็บไซด์  คู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาโดย
ก าหนดขอบเขตของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็น 3 ส่วนดังนี้  1) แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร  
2) ข้อมูลโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ และ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ควำมผูกพันตอ่องค์กร 

ควำมหมำยของควำมผูกพันต่อองค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กร เป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการด าเนินกิจการขององค์กร หากองค์กรใด
มีบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงแล้ว ย่อมที่จะน าพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ จากแนวคิด
ของนักวิชาการหลายท่าน ที่ศึกษาถึงแนวคิดและความหมายของความผูกพันต่อองค์กร ได้ให้นิยาม
ของความผูกพันต่อองค์กรดังนี้  เสตียร์ (Steers) กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร คือ ความสัมพันธ์
ที่เหนียวแน่นของสมาชิกในองค์กร และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์กรมีค่านิยมที่กลมกลืนกับ
สมาชิกคนอื่นๆ แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กรและเต็มใจที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจ
เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรดังนี้คือ 1) ความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในค่านิยมและ
เป้าหมายขององค์กร 2)ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร 3) ความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร23  ส่วน ออล์ลีนและเมเยอร์(Alllen and 
Meyer)ให้นิยามว่าเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน (Partisam) ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กรและการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร ความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร 
(Identification) เป็นการแสดงออกจากเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรขององค์กรผู้ปฏิบัติงาน 2) 
ความเก่ียวโยงกับองค์กร (Involvement) โดยการปฏิบัติงานตามบทบาทตามหน้าที่ขอตนเองอย่าง 

 
  
23Richard  M. Steers,  Antecedents  and  outcomes  of   organizational 

effectiveness. Administrative  Science  Quarterly 22(1977), 45-471.  
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เต็มที่ 3) ความจงรักภักดี (Loyalty) ความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์กร24 เช่นเดียวกับ ชาลานชิค 
(Salancik) กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร เป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมา ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร โดยบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรมากกว่าบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรต่ า25 ซึ่ง พอตเตอร์
และคณะ (Porter and other) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่าความผูกพันต่อองค์กร
เป็นความสัมพันธ์ที่จะแสดงออกถึงความเชื่อมโยงทั้งหมดระหว่างบุคลากรและองค์กรจะรวม
ความหมายไปถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจในงานเป็นความเข้มข้นที่เป็นคุณลักษณะของแต่ละ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร โดยความผูกพันนี้จะมีคุณลักษณะ 3 ประการดังนี้ 1) 
ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์าร 2)ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มก าลัง
สามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร 3) ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์กรต่อไป26 การ
ที่ผู้ที่ปฏิบัติงาน ในองค์กรจะเกิดความผูกพันต่อองค์กร มีความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นั้น องค์กรจ าเป็นต้องตอบสนองในสิ่งต่างๆที่บุคลากรต้องการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยตระหนักว่าบุคคลแต่ละคนก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรในที่สุด ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้
และสามารถจัดกลุ่มของความหมายของความผูกพันต่อองค์กรได ้2 กลุ่มใหญ่ คือ 

1. ความหมายที่เน้นทางด้านพฤติกรรมที่แสดงออกของสมาชิกองค์กร 
2. ความหมายที่เน้นทางด้านทัศนคติของสมาชิกในองค์กร 
 
ควำมหมำยที่เน้นทำงด้ำนพฤติกรรมที่แสดงออกของสมำชิกองค์กร 
นักวิชาการกลุ่มที่มองว่า ความผูกพันต่อองค์กรของสมาชิกในองค์กรจะแสดงออกด้วย

พฤติกรรมที่กระท าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง การไม่เปลี่ยนที่ท างานและการทุ่มเทก าลังกายและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จขององค์กร นักวิชาการที่ให้ความหมายและแนวคิด 

 
  

24Natalie J. Allen, and John P. Meyer, The Measurement and Antecedent of 
Affective,Continuance, and Normative Commitment to the Organization. Journal of 
Occupational Psychology 63(1990),1-18. 

25Gerald R. Salancik, Psychology Foundation of Organizational Behavior. 
(Scott:Foreman and Company,1983) 
 26Lyman W. Porter, and Richard M. Steer, Organizational Work. Personal 
Factor in Employee and Absenteeism. (Psychological Bulletin 2, 1977),80. 
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 สเตียร์ส (Steers) มีความเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของ
สมาชิกในองค์กร และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์กรมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ แสดง
ตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร และเต็มใจที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจเพื่อเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึง 

1.ความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร คือ การยอมรับ
ในแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามค่านิยมขององค์กรมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานและการเป็นบุคลากร 

2.ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร คือ การแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างเต็มที่ เต็มใจอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ในการท างานที่ดี ใช้ความพยายามอย่าง
มากเพื่อตอบสนองหรือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งหวังให้งานที่ปฏิบัติประสบความส าเร็จอย่างมี
คุณภาพ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จและเป็นผลดีต่อองค์กรในภาพรวม 

3.ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร  คือ การที่
บุคลากร แสดงถึงความต้องการที่จะปฏิบัติงานในฐานะของบุคลากร อย่างแน่วแน่เป็นความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน โดยไม่โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงงานที่ท า พยามยามที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ
องค์กรไว้ ไม่คิดหรือมีความต้องการที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นความตั้งใจและ
พยายามอย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกต่อไป เพื่อท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร27 
 สเตียร์สและพอร์ตเตอร์ (Steers and Porter) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นขั้นตอน
หนึ่งใน 3ขั้น ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์กรในกระบวนการเกี่ยวพันกับองค์กร 
(Organizational Attachment) ได้แก ่

1.การเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร (Organizational Entry) เป็นขั้นตอนแรกที่บุคคลเลือกเข้า
เป็นสมาชิกในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 

2.ความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment) เป็นขั้นตอนที่บุคคลตัดสินที่จะ
มีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับองค์กร โดยความผูกพันต่อองค์กรจะเน้นที่ขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลที่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร ค่านิยมในการเป็นสมาชิกในองค์กรและความตั้งใจที่
จะท างานหนักเพื่อความส าเร็จโดยรวมของเป้าหมายขององค์กร หรือความเป็นสมาชิกขององค์กร 
(Organizational Attachment , Organizational Memberships) ทั้งนี้ บุคลากรที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กรในระดับสูง จะมีการขาดงานและการลาออกจากงานในระดับต่ า มีความโน้มเอียงทีจ่ะมี 

 
 

27Richard M. Steers, “Antecedents and Outcomes of Organizational 
Commitment.” AdministrativeScience Quarterly. 22 (March 1977),46. 
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ส่วนร่วมกับองค์กร ส่วนบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า จะน าผลการปฏิบัติงานใน
ระดับต่ า และมีความโน้มเอียงที่จะถอยห่างจากองค์กรมีการขาดงานและการลาออก 

3. การขาดงานและการลาออกของบุคลากร (Absenteeism and Turnover) เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการเก่ียวพันกับองค์กร (Organizational Attachment Process) เป็นขั้นตอนที่
บุคคลตัดสินใจที่จะอยู่กับองค์กรหรือออกจากองค์กร28 

บุคนัน (Buchanan) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรไว้ว่า คือความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกัน (Partisan) ความผูกพันที่มีเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรและการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรซึ่งความผูกพันต่อองค์กรจะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร (Indentification) โดยการเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 
ยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์กร และถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นของตนเช่นกัน 

2. การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร (Involvement) คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ขององค์กรตามบทบาทของตนอย่างเต็มที่ 
           3. ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) คือความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์กร29  

ฮอร์เบิร์ด (Herbert) เห็นว่าความผูกพันเป็นการประสานพฤติกรรมของสมาชิก  กับ
เป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดกิจกรรม และพฤติกรรมไว้แล้ว ในการเสนอแนวทางและการเข้ามีส่วน
ร่วม  การที่สมาชิกแสดงตนว่าเห็นด้วยกับจุดมุงหมายปลายทางขององค์กร  และตั้งปณิธานที่จะ
ยอมรับจุดมุ่งหมายนั้นก็ยิ่งถูกจูงใจให้ใช้พลังงานที่อยู่ไปเพื่อสนองวัตถุประสงค์ต่อจุดมุ่งหมายนั้น
สมาชิกที่ยอมรับเป้าหมายองค์กรอย่างแท้จริง30   

ดันแฮมและคนอื่นๆ (Dunham et al) ได้สรุปความหมายตามทัศนะของMeyer ว่าความ
ผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์ของสมาชิกกับองค์กร ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ด้าน คือ 

1. ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากร
ที่เกิดความรูส้ึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีส่วนร่วมในองค์กร 

 

28Lyman W. Porter, and Richard  M. Steer, Organizational  Work. Personal 
Factor in Employee and Absenteeism.“Psychological Bulletin 80No.2”,(1979),303-304. 

29Bruce G. Buchanan “Building Organizational Commitment: the Socialization 
of Managers inWork Organizations”. Administrative Science Quartery. 19 (March 
1974), 533-546. 

30Theodore T. Herbert, Dim ension  of  organization  behavior  (New York: 
McMillian, 1976), 416-417. 
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2. ความผูกพันต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง การที่บุคลากรอยู่กับ
องค์กรโดยยึดถือเรื่องต้นทุนเป็นพื้นฐาน 

3. ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม(Normative Commitment) หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคลากรที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อองค์กร31 
 มาวเดย์และคนอื่นๆ (Mowday et al.) กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์กรว่า เป็นการแสดงออก
ที่มากกว่าความจงภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ เพราะความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและผลักดันให้บุคคลเต็ม
ใจจะอุทิศตัวเองเพื่อการสร้างสรรค์ให้องค์กรอยู่สถานะที่ดีขึ้น32 
  
 ควำมหมำยทีเ่น้นทำงด้ำนทัศนคติของสมำชิกในองค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กรในรูปของทัศนคติของสมาชิกในองค์กรว่าตนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการท างานสอดคล้องกับองค์กรและมีความปรารถนาที่จะ
อยู่กัองค์กรต่อไป นักวิชาการได้ให้ความหมายและแนวคิดที่ส าคัญ เช่น  
 บารอน (Baron) ให้ทัศนะว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติที่มีต่อองค์กรซึ่งแตกต่างจาก
ความพึงพอใจในการท างาน กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตาม
สภาพการท างาน แต่ความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติที่มีความมั่นคงมากกว่านั้น คือเป็นทัศนคติที่
คงอยู่ในช่วงเวลานาน แต่ความผูกพันต่อองค์กรก็เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่ คล้ายคลึงกับความพึงพอใจ
ในการท างาน 4 ปัจจัย ดังนี ้

1.เกิดจากลักษณะงาน เช่น การได้รับความรับผิดชอบอย่างมาก ความเป็นอิสระส่วนตัวอย่าง
มากในงานที่ได้รับ ความน่าสนใจและความหลากหลายในงาน สิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิความรู้สึกผูกพัน
ต่อองค์กรในระดับสูง ส่วนความกดดันและความคลุมเครือในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง จะ
ท าให้รู้สึกผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า 

2.เกิดจากโอกาสในการหางานใหม่ การได้รับโอกาสอย่างมากในการหางานใหม่และมี
ทางเลือก จะท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า 

 
 

31Randall B.Dunham,  J.A. Gibe and M.B. Castanda, “OrganizationCommitment: 
The Utility ofan Integrative Defintion”.Journal of Applied Psychology,1994 ,370. 

32Richard T. Mowday, Lyman W. Porter, and  Richard M.  Steer, Employee 
Organizational Linkage: ThePsychology of Commitment. Absenteeism and 
Turnover. (New York: Academic Press,1982),27. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

 
 

3.เกิดจากลักษณะส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีอายุมากซึ่งมีระยะเวลาในการ
ท างานนาน และมีต าแหน่งงานในระดับสูง ๆ และคนที่ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
มีแนวโน้มมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง 

4.เกิดจากสภาพการท างาน บุคคลที่มีความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชาของตนเอง พึงพอใจใน
ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรู้สึกว่าองค์กรเอาใจใส่สวัสดิการของบุคลากรจะ
เป็นบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง33 

 เชอร์ริงตัน (Cherrington) ได้กล่าวว่า ความผูกพันกับองค์กรเป็นการตีค่างานแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อองค์กร และต้องการเป็นสมาชิกต่อไป ผู้ที่ท างานในองค์กรมานาน ผู้ที่มีระดับต าแหน่งสูง 
ในองค์กรและผู้ที่ถูกต้องย้ าให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ หรือความส าเร็จขององค์กรจะส่งผลให้บุคคล
ในกลุ่มเหล่านี้มีความผูกพันกับองค์กรสูงตามไปด้วยความผูกพันกับองค์กรมี 2 แบบคือ 
 1.ความผูกพันที่ถูกคาดคะเนผลได้ผลเสียก่อน (Calculative Commitment) เป็นความ
ผูกพันกับองค์กรที่เกี่ยวเนื่องไว้ด้วย การให้ค่าตอบแทน 

2.ความผูกพันที่เกิดจากขวัญ (Morale Commitment) เป็นความผูกพันของบุคคลกับ
องค์กรบนพื้นฐานของแนวคิดส่วนบุคคลที่เห็นด้วยกับคุณค่าและเป้าหมายขององค์กร34 

เชลดอน(Sheldon) ให้ความหมายของค าว่าความผูกพันต่อองค์กรว่าเป็นทัศนคติหรือ
ความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์กร เป็นการประเมินองค์กรในทางบวก ท าให้บุคคลนั้นๆ เกิดความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์กรและเกิดเป็นความตั้งใจที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย35 

เมาว์เดย์ เสตียร์ และ พอร์ตเตอร์ (Mowday, Steers and Porter) ได้น าเสนอแนวคิดเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งเน้นที่อารมณ์ความรู้สึกของบุคลากรที่ยึดมั่นต่อองค์กร โดยได้กล่าวถึงความ
ผูกพันต่อองค์กรใน 2 ลักษณะคือ 

1.ความผูกพันด้านพฤติกรรม (Behavioral Commitment) เป็นความผูกพันต่อองค์กรที่
แสดงออกในรูปของความต่อเนื่อง และสม่ าเสมอของพฤติกรรม คือ เมื่อบุคคลเกิดความผูกพันต่อ
องค์กรจะมีความคงเส้นคงวาในการปฏิบัติงาน มีความพยายามในการท างาน มีส่วนร่วมในการท างาน 

 
 
33Robert A. Baron, Behavior in Organization. (Boston: Allyn and Bacon, 

1986),162-163. 
34David  J. Cherringtion, Organization  Behavior  The Management of 

Individual and   Organization Performance.( Boston: Allyn and Bacon,1994),296. 
35Mary E. Sheldon, Investment and involvement as Mechanism Producing 

Commitment to the Organization”. Administrative Science Quartery. 1971, 143. 
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ไม่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ท างาน เนื่องจากได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้น หากเขาละ
ทิ้งความเป็นสมาชิกขององค์กร และกลัวเสียผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนลงแรงไปในองค์กร  

2. ความผูกพันด้านเจตคติ (Attitudinal Commitment) เป็นความรู้สึกของบุคคลว่าตนเอง
มีความเกี่ยวข้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร แนวคิดด้านเจตคตินี ้มีลักษณะ 3 ประการคือ 

     2.1มีความเช่ืออย่างแรงกล้าในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และยอมรับในเป้าหมาย
และค่านิยมนั้น เป็นเจตคติทางบวกที่บุคคลมีต่อองค์กร คือ มีความเช่ือว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุด
ที่จะท างานด้วย มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่น 
ๆ และมีความเป็นเจ้าขององค์กร 

     2.2 มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพื่อผลประโยชน์ขององค์กร โดย
บุคคลจะอุทิศก าลังกาย ก าลังใจ เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์กรอย่างเต็มที่ในฐานะตัวแทนขององค์กร 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

     2.3 มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์กรคือ บุคคล
มีความจงรักภักดีต่อองค์กร36 

ลูแทนส์ (Luthans. ) กล่าวว่า ทัศนคติของความผูกพันต่อองค์กรถูกก าหนดโดย 
1.กลุ่มของลักษณะส่วนบุคคล ได้แก ่อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กรและ 

2.ลักษณะขององค์กร เช่น การออกแบบงานและลักษณะของผู้น า 
3.ปัจจัยที่ไม่ใช่ลักษณะขององค์กร เช่น ทางเลือกอื่นๆ ที่มีหลังจากพิจารณะทางเลือกแล้ว 

ถ้าองค์กรนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าที่จะเลือกเข้าไปปฏิบัติงานก็จะท าให้มีความรู้สึกผูกพันตามมา37 

 

ควำมส ำคัญของควำมผูกพันต่อองค์กร 
ความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคคลถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะความผูกพันเป็นที่สิ่ง

ที่แสดงออกหรือเป็นตัวบ่งชี้ถึงความรัก ความภาคภูมิใจ การยอมรับและการยึดมั่นในจุดมุ่งหมายและ
อุดมการณ์ขององค์กร อันเป็นผลให้บุคลากรที่มีความเต็มใจที่จะทางานเพื่อความก้าวหน้าและ
ประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกตลอดไป  นอกจากนี้นักวิชาการยัง
กล่าวถึงความสาคัญของความผูกพันต่อองค์กรในเรื่องอื่นคือ สเตียรส์ (Steer ) กล่าวว่า ความผูกพัน
ต่อองค์กรสามารถใช้ทานายอัตราการเข้าออกจากงานของสมาชิกในองค์กรได้ดีกว่าการศึกษาเรื่อง 

 

36Richard T.Mowday, Lyman W. Porter, and Richard M. Steer. The Measure of 
OrganizationCommitment. Journal of Vocational Behavior 14, (2April1997), 224-247. 

37Fred A.Luthans,  Organization Behavior,6th ed,(New Jersey: Mcgraw-Hill 
nc,1992),94. 
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ความพึงพอใจในงานเสียอีก คือ1)ความผูกพันต่อองค์กรเป็นแนวคิดซึ่งลักษณะครอบคลุมมากกว่า
ความพึงพอใจในงานสะท้อนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบต่อองค์กรในแง่หนึ่งของงานเท่านั้น 2)
ความผูกพันต่อองค์กรค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาไปอย่าง
ช้าๆแต่ก็อยู่อย่างมั่นคง3)ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวชี้วัดถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร 38 
บุคนัน (Buchanan) เห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรมีความสาคัญดังนี้ 1) สามารถใช้ทานายอัตราการ
เข้า-ออกจากงานของสมาชิกขององค์กรได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน  2)เป็นแรงพลักดันให้
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปฏิบัติงานได้ดี เนื่องจากเกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรนั่นเอง 
3) เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรเพราะ
เห็นว่างานคือหนทางที่ตนสามารถทาประโยชน์ให้แก่องค์กรและบรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จ 4) เป็นตัว
ท าให้บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากในการท างานให้กับ
องค์กร 5) ช่วยขจัดการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สมาชิกในองค์กรมีความรักและ
ความผูกพันต่อองค์กรของตนมากนั่นเอง 6) เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร39 ฟาสซิส (Fazzil) ให้ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อการบริหารงาน
สมัยใหม่โดยเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรนั้นสามารถที่จะนาไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่องค์กรและเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องสร้างความผูกพันและควาจงรักภักดีต่อพนักงานเพื่อลด
การสูญเสียบุคลากรที่มีค่าแก่องค์กรไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กรแลเป็นหน้าทีของผู้บริหารที่
จะต้องสร้างเป็นหน้าทีของผู้บริหารที่จะต้องสร้างความผูกพันและความจงรักภักดีต่อบุคลากรเพื่อลด
การสูญเสียบุคลากรที่มีค่าแก่องค์กรไป40 ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ กล่าวว่าความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์กรจะนาไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลขององค์กรดังนี้คือ 1) บุคลากรที่มีความรู้สึก
ผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรอยู่ในระดับสูง2) บุคลากรซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูงมักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
คงอยู่กับองค์กรต่อไปเพื่อท างานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย3) เมื่อบุคคลมีความความผูกพันต่อ
องค์กรและเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์กร บุคคลซึ่งมีความรู้สึกผูกพันดังกล่าวมักจะมีความ  
 
 

38Richard M. Steers, “Antecedents and Outcomes of Organizational 
Commitment.” AdministrativeScience Quarterly. 22 (March 1977), 45-47.  

39Bruce G. Buchanan.“Building Organizational Commitment: the Socialization 
of Managers inWork Organizations”.Administrative Science Quartery. 1974, 482-483. 

40Robert A. Fazzi, Management Plus: Maximizing Productivity through 
Motivations,Performance, and Commitment. (New york : Irwin Profressional,1994) 
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ผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือหนทางซึ่งตนสามารถทาประโยชน์ให้กับองค์กรให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายสาเร็จ 4) บุคคลซึ่งมีความรู้สึกผูกพันสูงจะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามมากพอสมควรใน
การทางานให้กับองค์กร ท าให้ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี41 จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น 
สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กรอย่างมาก โดยความ
ผูกพันต่อองค์กรจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถในงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร  
 
องค์ประกอบของควำมผูกพันต่อองค์กร 

มาร์คและฮานนารี (March&Hannari) ได้สรุปว่า องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กร
ประกอบ 4 ลักษณะ คือ 1) การตั้งใจที่จะอยู่กับองค์กรไม่อยากลาออก 2) ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
3) การเช่ือและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร 4) การทุ่มเทให้กับงาน42  

สเตียร์ (Steers) ชี้ให้เห็นถึง ความผูกพันต่อองค์กรมีลักษณะเกี่ยวข้องอยู่ 2 ประการ คือ 
ความผูกพันด้านทัศนคต ิและความ ผูกพันด้านพฤติกรรม  

1.ความผูกพันด้านทัศนคติ ซึ่ง กรีนเบิร์ต (Greenberg & Baron) ได้กล่าวว่า ความผูกพัน
ด้านทัศนคตินี้ เป็นแนวคิดที่มุ่งไปในประเด็นความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันเป็น ความหมายส่วน
บุคคลและเป้าหมายองค์กร มีปัจจัยอยู ่3 ประการที่มีอิทธิพลต่อบุคคล คือ  

     1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก ่อายุ การต้องการความสาเร็จ และการศึกษา  
     1.2 คุณลักษณะของงาน ได้แก่ ความท้าทายของงาน โอกาสในการติดต่อสัมพันธ์ ซึ่งกัน

และกันในวงสังคม และเอกลักษณ์ของงาน  
     1.3 ประสบการณ์ของงาน ได้แก่ ทัศนคติของกลุ่มที่มีต่อองค์กร การพึ่งพาองค์กร 

ความสัมพันธ์ของบุคคลต่อองค์กร และความคาดหวังที่จะได้พบงานในลักษณะที่ตนต้องการ43  
2.ความผูกพันด้านพฤติกรรม เป็นความผูกพันที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจที่ไม่อยากไปจาก องค์กร

ถ้าไม่ประสบปัญหายุ่งยากร้ายแรง จะพบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญมักจะผูกพันอยู่กับ องค์กร 
 

  

41ภรณ ีกีร์ติบุตร,กำรประเมินประสิทธิผลขององค์กร, (กรุงเทพมหานคร:โอเอสพริ้นต้ิงเฮาส์
,2529) 

42Robert  Marsh, and Hiroshi Hannari.  Organizational Commitment  and 
Turnover : A Prediction study. Administrative Scienc Quarterly,1977,57. 

43Jerald Greenberg and Robert A. Baron. Behavior in Organization. (4thed.). 
New York : Simon & Schuster,1993,175. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

 
 

 
ความอาวุโสในองค์กรท าให้เขาไม่สามารถที่จะไปจากองค์กรไปที่อื่นได้ นอกจากนั้นความผูกพันด้าน
พฤติกรรม อาจพบได้จากการที่เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจที่จะผลักดันให้องค์กร สามารถดาเนินได้จน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้44  

บารอน (Baron) กล่าวว่าบุคคลที่ผูกพันต่อองค์กรจะมีพฤติกรรม ที่แตกต่างจากผู้ที่ไม่มี
ความจงรักภักดีและรอเวลาที่จะลาออก นั่นคือผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กร จะแสดงออกในการเพิ่ม
ก าลังความพยายาม อันเป็นที่ปรารถนาในพฤติกรรมการทางาน คือ  

1.ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรระดับสูง จะมีอัตราการขาดงานและลาออกต่ า 
2.ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรระดับสูง จะรู้สึกผูกพันและเต็มใจลงทุนในกิจกรรมของตน 

ในขณะที่ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า จะแสวงหาตาแหน่งงานใหม่  
3.ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรระดับสูง จะมีความพึงพอใจในงานระดับสูง45 

เมเยอร์และอัลลีน(Meyer and Allen) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึงความผูกพัน
ที่เกิดขึ้นจากการคิดค านวณของบุคคลที่อยู่บนพื้นฐานของการลงทุนที่บุคคลให้กับองค์กรและผลตอบแทนที่
บุคคลได้รับจากองค์กร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องในการท างานว่าจะท างานอยู่กับองค์กร
นั้นต่อไปหรือจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ท างาน 

2.ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้น
จากความรู้สึกภายในส่วนบุคคล เป็นความรู้สึกผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รู้สึกว่าตนเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์กร 

3.ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment)หมายถึง ความ
ผูกพันที่เกิดขึ้นจากค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคม เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นตอบแทนสิ่งที่บุคคล
ได้รับจากองค์กร แสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กร46 

 

 

 

44Richard M. Steers. Motivation and work behavior. New York: McGraw-
Hill.1970,90. 

 45Robert A. Baron. Behavior in organizations: understanding and managing 
the human side of work. (2 nd ed.). Boston: Allyn & Bacon.1986,164-165. 

46John P. Meyer, and Natalie .J. Allen. Commitment in the Workplace. (California, 
Sage Publications.1997),538. 
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ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อควำมผูกพันต่อองค์กร 
ผลงานการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรมากมายแต่ยังไม่มีการศึกษาใดที่น าเสนอ

แบบจ าลองที่สามารถชี้จัดหรือตัดสินใจว่าอะไรคือตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อก าระบวนการก่อตัวของ
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรได้อย่างครอบคลุม และสมบูรณ์แบบ จากการส ารวจมีตัวแปรที่ถูกใช้ใน
การศึกษาความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรไว้หลายตัวแปร มีดังน้ี 

เสตียร์และพอร์ตเทอร์(Steers & Porter) ได้ศึกษาปัจจัยเบื้องต้นของความผูกพันต่อองค์กร 
พบว่ามีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรดังนี้ 

1.ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะส่วน
บุคคลที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร เช่น เพศ อายุ การศึกษาระดับต าแหน่ง ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส ฯลฯ 

2.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึง สภาพของงานที่แต่ละบุคคล
รับผิดชอบปฏิบัติอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy)งานที่มีคุณค่า 
ความประจักษ์ในงาน (Task Identity) ความหลากหลายในงาน (Variety) งานที่มีโอกาสพบปะผู้อื่น 
(Social Interactions) 

3.ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานแต่
ละคนว่ามีความรับรู้ต่อการท างานในองค์กรที่ผ่านมาอย่างไร เช่น ทัศนคติของกลุ่มต่อองค์กร(Group 
Attitude) การพึ่งพาได้จากองค์กร (Organization Dependability)ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อ
องค์กร (Personal Importance) ดังแผนภูมิที่ 4 

 
ลักษณะของบุคล  

1. ผลกระทบ 
2. ความปรารถนาอยู่ใองค์กร 

 ลักษณะการงาน         ความผูกพันต่อองค์กร 3. ความต้ังใจอยู่ในองค์กร 
        4. ความต้ังใจท างาน 
 ประสบการณ์      5. การคงรักษาบุคลากรไว ้
 การท างาน      6. การปฏิบัติงาน 
 
แผนภูมิที่ 3 ปัจจัยเบ้ืงต้นที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรและผลของความผูกพันต่อองค์กร47 

 

47Richard M. Steers, and Lyman W. Porter, Motivation and Work Behavior 
(Singapore : McGraw-Hill,1977),45-46. 
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 เฮอร์บิเนียคและอลัตโต (Herbiniak and Alutto) พบว่าตัวแปรที่ใช้ในการท านายความ
ผูกพันต่อองค์กรที่ดีที่สุดคือ 1) ความตึงเครียดในบทบาท 2) ระยะเวลาของประสบการณ์ในการ
ท างานในหน่วยงาน 3) ความไม่พึงพอใจเนื่องจากความรู้สึกไม่ก้าวหน้าในการท างาน48 

เมาว์เดย์ (Mowday) ได้อธิบายให้เห็นว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ 
(Affective Commitment) ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 

1.คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic) 
2.คุณลักษณะงาน (Job Characteristic) 
3.ประสบการณ์การท างาน (Work Characteristic) 
4.คุณลักษณะโครงสร้าง (Structural Characteristic)49 

แชลดอน (Sheldon) เห็นว่าองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรจะเกี่ยวข้องกับ 
อายุ เพศ ระยะเวลาการท างานในองค์กร ระดับต าแหน่ง รวมถึงปัจจัยที่เป็นประสบการณ์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี ้

1.ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ 
2.ความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีส่วนผลักดันให้เกิดค่านิยมต่ออาชีพ 
3.การพัฒนาประสบการณ์และความสนใจในอาชีพ50 

พอตเตอร์และเสตียร์(Porter and Steers) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันอย่างต่อเนื่องและ
พบว่าปัจจยัที่มีผลต่อองค์กร แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
        1.ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน(PersonalCharacteristic)เช่นเพศอายุระดับการศึกษา
ระดับรายได้ สถานภาพสมรส ความต้องการประสบความสาเร็จระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นต้น 

2.โครงสร้างองค์กร (Organization Characteristic) ต้องมีลักษณะที่เป็นระบบแบบแผน มี
หน้าที่เด่นชัด มีการรวมอานาจและการกระจายอานาจ การให้ผู้ร่วมงานมีการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของ การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความเป็นทางการ 

 

48Lawrence G. Hrebiniak, and Joseph A. Alutto, “Personal and Role-Related 
Factor in the Development of Organization Commitment”. Administrative Science 
Quartery.17(December 1972),555-557,567. 

49Richard T. Mondy, Human Resource Management. (New York : Prentice-
Hall,1996) 

50Mary E.Sheldon, Investments and Involvement as Mechanisms Producing 
Commitment to the Organization. Administrative Science Quarterly,1971, 143-150. 
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3.ลักษณะของบทบาท (Role-related Characteristic) เช่น งานที่ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบอยู่มีความท้าทาย ความก้าวหน้าในการท างาน การป้อนข้อมูลกลับการมีความหมายของ
งานที่ท าเป็นงานที่มีคุณค่า มีบทบาทเด่นชัด ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาระดับ
รายได้ สถานภาพสมรส ความต้องการประสบความสาเร็จระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เป็นต้น 

4.ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience) เช่น ทัศนคติของกลุ่มการท างานที่มีผล
ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือขององค์กร การรู้สึกว่าตนเป็นบุคคลส าคัญความสามารถในการพึ่งพาได้
และการปฏิบัติตัวของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น51 

บารอน (Baron) ได้ให้ทัศนะว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติที่มีต่อองค์กร ซึ่งแตกต่าง
จากความพึงพอใจในงาน กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตาม
สภาพการท างาน แต่ความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติที่มีความมั่นคงมากกว่า นั่นคือเป็นทัศนคติที่
คงอยู่ในช่วงเวลานาน แต่ความผูกพันต่อองค์กรก็เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับความพึงพอใจใน
การท างาน 4 ปัจจัย ดังนี ้

1.เกิดจากลักษณะงาน เช่น การได้รับความรับผิดชอบอย่างมาก ความเป็นอิสระส่วนตัวอย่าง
มากในงานที่ได้รับ ความน่าสนใจและความหลากหลายในงานสิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพัน
ต่อองค์กรในระดับสูง ส่วนความกดดันและความคลุมเครือในบทบาททีเกี่ยวกับงานของตนเองจะท า
ให้รู้สึกผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า 

2.เกิดจากโอกาสในการหางานใหม่ การได้รับโอกาสอย่างมากในการหางานใหม่และมี
ทางเลือก จะท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า 

3.เกิดจากสภาพการท างาน บุคคลที่มีความพึงพอใจในความยุติธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และรู้สึกว่าองค์กรเอาใจใส่สวัสดิการของบุคลากรจะเป็นบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กร
ในระดับสูง 

4.เกิดจากสภาพการท างาน บุคคลที่มีความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชาของตนเอง พึงพอใจใน
ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรู้สึกว่าองค์กรเอาใจใส่สวัสดิการของบุคลากรจะ
เป็นบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง52 

 
51Lyman W. Porter, and Richard  M.  Steer, Organizational Work. Personal 

Factor in Employee and Absenteeism. “Psychological Bulletin 80 No.2 ”,(1983) 
52Robert  A.  Baron, Behavior  in  Organization. (Boston : Allyn  and 

Bacon,1986),165. 
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ฮันท์ชอนโคและวูด(Hunt,Chonko and Wood) ได้สร้างกรอบแนวคิดความผูกพันต่อ
องค์กรโดยได้พัฒนามาจากงาน  โดยสร้างตัวแปรต้นทั้ง 6 ตัว จากงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยสร้างแบบจ าลองได้ดังนี ้

 
คุณลักษณะส่วนบุคคล 

 
การลงทุนของตัวบุคคล      ความพึงพอใจ 

 
ความคาดหวังต่อปัจจัย     ความผูกพันต่อองค์กร  การปฏิบัติงาน 
ทางสังคม 

         การเข้า ออกงาน 
พฤติกรรมการหางาน       

   การขาดงาน  
ความสัมพันธ์ในงาน        

 
คุณลักษณะของงาน  

 
แผนภูมิที่ 5 กรอบแนวคิดความผูกพันต่อองค์กรของ Hunt,Chonko and Wood 

จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรได้แก่ 
1.คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก ่อายุ การศึกษา รายได้ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  
2.การลงทุนของตัวบุคคล ว่าเกิดจากระดับความคาดหวังของบุคลากรในผลตอบแทนที่ได้

จากความจงรักภักดีในองค์กร จากเหตุผลดังกล่าวบุคคลจึงทุ่มเทให้กับองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ที่จะได้(หรือคาดว่าจะได้)จากองค์กรในภายภาคหน้า 

3.ความคาดหวังต่อปัจจัยทางสังคม หมายถึง ระดับความคาดหวังที่เกิดจากการที่บุคลากร
เก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กรที่ตนเองท างานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในที่
ท างานเดิม ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบนี้มักจะนาไปสู่ความคาดหวังของบุคลากรต่อองค์กรใหม่และต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรตามล าดับ 

4.พฤติกรรมการหางาน หมายถึง ระยะเวลาที่บุคคลได้ใช้ไปกับการหางานจ านวนของใบ
สมัครที่ส่งจ านวนครั้งของการได้รับการสัมภาษณ์เข้าท างานจ านวนที่ได้รับการชักชวนให้เข้าท างาน 

5.ความสัมพันธ์ในงาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรกับเพื่อนร่วมงานทีมงาน หัวหน้า
งาน ตลอดจนผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ ที่เกิดจากการได้มาท างานร่วมกัน 
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6.คุณลักษณะของงาน โดยคุณลักษณะของงานจะถูกก าหนดโดยความหลากหลายของงาน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความส าคัญของงาน ความมีอิสระในการท างาน ผลป้อนกลับของงาน53 

แมททิวและซาแจค(Mathieu and Zajac) ได้สร้างแบบจาลองเพื่อวิเคราะห์ความผูกพันต่อ
องค์กรชื่อว่าMathieu and Zajac‘s Meta-Analytical Model of Organizational Commitment 
ไวด้ังนี้ 

 
คุณลักษณะของบุคคล    บทบำทในงำน  ทัศนคติอื่นๆ 
 เพศ การศึกษา อายุการ   ความก ากวม    ความยึดถือในวิชาชีพ 
งาน ความสามารถ    ความขัดแย้ง  ความรู้สึกเกี่ยวกับงาน 

 การท างาน       ภาระงานมากเกินไป                  ความพึงพอใจโดยรวม 
 จรรณยาบรรณ 
 ระดับต าแหน่ง 

 
คุณลักษณะของงำน 
หลากหลายของทักษะที่ 
ใช้ในงาน ความท้าทายของ 
งาน ขอบเขตของงาน ความ 
อิสระมีในการตัดสินใจ 
      ควำมผูกพันต่อองค์กร 
 
ควำมสัมพันธ์ในกลุ่มงำน 
หัวหน้ำงำน 
ความยึดเหนี่ยวในกลุ่ม 
การพึ่งพากันระหว่างหน้าที่งาน    ผลลัพธ์ทำงพฤติกรรม 
ผู้นาแบบเน้นโครงสร้าง                  อันดับผลการท างาน 
ผู้นาแบบเน้นความสัมพันธ์    ผลิตภาพ 
ผู้นาแบบเน้นการส่ือสาร    ความประสงค์ที่จะลาออก 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม    การมาสาย 
ขนาดขององค์กร     อัตราการเข้า ออกจากงาน 
การรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง 
ขององค์กร 

 

 
 แผนภูมทิี ่4  แบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กร ของ Mathieu and Zajac  

 

53Chonko Hunt, and Wood อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, ควำมพึงพอใจในงำน
และควำมผูกพันต่อองค์กร ควำมหมำยทฤษฎี วิธีวิจัย กำรวัดและงำนวิจัย ,(กรุงเทพมหานคร:สา
นักพิมพ์เสมาธรรม,2552),190-194. 
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จากแบบจ าลองจะเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อความความผูกพันในองค์กร คือ คุณลักษณะของ
บุคคล ลักษณะของงาน ความสัมพันธ์ในกลุ่มงานกับหัวหน้างาน คุณลักษณะขององค์กรบทบาทใน
งาน และทัศนคติอื่นๆ และยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางพฤติกรรมของบุคคลในด้าน อันดับผลการทางาน 
ผลิตภาพ ความประสงค์ที่จะลาออก การมาท างานสม่ าเสมอ การมาสาย อัตราการเข้าออกจากงาน54 

มิทเชลล์และลาร์สัน (Mitchell and Larson) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรนั้นมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ ความเชื่อ จริยธรรมทางสาสนา ความต้องการ
ประสบความส าเร็จ เป็นต้น ลักษณะเฉพาะของงาน หรือระดับความรับผิดชอบที่มีต่องาน และ
ประสบการณ์ในการท างาน โดยลูกจ้างที่มีความผูกพันสูง มีแนวโน้มที่จะต้องการอยู่ในองค์กรและให้
ความร่วมมือในการเข้ากิจกรรมดีกว่าคนที่มีความผูกพันน้อย ดั้งนั้นความผูกพันจึงมีความสัมพันธ์กับ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร55  ส่วนสเตียรส์(Steers) เป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันมาโดย
ตลอด  กล่าวว่าการที่งานทุกอย่างจะด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยนั้นสิ่งแรกที่จะต้องมีมาก่อนคือ
ความผูกพันของบุคลากรวึ่งปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความผูกพันนั้น ได้แก่ 1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (job 
characteristics) และ 2) ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานในองค์กร (work characteristics) ใน
แต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี1้.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (job characteristics) ปัจจัยด้านลักษณะงานที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันขององค์กรประกอบด้วย 

     1.1 ความก้าวหน้าในการท างานและการประสบความส าเร็จในการท างาน เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้นการสร้างความรู้สึกให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่า เขามี
โอกาสก้าวหน้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เรบิเนียกและอลัทโท (Hrebinak and Alutto)  พบว่า พระและบุคลากรป่าไม้ 
มักจะมีความผูกพันต่อองค์กรและจะท างานอยู่ในองค์กรเดียวโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่องค์กรอื่น 
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโบสถ์คาทอลิก และองค์กรป่าไม้จะมีนโยบายที่ชัดเจนในการเลื่อนต าแหน่งใน
ระดับสูงซึ่งท าให้พระและบุคลากรป่าไม้ มักจะมีความผูกพันต่อองค์กรและจะท างานอยู่ในองค์กร
เดียวโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่องค์กรอื่น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโบสถ์คาทอลิก และองค์กรป่าไม้จะ
มีนโยบายที่ชัดเจนในการเลื่อนต าแหน่งในระดับสูงซึ่งท าให้พระและบุคลากรป่าไม้มีความผูกพันต่อ 

 

54John E. Mathieu and Zajac, อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, ควำมพึงพอใจในงำน
และควำมผูกพันต่อองค์กร ควำมหมำยทฤษฎี วิธีวิจัย กำรวัดและงำนวิจัย ,(กรุงเทพมหานคร:สา
นักพิมพ์เสมาธรรม,2552),194-195. 

55Terrence R. Mitchell and Jane R. Larson, People in Organization : An 
Introduction to  Organizational Behavior,144. 
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องค์กรมาก56   ส่วนสเตียรส์และพอร์ตเตอร์ (Steers and Porter) ได้กล่าวไว้ว่า บางองค์กรมี
วัตถุประสงค์ที่จะท าให้ต้นทุนของการลาออกจากงานของคนบางคนสูงด้วยการสนับสนุนให้เลื่อน
ต าแหน่งอย่างรวดเร็ว เป็นการเพิ่มต้นทุนของการที่องค์กรอื่นๆจะชักน าออกไปจากองค์กร เช่น 
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีการเลื่อนต าแหน่งอย่างรวดเร็ว การครอบครอง
ต าแหน่งที่สูงท าให้มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลตอบแทนสูง ซึ่งองค์กรอื่นสามารถจะให้ได้ ดังนั้นจึงดึงดูด
ใจส าหรับบุคคลที่จะย้ายออกไปจากองค์กร ท าให้มีความผูกพันต่อองค์กรสูง57 
 1.2การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ 
การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปฎิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งในระดับนโยบาย และการ
ปฏิบัติงานมีการกระจายการตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติงานและไม่ใช้อ านาจหน้าที่ตามรูปแบบที่เป็นทางการ
มากเกินไป จะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะดึงดูดให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรอย่างที่ 
สเตียรส์และพอร์ตเตอร์ (Steers and Porter) ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยหนึ่งที่นักวิชาการหลายท่าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ คน
ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวิธีการท างานด้วยตนเองมากจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าคนที่
อิสระในการก าหนดวิธีท างานด้วยตัวเองน้อย58 ส่วน บุญเลิศ ไพรินทร์ กล่าวว่าการที่บุคคลมีอ านาจ
ในการตัดสินใจด้วยตัวเองหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเองเขาจะมีความผูกพันต่อการตัดสินใจและแก้ปัญหา
นั้นซึ่งน ามาสู่ความผูกพันต่อองค์กร59 

1.3ความส าคัญของงาน  แคทซ์และคาน (Katz and Kahn) พบว่า การที่บุคคลได้ปฏิบัติงาน
ที่มีความส าคัญจะท าให้เขาเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กรหรือเกิดความรู้สึกว่าได้รับ
การยอมรับจากองค์กรและเพื่อนร่วมงาน จากการที่เขาทุ่มเทแรงกายให้กับองค์กร  
 

 

56Lawrence G. Hrebiniak, and Joseph A. Alutto.  “personal and Role-Related 
Factors the Development of Organization Commitment,” Admininistrative Science 
17,4(1972) :552-573. 

57Richard M. Steers, and Lyman W. Porter,  Motivation and Work Behavior,2nd 
ed. (Singapore : McGraw-Hill,1991),321-322. 

58Richard M. Steers, and Lyman W. Porter,    Motivation and Work Behavior 
,321-322. 

59บุญเลิศ ไพรินทร์, กำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กร, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร
และการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหน่วยที่ 8-10 (นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2530),21. 
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ท าให้เขารู้สึกว่า เขาสามารถท าประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ และรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของเขาได้รับการ
ยอมรับว่ามีคุณค่าการได้รับการยอมรับ อาจแสดงได้หลายลักษณะเช่น การได้รับเงินเดือนเพิ่มจาก
ปกติ การได้รับรางวัลการเลื่อนต าแหน่ง และการได้รับเชื้อเชิญทางสังคมท าให้สภาพในองค์กรสูงขึ้น 
การที่ผู้ที่ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับการยกย่องจากองค์กร หรือการที่หน่วยงานเห็น
ความส าคัญของตนเองเขาอาจจะมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรที่เขาอยู่เนื่องจากองค์กรสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่จะให้ผู้อื่นยกย่องเขาได้60 

     1.4 ความเป็นอิสระของงาน เป็นอีกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร 
สเตียรส์และพอร์ตเตอร์ (Steers and Porter)  คนทุกคนมีความปารถนาที่จะมีอิสระในการท างาน
บางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเอง การบอกทุกอย่างว่าควรท าอย่างไร จะเป็นการท าให้แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานต่ า และท าให้เกิดความไม่พอใจในงานที่ท ายิ่งกว่านั้นการใช้การควบคุมการนิเทศอย่าง
ใกล้ชิดโดยการก าหนดกฏเกณฑ์ในลักษณะที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันน้อยที่สุดจะสร้างความกดดัน
ให้กับคนซึ่งหากอยู่ภายใต้ภาวะความกดดันมากๆเข้าจะท าให้บุคคลนั้นมีปฏิกิริยาโต้ตอบโดยการ
ลาออกจากงาน61 ในขณะที่พอร์ตเตอร์และฮอคแมน(Porter and Hackman) ตรงกันข้ามกับ
ลักษณะงานที่เปิดโอกาสให้คนที่ท างานอิสรภาพในการตัดสินใจในกระบวนการท างานตั้งแต่ต้นจน
แล้วเสร็จไม่ว่าผลการท างานจะออกมาอย่างไรเขาจะรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และความ
พยายามของเขาเองและผลของการกระท าที่ได้ออกมานี้ก็ไม่ได้ออกมาจากการท างานตามค าสั่ง หรือ
แนวการปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว  การตัดสินใจและแก้ปัญหานั้นซึ่งน ามาสู่ความผูกพันต่อองค์กร62 

       1.5 ความท้าทายของงาน  ฮอลและชไนเดอร์ (Hall and Schnekder) พบว่า งานที่ท้า
ทายเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กร  เพราะงานที่ท้าทายเป็น
เสมือนแรงกระตุ้นและปัจจัยเสริมภาพพจน์ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งก่อให้เกิดความพอใจที่จะได้ความ
ต้องการประสบความส าเร็จของแต่ละคน ความท้าทายจึงมีผลโดยตรงต่อความผูกพันต่อองค์กร
ในทางตรงกันข้ามหากงานไม่มีความท้าทายไม่มีโอกาสคิดหรือตัดสินใจในงานที่ท าอยู่จะท าให้ความ
ผูกพันต่อองค์กรลดลง  ซึ่งผลงานวิจัยของ โมทาซ (Mottsz) ได้ยืนยันสนับสนุนว่า ความท้าทายของ 

 

 
60Daniel Katz and Robet Kahn, The Social Psychology of Organization (New 

York : John  Wiley & Sons, 1966),362. 
61Richard M. Steers, and Lyman W. Porter,  Motivation and Work Behavior 

,318-325. 
62Lyman W. Porter, and Hackman, Behavior in Organization, 277-278.  
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งานเป็นปัจจัยรางวัลภายในปัจจัยหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร เช่นเดียวกับความอิสระ
ของงาน กล่าวคือ คนที่รับรู้ว่ามอบหมายให้ปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย คนที่ได้รับมอบหมายห็
ปฏิบัติงานที่มีความท้าทายมากจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าคนที่รับรู้หรือได้ท าการส ารวจ
บุคลากรในกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งประกอดด้วยบุคลากรป่าไม้ บุคลากรเหมืองแร่ บุคลากรประกอบ
รถยนต์และบุคลากรขายของ พบว่า ลักษณะงานที่ซ้ าซากจะมีความสัมพันธ์กับการลาออกและการ
เปลี่ยนงาน63 

           1.6 การสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน  จากผลการวิจัยของ บูคานัน 
(Buchannan) เรื่องการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของผู้จัดการภาคธุรกิจและรัฐบาล พบว่า
กระบวนการขัดเกลาเข้าสู่อาชีพผู้จัดการนั้นประสบการณ์ที่มีความส าคัญ ซึ่งท าให้ผู้จัดการเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร คือการปฏิสังสรรค์ในลักษณะการสนับสนุนและการช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งโอกาสความก้าวหน้าล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร64  ส่วน เชลดัน 
(Sheldon) ได้กล่าวว่า การปฏิสังสรรค์ในการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์กร การปฏิสังสรรค์ดังกล่าวเป็นการลงทุน ซึ่งบุคลคลอาจพัฒนาโดยรู้สึกตัวหรือไม่
รู้สึกตัวก็ได้ เพราะกว่าบุคคลจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ร่วมงานอื่นๆในที่ท างานนั้นๆจะต้องใช้
ระยะเวลาช่วงหนึ่งซึ่งลดโอกาสของการมีส่วนร่วมในองค์กรอื่นๆลงดังนั้น การลาออกจากองค์กรย่อม
หมายถึงต้องจากบุคคลเหล่านี้ไปและต้องไปเริ่มต้นสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นในที่ท างานแห่งใหม่ซึ้งต้อง
ใช้เวลามากขึ้น65 

      1.7 การสนับสนุนและชว่ยเหลือจากผู้บังคับบัญชา  แฟรงค์(Frank) พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพต่ านั้น  ผู้บังคับบัญชาจะไม่ค่อยสนทนากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือการช่วยเหลือในงานที่ยาก ส่วนในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพสูงนั้น  ผู้บังคับบัญชาจะสนทนาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องราวและปัญหาส่วนตัว และให้ความ
สนใจอย่างแท้จริงแนวโน้มที่เขาคงอยู่กับองค์กรจะมีมากขึ้น  หากเขาไม่พอใจระบบการเลื่อนขั้นเลื่อน 

 
 

63Clifford J. Mottaz, “Determinants of Organization Commitment,” Human 
Relation 41(1980),467-482. 

64Bruce G. Buchanan, “Government  Managers, Business Executive  and 
Organization Commitment,” Public Administrative Review 4,12 (July 1974) :537.  

65Mary E. Sheildon, “Investment and involvement as Mechanisims Producing 
Commitment to the Organization,”Administrative Science Quarterly,(1971):143-150. 
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ต าแหน่งก็จะท าให้เขาขาดความผูกพันต่อองค์กร66 ส่วน โมทาช (Mottza) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร โดยใช้ตัวแปรอิสระชุดเดียวกัน 
พบว่าการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาเป็นเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อ
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรเช่นเดียวกัน67 

      1.8 ความพึงพอใจต่อเงินเดือน โมทาช (Mottza) ได้กล่าวว่า ความรู้สึกที่ว่าตนเองได้รับ
ค่าตอบแทนด้วยความยุติธรรมเป็นปัจจัยที่มีความสัมพนธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร
เนื่องจากคนทุกคนมีความปารถนาที่จะได้รับความยุติธรรมโดยการประเมินความเสมอภาคและจะ
เปรียบเทียบรางวัลตอบแทนที่ได้รับกับความพยายามที่ตนได้ลงแรงไปในงานและเปรียบเที ยบกับ
เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เช่นกัน ความเสมอภาคจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับรู้ว่าอัตราส่วนของรางวัลที่
ได้รับและก าลังที่ลงไปเท่าเทียมกับอัตราส่วนของผู้อื่น68 ซึ่งในทางกลับกันจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเห็นว่า
อัตราส่วนรางวัลและความพยายามของตนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราส่วนของเพื่อนร่วมงาน 

      1.9 ความพึงพอใจต่อผลประโยช์ตอบแทนพิเศษ   สเตียรส์และพอร์ตเตอร์ (Steers 
and Porter)  กล่าวว่า การที่บุคคลเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงานอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ย่อมหวังที่จะได้รับสวัสดิการ เช่น การบริการทางด้านการแพทย์ ผลตอบแทนในระยะยาว เช่น 
บ าเหน็จบ านาญซึ่งนอกเหนือไปจากค่ตอบแทนรายเดือน บ าเหน็จบ านาญ เน้นทรัพยากรซึ่งบุคคลได้
สะสมไว้ในองค์กรเป็นความมั่นคงในอนาคตของบุคคลซึ่งไม่สามารถโอนจากองค์กรหนึ่งไปยังอีก
องค์กรหนึ่งได้69  โมทาช (Mottaz) พบว่าหากบุคคลรับรู้ว่าได้รับผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
เหมาะสมเพียงพอเป็นที่พึงพอใจแก่เขา เขาจะเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น70 
 
 
 66Frank J. Landy, Psychology of work Behavior, 3rded. (Lllinois : The Borsey 
Press,1985),459. 
 67Clifford J. Mottza, “An Analysis of the Relationship Between Work 
Satisfaction and Organizational Commitment,”The Sociological Quarterly,(1987),467. 
         68Clifford J. Mottza, “Determiant of Organizational Commitment,” Human 
Relation (1988):467-482. 

69Richard M.Steers,and Lyman W.Porter,  Motivation and Work Behavior ,322. 
70Clifford J. Mottza, “An Analysis of the Relationship Between Work 

Satisfaction and Organizational Commitment,”The Sociological Quarterly,(1987),541. 
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2.ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานในองค์กร (work experiences) ปัจจัยหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อระดับความผูกต่อองค์กร คือประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานในองค์กร เชื่อกันว่าจะ
เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรหรือไม่ก็ได้ โดยมีการมองกันว่าปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นจากการท างานในองค์กรนี้ ซึ่งจากผลการวิจัยของ สเตียรส์(Steers) ได้มีการ
นิยามปัจจัยด้านนี้ไว้ว่า คือ ทัศนคติของกลุ่มต่อองค์กร ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ระบบ
การพิจารณาความดีความชอบ การเข้าสังคมได้กับเพื่อนร่วมงาน การได้รับการพัฒนาฝึกอบรม71 

      2.1 ทัศนคติของกลุ่มต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกหรือท่าทีของกลุ่มสมาชิกขององค์กร
ที่มีต่อสิ่งต่างๆในองค์กร อาจเป็นไปได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ บีเกอร์และคาร์เปอร์ (Beeker and 
Carper) พบว่า มีบทบาทต่อการก าหนดระดับความผูกพันต่อองค์กรเนื่องจากสมาชิกองค์กรจะได้รับ
อิทธิพลจากการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนร่วมงาน โดยที่ว่าหากเพื่อนร่วมงานในกลุ่มใหญ่มีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กรและมีความผูกพันต่อองค์กรด้วยแล้วสมาชิกผู้นั้นก็จะมีความรู้สึกหรือทัศนคติเช่นเดียวกับ
กลุ่มคือมีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันต่อองค์กรไปด้วย72 

               2.2 ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร จากการศึกษาของ บูคานัน (Buchaman) 
พบว่าหากสมาชิกในองค์กรได้รับการยอมรับจากองค์กร และมีความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อ
องค์กรซึ่งหากมีมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้เขามีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากเท่านั้น เนื่องจากองค์กร
สามารถตอบสนองความต้องการของเขาที่จะให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญตนได้73 

       2.3ระบบการพิจารณาความดีความชอบ จากการศึกษาของ พอร์ตเตอร์และคณะ 
(Porter and others)  พบว่า ผลต่อความผูกพันในการท างานเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความรู้สึก
อยากอยู่ในองค์กร เมื่อเขารู้สึกว่ามีโอกาสจะเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งเพื่อตอบสนองความต้องการของ
เขา ความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ได้รับการกล่าวยืนยันจากการวิจัยความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรของจิตแพทย์
ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพบว่า หากจิตแพทย์เหล่านี้มีความพึงพอใจต่อระบบการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งก็จะท าใหเ้ขาขาดความผูกพันต่อองค์กร74 อีกด้วย 
 

71Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavioral View. Santa 
Monica,Cali Fomia : Goodyear Publishing Company,Inc.,(1977),47-48. 

72Howard S. Beeker and James W. Carper, The Development of Identification 
with and occupation, American Journal of Sociology 61 (1956) ,289-296. 

73Bruce G. Buchanan, “Building Organization Commitment: The Socialization 
of Managers in Work Organization, Administrative Science Quarterty,1974,536. 

74Lyman W. Porter and, Organization Commitment, Job Satisfaction, and 
Turnover Among Psychiatric Technicians, Journal of Applied Psycholog, (1974),604. 
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     2.4การเข้าสังคมได้กับเพือ่นร่วมงาน สมาชิกองค์กรที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
มีโอกาสเข้าร่วมสังคม พบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงในที่ท างาน รวมทั้งผู้บังคับบัญชาจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่
ก าหนดความรู้สึกผูกพันผูกพันต่อองค์กร การขาดความร่วมมือหรือมีความเป็นมิตรกันน้อยก็จะท าให้
ความผูกพันต่อองค์กรน้อยลงด้วย 

     2.5การได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม คือการที่สมาชิกในองค์กรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะและสติปัญญาเพื่อขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งสริมให้สมาชิก
ในองค์กรมีความรู้สึกผูกพัน ลดอัตราการลาออก 

 
ผลของควำมผูกพันต่อองค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กรเปรียบเสมือนเป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือหนทางซึ่งบุคคลจะสามารถท า
ประโยชน์กับองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จ สามารถท านายอัตราการเข้า-ออกจากงานของ
บุคลากรในองค์กรได้ดี แนวคิดนี้มีลักษณะครองคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงานสามารถสะท้อนถึง
ผลโดยทั่วไปที่บุคคลตอบสนองต่อองค์กรโดยส่วนรวมขณะที่ความพึงพอใจในงานสะท้อนถึงการ
ตอบสนองของบุคคลต่องาน และที่ส าคัญที่สุดก็คือ เป็นตัวช้ีวัดที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร 

สเตียร์ส (Steers) ได้กล่าวว่า ความส าคัญของทัศนคติและพฤติกรรมอันมีผลต่อความผูกพัน
ในองคก์รเป็นหัวข้อที่มีผู้รู้น้อยมาก แต่จากรากฐานความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน เราอาจคาดหวังได้ว่า 
ความผูกพันท าให้เกิดผลได ้3 ประการ 

1.บุคลากรซึ่งมีความผูกพันอันแท้จริงต่อจุดหมาย และคุณค่าขององค์กรจะแสดงระดับ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรสูงกว่า และการตั้งใจขาดงานก็จะมีอัตราต่ ากว่าในกลุ่มของ
บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรน้อย 

2.บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร จะมีความปรารถนาที่จะอยู่กับนายจ้างของเขาโดยเขา
ช่วยเหลือและท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่พวกเขายอมรับ เนื่องจากบุคลากรมีความรู้สึเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และมีความเชื่อถือในจุดมุ่งหมายขององค์กร บุคคลที่มีความผูกพันสูงเปรียบเสมือนตัว
จักรส าคัญในการช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุความส าเร็จในเป้าหมาย 

3.จากค าจ ากัดความของความผูกพันต่อองคก์ร เราคาดได้ว่า บุคลากรที่มีความผูกพันต่อ 
องค์กรสูงจะมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายาม โดยพิจารณาแล้วว่าเป็นการท าเพื่อองค์กรบางกรณี
ความพยายามดังกล่าว สามารถเปลี่ยนไปเป็นผลงานที่มีคุณภาพเยี่ยมยอด75 
 
                 75Richard  M.  Steers, “Antecedent  and  Out  Comes  of  Organization 
Commitment.  Administative  Science Quarterly, 22(March, 1977),46-48. 
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บารอน (Baron) ได้กล่าวว่า ระดับของความผูกพันต่อองค์กรได้รับอิทธิพลจากลักษณะหลาย 
ประการของงาน ซึ่งแสดงออกในลักษณะของความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกไม่พึงพอใจในการ
ท างานมีผลต่อการรับรู้ของบุคลากรและความพึงพอใจโดยรวมและมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
บุคลากร ดังนี ้

1.ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงท าให้อัตราการขาดงาน การลาออกน้อยลง 
2.ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานและผล

การปฏิบัติงาน กล่าวคือ ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงท าให้บุคลากรมีความพยายามที่จะท างาน
เพื่อประโยชน์ขององค์กร และส่งผลให้มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงด้วย 

3.ความพึงพอใจในการท างานระดับสูงเป็นผลมาจากความผูกพันต่อองค์กร76 

อนันต์ชัย คงจันทร ์ได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีผลต่อพฤติกรรม ดังต่อไปนี ้
1.การขาดงาน เชื่อว่าคนที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีแรงจูงใจที่จะมาท างานมากกว่าคน

ที่มีความผูกพันต่ า 
2.ความตรงต่อเวลาในการท างาน 
3.การเปลี่ยนงาน เชื่อว่าความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีถึงอัตราการโยกย้าย

เปลี่ยนแปลงงานของสมาชิกในองค์กร77 สรุปได้ว่าผลของความผูกพันจะท าให้บุคลากรในองค์กร
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อบุคลากรมีความผูกพันในระดับสูง ท าให้บุคลากรมีความพยายาม
ท างานเพื่อประโยชน์ขององค์กรและช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุความส าเร็จในเป้าหมายได้  

 

กำรสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร 
เมอร์ฟี่ (Murphy) ได้กล่าวไว้ว่า ความซื่อสัตย์กับความผูกพันว่า ถ้าต้องการให้บุคลากร

ซื่อสัตย์ต่อองค์กรต้องสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น โดยวิธีการที่จะท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันนั้น มี
แนวทางที่ส าคัญสองประการคือ ประการแรก องค์กรต้องพยายามคัดเลือกบุคคลที่มีลักษณะ หรือดู
เหมือนว่าจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด ประการที่สอง เงื่อนไขต่างๆในองค์กรจะต้องเป็นไป
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรให้เกิดขึ้น78 

 

76Robert  A. Baron, Behavior in Organization.(Boston:Allyn and Bacon,1986) 
,165. 
 77อนันต์ชัย คงจันทร์. ควำมผูกพันต่อองค์กร.กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์ปริทัศน์
,2529,86.   

 78Kevin  R. Murphy,  Honesty  in  the  Workplace. (California : Book-Cole 
Publishing Company,1993),209-211. 
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สเตียร ์(Steers) ได้เสนอไว้ดังนี ้1) เมื่อบุคลากรอยู่ในสถานการณ์ที่เขามีโอกาสจะประสบความส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ การปล่อยให้เขาปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้
เขาเช่ือมโยงผลประโยชนส์ว่นบุคคลกับ ผลประโยชน์ขององค์กรเข้าด้วยกัน แต่ถ้าหากมีคนเข้าไปก้าว
ก่ายเกี่ยวข้องจะท าให้เขาเกิดความรู้สึกขัดแย้งขึ้นมาแทน 2) ผู้บริหารจะต้องแสดงออกอย่างชัดเจน
ว่ามีความห่วงใยต่อสวัสดิการด้านต่างๆของบุคลากรอย่างแท้จริง บางครั้งผู้บริหารอาจค านึงถึงอย่าง
จริงใจแต่การแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมท าให้เกิดความล้มเหลวได้เนื่องจากไม่มีตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน 3) 
ในบางสถานการณ์เป็นการดีที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการท างาน มีอ านาจ หรือความ
รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานของเขาเอง 4) ผู้บริหารควรพยายามส่งเสริมให้
บุคลากรสามารถเข้าใจถึงเป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายขององค์กร ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่า
เป้าประสงค์ขององค์กรมีความหมายมากน้อยเพียงใด และเขาสามารถสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ
เป้าประสงค์นั้นอย่างไรพยายามสร้างบรรยากาศแห่ง ความไวเนื้อเชื่อใจระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง 
พร้อมทั้งพยายาม เชื่อมโยงไปสู่ความสอดคลอ้งระหว่างความต้องการส่วนบุคคลกับเป้าประสงค์ของ
องค์กร79 

สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของบุคลากรในองค์กรต่อองค์กร 
ยินดีจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ซึ่งองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรประกอบไปด้วย ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การ
ยอมรับเป้าหมายและนโยบายการบริหารขององค์กร การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อ
องค์กร ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรความห่วงใยในอนาคตขององค์กร และความ
ต้องการที่จะดารงความเป็นสมาชิกขององค์กรตลอดไป ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แนวความคิดเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์กรของสเตียรส์(Steers)ที่ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์
ที่เหนียวแน่นของสมาชิกในองค์กร และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์กรมีค่านิยมที่กลมกลืนกับ
สมาชิกคนอ่ืนๆ แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร และเต็มใจที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจ
เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงคือ  

1) ความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร   
2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร   
3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
 
 
 

79Richard  M. Steers, Introduction to Organizational Behavior,1987, 580-581. 
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ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนพระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์ 

 ประวัติโรงเรยีน 
 เมื่อ พ.ศ. 2524 ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ซึ่งขณะนั้น คือ นายตรี  ภวภูตานนท์ ได้รับ
หนังสือเชิญจาก นางเจริญ  จูฑะวิภาต แจ้งว่าตนมีจิตศรัทธาจะอุทิศที่ดินจ านวน 6 ไร่ 3 งาน 72  
ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1256 เลขที่ดิน 37 ต าบลบางบอน  อ าเภอบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  
ให้กับกรุงเทพมหานคร  เพื่อใช้ในการสร้างโรงเรียนโดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี
พิจิตร์”ซึ่งเป็นชื่อบิดาและให้ใช้ชื่อ“ลมุลวรรณ” ซึ่งเป็นชื่อมารดาที่สิ่งก่อสร้างใดก็ได้ตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้เพราะ ผู้อุทิศที่ดินมีเจตนาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา  มารดาและเป็น
อนุสรณ์แด่คนรุ่นหลัง  โรงเรียนเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2528  
ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2529  
เป็นโรงเรียนล าดับที่ 35 ของเขตบางขุนเทียนในขณะนั้นและในปี พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานคร  
ประกาศตั้ง เขตจอมทองขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตบางขุนเทียน ตามจ านวนประชากร  
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จึงต้องไปสังกัดเขตจอมทอง จ านวน 11โรงเรียน เหลือโรงเรียนสังกัดเขต
บางขุนเทียน  จ านวน 24 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2533 กรุงเทพมหานคร อนุมัติเงินสะสมจ่ายซื้อ
ที่ดินขยายพื้นที่โรงเรียนเพิ่ม จ านวน 2 ไร่ 20 ตารางวา จากนายสุภัทร ม่วงสกุล และในปี 2538 
กรุงเทพมหานครอนุมัติงบประมาณ ซื้อที่ดินขยายพื้นที่เพิ่มอีก 1 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา จากแพทย์
หญิงวิรัช  สาลิตุล ท าให้โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมดเป็น 10 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวาในปีการศึกษา  2536  
กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศให้โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  จึงเปิด
ท าการสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น  ต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 กรุงเทพมหานคร ได้
ประกาศตั้งเขตบางบอน โดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งจากเขตบางขุนเทียน เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้น  
โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่  8 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ รวมอยู่ด้วยต้องมาอยู่ใน
สังกัดส านักงานเขตบางบอน ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน 

 
วิธีกำรบริหำรจัดกำร 
 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  ดังนี ้
 1.หลักนิติธรรม การด าเนินงานต่างๆ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ รวมทั้งมีการต้ังข้อตกลงร่วมกันในการประพฤติตนและปฏบิัติงานภายในสถานศึกษา 
 2.หลักคุณธรรม ใช้หลักกัลยาณมิตร และคารวะธรรมในการท างานและการอยู่ร่วมกัน 
 3.หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมี
การกระจายอ านาจให้หัวหน้าสายชั้น  โดยในแต่ละสายชั้นประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินงาน  
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4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป  นอกจากนี้ยัง
กระจายอ านาจให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มอย่างเหมาะสม
เพื่อให้การท างานของสถานศึกษาด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ 
 4.หลักความรับผิดชอบ บุคลากรจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ เต็มก าลัง เต็ม
ความสามารถเต็มเวลาและรับผิดชอบในสิ่งที่กระท า 
 5.หลักความโปร่งใส การด าเนินการต่างๆ ของสถานศึกษามีร่องรอยหลักฐานที่สามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ 
 6.หลักความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด  
 นอกจากนี้ยังใช้การวางแผนกลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ว่าโรงเรียนมีสถานภาพอยู่ในระดับใด เมื่อ
วิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนแล้ว จึงน าข้อมูลต่างๆ ที่ไดม้าวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  
โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ในการด าเนินงาน โรงเรียนได้จัดระบบการบริหารงานในโรงเรียน  โดย
การผสมผสานโครงสร้างการบริหารงานเดิมที่กรุงเทพมหานครได้วางรูปแบบไว้  การจัดโครงสร้างการ
บริหารงานแนวใหม่ (AFP) การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based  Management : 
SBM) หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ ท าให้มีลักษณะเป็นโรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ่ ซึ่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้บริหารงานในโรงเรียนเล็ก ท าหน้าที่ดูแลบริหารงาน
ในช่วงชั้นภายใต้การบริหารงานและความเห็นชอบของผู้อ านวยการโดยโครงสร้างการใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน เพื่อให้การจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 

กำรก ำหนดทศิทำงสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้มีการด าเนินการตามกระบวนการ การสร้างวิสัยทัศน์
โดยคิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยการน าแนวนโยบายการศึกษาศึกษาของชาติและ
ต้นสังกัดรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท าให้ได้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ดังนี ้
 
 วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
 บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
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 พันธกิจ (Mission) 
1.พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนโดยยึดหลักการบริหารให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 

 2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพ 
3.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 4.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
5.ส่งเสริมให้นักเรียนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

 6.ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 7.พัฒนาการติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 เป้ำประสงค์/ผลลัพธ์  (Outcome) 
 1.เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 2.เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค ์
 3.เพื่อให้นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 4.เพื่อให้นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 5.เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
 6.เพื่อให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
 
 เป้ำหมำย/ผลผลิต (Outputs)  

1.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 85 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
3.ครูร้อยละ 80 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพร้อมทั้งใช้

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร้อยละ 80 มีจิตส านึกที่ดีและประพฤติตนเป็น

คนดีตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม 
5.นักเรียนร้อยละ 85 น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
6.โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
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กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อม 

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนพระยา
มนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ได้ผลการวิเคราะห์  ดังนี ้
 กำรวิเครำะหป์ัจจัยภำยใน 
 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายใน ที่เปน็ข้อดีหรือข้อเด่นที่
ท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนประสบความส าเร็จ 
 จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นข้อด้อยที่อาจ
ส่งผลเสียต่อการด าเนินงาน  
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน 

 รำยกำร จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โครงสร้างและ
นโยบายของ
โรงเรียน 

 

1.มีแผนปฏิบัตงิานและมีกาปฏิบัติงาน
ตามแผน มีการประเมินแผนงานและ
ปรับปรุงแก้ไขแผนงานทุกปี 
2.มีการประชุมวางแผนการก าหนด
ขอบข่ายโครงสร้างนโยบายระบบงาน
ของโรงเรียนทุกส่วนอย่างเป็นระบบ
ตามขั้นตอน 
3.โรงเรียนมีการท างานอย่างเป็นระบบ
มีการแบ่งงานมอบหมายงานตามล าดับ
โครงสร้าง  และตามความสามารถของ
บุคลากร 
4.โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน
ครบทุกฝ่ายตามการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานและมีนโยบายการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

1.การแบ่งโครงสร้างงานบางครั้งยัง
ไม่ระบุผู้รับผิดชอบและกากระจาย
ก าลังคนในแตล่ะโครงสร้างยังไม่
เหมาะสมกับปริมาณงาน 
2.นโยบายพัฒนาการเรียนการสอน
มีจ านวนมากและกิจกรรมโครงการ
บางเรื่องไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
3.การบริหารงานบางงานยังไม่เป็น
ระบบและขาดความสอดคล้องกัน
ในแต่ละฝ่าย 
4.บางครั้งการท างานในแต่ละฝ่าย
ขาดการประสานงานกัน 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน(ต่อ) 

รำยกำร จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

บุคลากรใน
โรงเรียน 

 

1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าบริหาร
จัดการโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยดึงทุก
ภาคส่วน (บ้าน วัด โรงเรียนชุมชน)เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนตรงตามหลักสูตรและมีมาตรฐาน
วิชาชีพ 
3.ครูมีความสามัคคีในการท างาน มีคารวะ
ธรรม และมีจิตสาธารณะ ทุ่มเทในการ
ท างาน ช่วยเหลืองานโรงเรียนอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ 
4.ครูมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน
สามารถดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
5.นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบ
ของโรงเรียน มีคารวะธรรม มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี  และมีผลงานปรากฏ
ได้รับรางวัลมากมาย 

1.จ านวนนักเรียนมีมากและมาจาก
สภาพครอบครัวที่หลากหลายท าให้
ประสบปัญหาในการดูแลนักเรียน 
2.ครูมีการโอน–ย้ายกลับภูมิล าเนา
ท าให้มีการสับเปลี่ยนครูตลอดป ี
3.ครูต้องปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของต้นสังกัดซึ่งมีจ านวนมากท าให้
ปฏิบัติงานการสอนได้ไม่เต็มที่ 
 

งบประมาณ 

 

1 .ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนานักเรียนอย่างเพียงพอ 
2 .ชุมชนให้ความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากรและสนับสนุนการด าเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3.มีการบริหารการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
4.มีการใช้เงินงบประมาณในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
5.การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ รวดเร็วและเพียงพอ 

1 .ยังใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่
คุ้มค่า 
2.วัสดุ ครุภัณฑ์มีจ านวนมากท าให้
การดูแลรักษาไม่ทั่วถึงและเมื่อ
ช ารุดการซ่อมแซมเกิดความล่าช้า 
3.การใช้งบประมาณในการพัฒนา
ยังไม่ครอบคลุมงานทั้งหมดบางงาน
ได้รับงบประมาณมาก บางงาน
ได้รับงบประมาณน้อย 
4.ขาดความคล่องตัวในการเบิกจ่าย
งบประมาณในการบริหารจัดการ 

 

   ส
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน(ต่อ) 

รำยกำร จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

วัสดุ อุปกรณ ์

 

1 .มีทรัพยากรและสิ่ งอ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 
2 .โรง เรี ยนสามารถจัดหาวัสดุและ
อุปกรณ์ให้ครูได้อย่างเพียงพอและตรง
ตามความต้องการ 
3.มีการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อย่างเป็น
ระบบและมีขั้นตอน 
4.ห้องเรียนมีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน
และอาคารสถานที่สะอาด สวยงามและ
ปลอดภัย 

1.โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนจ านวน
มากพื้นที่ใช้สอยจึงมีน้อยไม่เหมาะสม
กับจ านวนนักเรียน เช่น สนาม แหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาต ิ
2.โรงเรียนอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
สถานที่มีการก่อสร้างซึ่งเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหต ุ
3.พื้นที่ส าหรับการออกก าลังการของ
นักเรียนไมเ่พียงพอ 
 

การบริหาร
จัดการ 

 

1.โรงเรียนมีการกระจายอ านาจตามสาย
งานและตามโครงสร้างองค์กร คือ มีรอง
ผู้อ านวยการ 4 ฝ่าย,มีหัวหน้าสายชั้น 
และหัวหน้ากลุ่มสาระและการแบ่งงาน 
3 ฝ่ายในระดับสายชั้น 
2.  มีการท างานโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม   
มีการกระจายงาน และมอบหมายงาน 

1.ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานให้ครูรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทั่วถึง 
2.งานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนยังไม่
เป็นระบบและขาดประสิทธิภาพท าให้
ครูไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่าง  

 
 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

 โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการ
ด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ   
 อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภัยคุกคามหรือ
ข้อจ ากดัที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
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ตารางที่  2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก 
รำยกำร โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้ านสั งคมและ
วัฒนธรรม 

 

 

1.ชุมชนมีความเชื่อมั่นส่งนักเรียนเข้ามา
เรียนเป็นจ านวนมากและได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนในทุกๆ ด้าน ผู้บริหาร
จึงท างานได้อย่างคล่องตัว 
2.การคมนาคมรอบๆ โรงเรียนเดินทาง
ได้สะดวก 
3.ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
4.โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
ผู้ปกครองในเขตบางบอนต่างต้องการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนซึ่งมีจ านวนมากกว่า
ที่โรงเรยีนจะรับได ้

1 .สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมี
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ บ้านเรือนแออัด  
การจราจรคับคั่ง ท าให้เกิดมลภาวะ
ต่างๆ และเกิดปัญหาขยะมูลฝอย 
2.สภาพแวดล้อมรอบๆ โรงเรียนมี
สถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ร้านเกม  
ร้านขายสุราและบุหรี่ 
3 .วัดอยู่ห่างจากโรงเรียนท าให้
นั ก เ รี ยนขาดโอกาสในการท า
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ด้านเทคโนโลย ี

 

 

1 .ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียน
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการในโรงเรียน 
2.การติดต่อสื่อสารด้านต่างๆสามารถท า
ได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3 .ส่ วนกลาง ให้ ก า รสนั บสนุ นด้ าน
เทคโนโลยีอย่างเต็มที่และทั่วถึง ท าให้
โรงเรียนพัฒนาและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็ว 
4 .สถานประกอบการด้านเทคโนโลยี
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้น
ความรู้ให้แก่นักเรียนได้ 

1.การขาดความเข้าใจในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน ์
2.แหล่งอบายมุขที่ไม่เหมาะสม  
เช่น ร้านเกมส์ เด็กบางคนติดเกมส์
จนไม่สนใจการเรียน 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก(ต่อ) 
รำยกำร โอกำส ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 

ด้านเศรษฐกิจ 

 

 

1.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ในระดับปานกลางและดีท าให้การระดม
ทรัพยากรจากผู้ปกครองในการด าเนินการ
จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนประสบ
ความส าเร็จ 
2.มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยการให้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
3.โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านโรงงาอุตสาหกรรม
จงึได้รับการสนับสนุนจากโรงงาน และ
บริษัทเอกชนต่าๆ ในการสนบัสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

1.ผู้ปกครองประกอบอาชีพไม่มั่นคง
ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ของผู้ปกครองและนักเรียนต้องย้าย
ตามไปด้วยท าให้ส่งผลต่อความ
ต่อเนื่องทางการเรียนของนักเรียน 
2.ฐานะทางบ้านของนักเรียนบาง
คนยากจนท าให้ผู้ปกครองต้ อง
ท างานหนักจึงขาดความสนใจใน
ดูแล อบรม สั่งสอนบุตรหลานของ
ตน 
 

ด้านการเมือง 

และกฎหมาย 

 

 

1.การก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการ
จั ดการ เ รี ยนการสอนสอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายของกลุ่มสาระ 
2.การได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน า  
โรงเรียนต้นแบบร่วมกับหน่วยงานต้น
สั งกั ดและหน่ วยงานภายนอกท า ให้
โรงเรียนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ 
3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี
พุทธศักราช2542และฉบับแก้ไข (เพิ่มเติม)
ปีพุทธศักราช 2545และหลักสูตการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 ท าให้
โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
4.ภาครัฐให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลมีอ านาจ
ในการบริหารจัดการตนเองมากขึ้นตาม
บริบทของโรงเรียน 

1.นโยบายการพัฒนาการเรียนการ
สอนมีจ านวนมากและกิจกรรม
โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2.นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ท าให้ภาระงานของครูเพิ่มจ านวน
มากขึ้นท าให้ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

   ส
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียนพระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
แผนภูมิที่  6 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์   

- การวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 
- การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
- การส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
- วินัยและการรักษาวินัย 
- การลาและการออกจาก
ราชการ 
- วิชาการชั้น ป. 1 – 3   
- งานตามนโยบาย 

- การท าค าของบประมาณ 
- วางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
-  จัดเก็บและจัดท าบัญชี
เงินลูกเสือ – ยุวกาชาด 
- การบริหารงานพัสดุ 
- การควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน 
- วิชาการชั้น ป. 4 – 6 
- งานตามนโยบาย 

 
 
 

 

- การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายสารสนเทศ 
- การจัดระบบและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน 
- การบริหารงานธุรการ 
- การบริหารงานกิจกรรม
นักเรียน 
- งานอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและ
ยานพาหนะ 
- การพัฒนาเครือข่ายทาง
การศึกษา 
- การจัดระบบควบคุม
ภายใน 
- วิชาการชั้นปฐมวัย 
- งานตามนโยบาย 

- การวางแผนงาน
วิชาการ 
- การบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับสถาน- 
ศึกษา 
- การบริหารการจัดการ
เรียนรู้ 
- การนิเทศงานวิชาการ
ภายในโรงเรียน 
- วัดผลประเมินผลการ
เรียน 
- การพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมเทคโนโลยี
และและแหล่งเรียนรู้ 
- การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-  การประกันคุณภาพ
การศึกษากับวิชาการ 
- วิชาการชั้นมัธยม 
- งานตามนโยบาย 
 

คณะกรรมการเครอืข่าย 

 

 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการคนที่ 1 

ด้านวิชาการ 

(นำงสำวกรกมล  ฮอง

กุล) 

รองผู้อ านวยการคนที่2 

ด้านบุคคล 

 

รองผู้อ านวยการคนที่ 3 

ด้านงบประมาณ 

รองผู้อ านวยการคนที่ 4 

ด้านบริหารทั่วไป 

   ส
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ข้อมูลบุคลำกร 
ตารางที่ 3 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์   ปีการศึกษา  2556 

ประเภทบุคลำกร 

จ ำแนกตำมเพศ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ชำย หญิง รวม 
สูงกว่ำ 
ปริญญำ
ตรี 

ปริญญำตรี 
ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

รวม 

ผู้บริหารโรงเรียน  (คศ.3) 1 - 1 1 - - 1 
รองผู้บริหารโรงเรียน (คศ.3) 1 2 3 3 - - 3 
รองผู้บริหารโรงเรียน (คศ.2) 1 - 1 1 - - 1 
ครูปฏิบัติการสอน(ข้าราชการ) (คศ.3) 5 7 12 5 7 - 12 
ครูปฏิบัติการสอน(ข้าราชการ) (คศ.2) 13 38 51 10 41 - 51 
ครูปฏิบัติการสอน(ข้าราชการ) (คศ.1) 9 32 41 4 37 - 41 
ครูผู้ช่วย 3 12 15 2 13 - 15 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 - 1 - 1 - 1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 - 1 - 1 
คนเลี้ยงเด็ก (ประจ า) - 2 2 - - 2 2 
คนเลี้ยงเด็ก - 11 11 - - 11 11 
ภารโรง (ประจ า) 7 - 7 - - 7 7 
ภารโรง (ชั่วคราว) 1 2 3 - - 3 3 
คนขับรถ 1 - 1 - - 1 1 
แม่ครัว 1 13 14 - - 14 14 
ยามรักษาความปลอดภัย 2 - 2 - - 2 2 
รวม 46 120 166 26 100 40 166 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

80โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์, แผนปฏิบัติรำชกำรปีกำรศึกษำ 2556, 44-68. (อัด
ส าเนา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 
 

 
 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งำนวิจัยในประเทศ 
เนตรนภา นันทพรวิญญู ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรบริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์

ปอเรชั่น จ ากัดการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2)เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันของบุคลากรบริษัท 
เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรบริษัทเซ็นทรัลรีเทลแตกต่างกันได้แก่ สถานภาพ รายได้ และอายุงาน81   

 บุญช่วย คล้าเอม ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรบริษัท บี.พี.เอ็น ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ผลงานวิจัยพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้าน
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร ด้านความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกใน
องค์กรของตน ด้านความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กรของตน82 

 ภัทรพล กาญจนปาน ได้ศึกษาจริยธรรมในองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรการประปานครหลวงและผลการด าเนินงานของการประปานคร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่ง
หมาย เพื่อศึกษาจริยธรรมในองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรการประปานคร
หลวงและผลการด าเนินงานของการประปานครหลวง ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรการประปานคร
หลวงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศด้านจริยธรรมโดยรวม ด้านแนวคิดที่มุ่งองค์กร ด้านแนวคิดที่
มุ่งเน้นบุคลากร และด้านเน้นหลักความยุติธรรม อยู่ในระดับดีทุกด้าน 2) บุคลากรการประปานคร
ประปานครหลวงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก3) บุคลากรมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์กรอยู่ในระดับดี83 

  
81เนตรนภา นันทพรวิญญู,“ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรบริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์

ปอเรชั่นจ ากัด.”(การค้นคว้าอิสระการศึกษาตามหลักสูตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,2551),69-70. 

82บุญช่วย คล้าเอม,“ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรบริษัทบี.พี.เอ็น ซัพพลาย แอนด์
เซอร์วิส จ ากัด.”(ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร,2551),บทคัดย่อ. 

83ภัทรพล กาญจนปาน, “จริยธรรมในองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
การประปานครหลวงและผลการด าเนินงานของการประปานครหลวง .” (สารนิพนธ์หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ,2552),บทคัดย่อ. 
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  พิทยา โภคา การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก จังหวัดสมุทรปราการนี้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
และอายุงานน้อยกว่า 3 ปี มีปัจจัยลักษณะงานปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน และความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับความ
ผูกพันต่อองค์กร พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กรของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพ์ลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน84 

ไพวัณ วัฒนราษฎร ์ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์กร: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 3 แห่งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า1) ความผูกพันต่อองค์กร บุคลากรโรงพยาบาลที่
ศึกษามีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีตัวช้ีวัดที่อยู่ในระดับสูงที่สุดได้แก่ การแสดง
ตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รองลงมา ได้แก่ ความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป และความ
ยินยอมท าตามเป้าหมายและ ค่านิยมขององค์กร 2) คุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรโรงพยาบาลที่
ศึกษามีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับปานกลาง85 

ชาญวุฒิ บุญชม ได้ท าการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากร
โรงเรียนอิสลามสันติชน ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 –34 ปี 
สถานภาพโสด/อยู่คนเดียวและสมรสมีจ านวนเท่ากัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งเป็น
ครูผู้สอนและมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3-6 ปี ในด้านระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรใน
ภาพรวมได้พบว่าประชากรมีระดับความผูกพันอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในตัวแปรด้านความ
ห่วงใยในอนาคตขององค์กร และมี่ค่าเฉลี่ยต่าสุดในตัวแปรด้านการยอมรับเป้าหมายและนโยบายของ
องค์กร ปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันในองค์กรได้แก่ ความแตกต่างของระดับต าแหน่งท าให้มีผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน ความแตกต่างทางด้านระดับ 

 

 

84พิทยา โภคา, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกจังหวัดสมุทรปรากา” (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี,2553),บทคัดย่อ. 

87ไพวัณ วัฒนราษฎร์, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์กร: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 3 แห่งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี” (ปริญญานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,2553),บทคัดย่อ. 
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การศกึษาและระยะเวลาในการท างาน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าของงานความมีอิสระในการท างาน การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน สภาพแวดล้อมองค์กร และการกระจายอ านาจในองค์กร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ได้แก ่ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันในองค์กรอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือความยากง่ายของงาน86 
 บุญฑวรรณ วิงวอน และปรียา ปันธิยะ ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  ผลการวิจัยพบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-30 ปี สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งครูอัตรา
จ้าง ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กรน้อยกว่า 5 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ท างานและความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก ส่วนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและคุณภาพ
ชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง87 

สุรพล สาระพันธ์ ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ต ารวจ:กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจนครบาลคลองตัน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจ
นครบาลคลองตัน เจ้าหน้าที่ต ารวจ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 41 ปี ขึ้นไป การศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีสถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000บาท มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
มากกว่า 10 ปี ได้เลื่อนขั้น 1 ขั้น 2) ระดับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจ
นครบาลคลองผูกพันต่อองค์กของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลคลองตัน เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สถานีต ารวจนครบาลคลองตันมีความผูกพันในภาพรวมในระดับปานกลาง ประกอบไปด้วย ความ
คิดเห็นด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ รองลงมามีความคิดเห็นด้านความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
นโยบายและเป้าหมายขององค์กรด้านการได้รับและการยอมรับ ด้านระบบการพิจารณาความดี
ความชอบ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กรและด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 3) ปัจจัยที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลคลองตัน  
 

86ชาญวุฒิ บุญชม, “ความผูกพันต่อองค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติ
ชน” (ภาคนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
,2553),บทคัดย่อ. 

87บุญฑวรรณ วิงวอน และปรียา ปันธิยะ,“ความผูกพันองค์กรและคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง.”(รายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง,2553),บทคัดย่อ. 
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เพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรสรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และ
การได้รับพิจารณาความดีความชอบไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจ
นครบาลคลองตันต่อความผูกพันต่อองค์กร88 

นิดาขวัญ ร่มเมือง ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรณีศึกษาโรงเรียนธิดาแม่
พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยด้านลักษณะ
งานโดยรวม บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในทุกด้าน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ด้านความท้าทายของงาน ด้านความมีอิสระในงาน 
และด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัย ด้านประสบการณ์
การท างาน โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ใน
ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ทัศนคติต่อองค์กร ด้านความส าคัญของตนต่อองค์กร  และด้านความพึงพิงได้ขององค์กร ระดับความ
ผูกพัน ต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎรธ์านี พบว่า โดยรวม บุคลากรมี
ความผูกพันอยู่ในนระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในทุกด้านมีความผูกพันอยู่ใน
ระดับมาก เรียงรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ตามล าดับ คือ ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร  ด้านความเชื่อมั่นตามล าดับ คือ ด้าน
ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร  ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร  และด้านความต้องการที่จะรักปัจจัยด้านบุคคลของบุคลากรกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่า 
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน และเงินเดือนต่างกันมีความผูกพัน
ต่อองค์กรแตกต่างกันจากการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้าน
ประสบการณ์การท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร ด้านความต้องการที่จะ
รักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร ในทิศทางเดียวกัน89 

เอกพงษ์ อั๊งค า การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ต ารวจกอง
ก ากับการควบคุมฝูงชน 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของ 

 
 
88สุรพล สาระพันธ์, “ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ต ารวจ: กรณีศึกษา สถานีต ารวจ

นครบาลคลองตัน”.(สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.2554),82. 
89นิดาขวัญ ร่มเมือง, “ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรณีศึกษา โรงเรียนธิดาแม่พระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี” (วิทยานิพนธ์ การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัย
วลัยษณ,์2554),74-75. 
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ความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ต ารวจกองก ากับการควบคุมฝูงชน 2 กองบังคับการอารักขาและ
ควบคุมฝูงชน มีความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการปฏิบัติงาน รายได้ และ
ระดับการศึกษาสูงสุดจะมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ต ารวจกองก ากับการควบคุมฝูง
ชน 2 กล่าวคือ หากเจ้าหน้าที่ต ารวจกองก ากับการควบคุมฝูงชน 2 มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาก มีรายได้
น้อย และมีการศึกษาต่ า จะท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจกองก ากับการควบคุมฝูงชน 2 มีความผูกพันใน
องค์กรลดลง90 

 

งำนวิจัยในต่ำงประเทศ 
 

อดามส์ (Adams) ศึกษาเรื่องแบบจ าลองของความผูกพันต่อองค์กรในเจ้าหน้าที่พยาบาลโดย
ศึกษาในเจ้าหน้าที่พยาบาลเพศหญิง จ านวน 143 คน ในโรงพยาบาลเขตตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา 
พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร91 

ดันแฮมและคนอื่นๆ (Dunham et al.) ได้ท าการศึกษา 9 ครั้ง เพื่อประเมินโครงสร้างของ
ค าจ ากัดความของความผูกพันต่อองค์กรของ Allne and Mayer โดยมีกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด
2,743 คน ผลการศึกษาสนับสนุนให้การคงอยู่ของ 3 มิติใหญ่ ๆ คือ ความผูกพันด้านความรู้สึกความ
ผูกพันต่อเนื่อง และความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม และมีมิติย่อยๆ ในความผูกพันต่อเนื่อง 
คือ การเสียสละของบุคคล (Personal sacrifice) และไม่มีทางเลือกอื่น(lock of alternatives)โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนและหาค่าไคสแควร์ พบว่า ความผูกพันด้านความรู้สึกจะเป็นสิ่งที่ท าให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด92 

 
 

  
90เอกพงษ ์อัง๊ค า, “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ต ารวจกอง

ก ากับการควบคุมฝูงชน 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน.”(ภาคนิพนธ์หลักสูตรปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี,2556),บทคัดย่อ. 

91Barry  D.  Adams,“A Model of Organizational Commitment in Staff Nurse 
(JobStress)”(Dissertation Abstracts International. 52(Octber 1991: 1948). 

92Randall  B. Dunham,  Jean A. Gibe and  Maria B. Castanda.“Organization 
Commitment: The Utility of an Integrative Defintion” Journal  of   Applied 
Psychology.79(June 1994),370-379. 
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โซเมอร์ (Somer) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กร การลาออกและการขาดงานโดย
ทดสอบผลกระทบทางตรงและผลจากการปฏิกิริยาร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล
จ านวน 422 คน โดยใช้แบบจ าลองความผูกพันต่อองค์กร 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความผูกพันด้าน
ความรู้สึก ความผูกพันต่อเนื่อง ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม น ามาศึกษาความรู้สึกเบื่อ
หน่ายในการท างาน การลาออกและการขาดงาน ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันด้านความรู้สึกเป็น
ตัวพยากรณ์ที่สอดคล้องกับผลเหล่านี้ และเป็นองค์ประกอบของความผูกพันตัวเดียวที่สัมพันธ์กับการ
ลาออกและการขาดงาน ส าหรับความผูกพันต่อเนื่องที่เกิดมาจากมาตรฐานทางสังคมมีความสัมพันธ์
เฉพาะความรู้สึกเบื่อหน่ายในงาน ส่วนความผูกพันต่อเนื่องไม่พบว่ามีผลโดยตรงต่อตัวแปรเหล่านี้ 
อย่างไรก็ตามพบว่าความผูกพันต่อเนื่องมีปฏิกิริยร่วมกัน(Interaction)กับความผูกพันด้านความรู้สึก
ในการพยากรณ์ ความรู้สึกเบื่อหน่ายและการขาดงานจาก93 

สเตียรส์ (Strees) วิจัยเรื่องปัจจัยเบื้องต้นที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย
คุณลักษณะส่วนตัว คุณลักษณะของงานและประสบการณ์ในการท างานพบว่าปัจจัยทั้ง 3 มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรและได้ศึกษาผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์กรพบว่าการคงอยู่ในองค์กร
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ส่วนการท างาน มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญกับความ
ผูกพันองค์กร94 

พอทเตอร์ (Porter) ศึกษาอิทธพลของความผูกพันต่อองค์กรกับการคงอยู่เป็นการวิจัยระยะ
ยาว 10 เดือน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคงอยู่และกลุ่มลาออกใช้เวลาศึกษา 4 
ระยะ ผลการวิจัยมีความมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างความผูกพันต่อองค์กรระหว่างกลุ่มที่
คงอยู่และกลุ่มที่จะออก โดยเฉพาะในระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ของการเก็บข้อมูลความผูกพันต่อ
องค์กรมีความสัมพันธ์ในทางลบสูงกับการเปลี่ยนงานเช่นเดียวกับความพึงพอใจในงานซึ่งใช้เป็น
ท านายการเปลี่ยนแปลง95 

 

 

93Mark J. Somer,“Organization Commitment, Turnover and Absenteeism an 
examination of Direct and Internation Effects.”Journal of  Organization  Behavior. 
19(January 1995),45-56. 

94Richard M. Strees, Organizational  Effectiveness : A Behavioral View  
(Santa  Monica, California : Goodyear Publishing Company, Inc.,1977 ),45-56. 

95Lyman W. Porter, and T. Parsom, “ Organizational  commitment  job 
statisfaction and tumover among psychiatric technjcjans,” Journal of Applied 
Psychology. 42,1(1974),603-609 
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บูคานัน(Buchanan) ได้ศึกษาการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของผู้จัดการภาคธุรกิจและ
รัฐบาล พบว่ากระบวนการขัดเกลาเข้าสู่อาชีพผู้จัดการนั้นประสบการณ์ที่มีความส าคัญ ซึ่งท าให้
ผู้จัดการเกิดความผูกพันต่อองค์กร คือการปฏิสังสรรค์ในลักษณะการสนับสนุนและการช่วยเหลือของ
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา โอกาสความก้าวหน้าล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร96 
 มอททซ์ (M0ttaz) ได้ศึกษาวิเคราะความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันต่อองค์กร  พบว่าการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร97 

เรบิเนียกและอลัทโท (Hrebinak and Alutto) พบว่าพระและบุคลากรป่าไม้ มักจะมีความ
ผูกพันต่อองค์กรและจะท างานอยู่ในองค์กรเดียวโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่องค์กรอื่น ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากโบสถ์คาทอลิก และองค์กรป่าไม้จะมีนโยบายที่ชัดเจนในการเลื่อนต าแหน่งในระดับสูงซึ่งท า
ให้พระและบุคลากรป่าไม้ มักจะมีความผูกพันต่อองค์กรและจะท างานอยู่ในองค์กรเดียวโดยไม่มีการ
เคลื่อนย้ายไปอยู่องค์กรอื่น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโบสถ์คาทอลิก และองค์กรป่าไม้จะมีนโยบายที่
ชัดเจนในการเลื่อนต าแหน่งในระดับสูงซึ่งท าให้พระและบุคลากรป่าไม้มีความผูกพันต่อองค์กรมาก98   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96Bruce  G. Buchanan, Government  Manager, Business  Executive, and 
Organization  Commitment, (Public  Administrative  Review ,1974) , 340. 

97Clifford  J. Mottaz,  An  Ananlysis  of  the  Relationship  Between  Work  
Satisfaction  and  Organizational  Commitment, (The  Sociological  Quartery  28  
(1987) , 542-558. 

98Lawrence G. Hrebiniak, and Joseph A. Alutto.  “personal and Role-Related 
Factors the Development of Organization Commitment,” Admininistrative Science 
17,4(1972) :552-573. 
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สรุป 
 

จากการศึกษาข้างต้น ความผูกพันของบุคลากรเป็นความรู้สึกโดยรวมที่มีต่องานและองค์กร 
โดยที่มีความผูกพันนั้น เป็นผลที่เกิดจากความพึงพอใจก่อน แล้วจึงเชื่อมโยงมาสู่ความผูกพัน ความ
ผูกพันเป็นทัศนคติที่มีเสถียรภาพมาก โดยก่อเกิดและพัฒนาไปอย่างช้าๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ซึงได้
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่มากขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างบุคคลกับองค์กร Porter & Steers (อ้างถึงในสุรัสวดี 
สุวรรณเวช) ดังนั้นสิ่งที่องค์กรต้องตระหนักอยู่เสมอ คือ องค์กรจะสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างไร ที่จะเอื้อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเต็ม
ความสามารถเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู ้ความสามารถ บุคลากรที่มีความผูกพันนั้นจะช่วยเพิ่มและรักษาองค์กรได้ ตลอดจนเพิ่มความ
จงรักภักดี ส่งผลให้องค์กรเกิดความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อ
องค์กร ด้านความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร และด้านความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์กร  ส่วนการสร้างความผูกพัน ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ และเมื่อบุคลากรเกิดปัญหา ผู้บังคับบัญชาควรเข้า
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะในการ
ท างาน สร้างนิสัยการท างานเป็นทีมเพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีท าให้
บุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นความผูกพันต่อ
องค์กรเป็นทัศนคติ ความรู้สึกของบุคคลในองค์กรที่มีต่อองค์กรของตน โดยมีการยอมรับเป้าหมาย
ค่านิยมขององค์กรพร้อมทั้งทุ่มเทความสามารถเพื่อองค์กร และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์กรซึ่ง
เป็นการแสดงออกในรูปแบบของความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีความต่อเนื่อง และพัฒนางานของ
ตนเพ่ือองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ก่อให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร 
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บทที่  3 

กำรด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงรียนพระยามน

ธาตุราชศรีพิจิตร์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (description research) โดยใช้บุคลากร

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จ านวน 103 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้

ข้อมูลเป็นบุคลากรโรงเรียนทั้ง 3 ฝ่ายประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าสาย 2) คณะกรรมการสถานศึกษาและ 3) ครู

ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยเป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรตามแนวคิดของสเตียรส์ (Steers) ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการวิจัย

เป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางของการ

วิจัย ประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางให้การด าเนินการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมายของการ

วิจยัที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงก าหนดแผนการด าเนินงานไว้ดังนี ้

ขั้นตอนที่  1  กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย เป็นการศึกษาสภาพปัญหา นิยามปัญหา ศึกษา

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ ข้อมูล  สถิติ รายงานการ

วิจัย เพื่อน ามาจัดท าโครงร่างงานวิจัย เสนอขอความเห็นชอบต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอ

โครงร่างต่อภาควิชาเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่  2  กำรด ำเนินกำรวิจัย ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและ

พัฒนา ทดสอบเครื่องมือ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ เพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติ

โครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย น าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตัวอย่าง โดยขอ

หนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อติดต่อขออนุญาตเก็บข้อมูลโดยขอความอนุเคราะห์

ผู้อ านวยการ และส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างแล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทดสอบความ

สมบูรณ์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย เป็นขั้นตอนการร่างรายงานผลการวิจัยน าเสนอ

คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ จัดท าเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

เพื่อให้งานวิจัยในเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง

ประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้

ในการวิจัย มีรายละเอียดดงันี ้

 

แผนแบบกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับขอบข่ายทฤษฎีที่ก าหนดไว้ในบทที่ 1 ดังนั้น

แผนแบบการวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นเชิงพรรณนา (descriptive research) ในลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

เดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot ,non-experimental case study) ซึ่ง

แสดงเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี ้

 

       O 

 

 

        R            X 

      

R    หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 

   X    หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา   

O    หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
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ประชำกร   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ รวมทั้งสิ้น 

137 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รอง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น จ านวน 23 คน 2) ฝ่าย

ปฏิบัติการสอน 101 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษา 13 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 137 คน 

 

กลุ่มตัวอย่ำงและกำรเลือกตัวอย่ำง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

โดยเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)99 ได้กลุ่มตัวอย่าง 103คน แล้วเลือก

ตัวอย่างตามโอกาสสถิติ (probability sampling) ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random 

sampling) ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น จ านวน 17 คน 2) ฝ่ายปฏิบัติการสอน 

จ านวน 76คน และ3) คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 103 คน ดังรายละเอียด

ในตารางที่ 4   

ตารางที ่4 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

ประเภทกลุ่มประชำกร ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา 23 17 

ฝ่ายปฏิบัติการสอน 101 76 

คณะกรรมการสถานศึกษา 13 10 

รวมทั้งสิ้น 137 103 
 

 

99Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan , อ้างถึงในพวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีการวิจัย

ทางพฤติกรรมศาตร์และสังคมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร,2540),303. 
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ตัวแปรที่ศึกษำ 

ตัวแปรที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรที่ศึกษา ดังต่อไปน้ี 

1.ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  

สถานภาพการสมรส ระดับการศกึษา ต าแหน่งหน้าทีห่ลักในโรงเรียน และประสบการณ์การท างานใน

ต าแหน่งปัจจุบัน 

2.ตัวแปรที่ศึกษา  เป็นตัวแปรเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการศึกษาตาม
แนวคิดของสเตียร์ส (Steers) ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของสมาชิก
ในองค์กรและเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์กรมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ แสดงตนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กรและเต็มใจที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจเพื่อองค์กร ซึ่งสามารถแสดง
ให้เห็นถึง 

1.ความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะการยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร คือ การยอมรับ
ในแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามค่านิยมขององค์กรมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานและการเป็นบุคลากร 

2.ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร คือ การแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างเต็มที่ เต็มใจอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ในการท างานที่ดี ใช้ความพยายามอย่าง
มากเพื่อตอบสนองหรือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งหวังให้งานที่ปฏิบัติประสบความส าเร็จอย่างมี
คุณภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จและเป็นผลดีต่อองค์กรในภาพรวม 

3.ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร คือ การที่บุคลากร 
แสดงถึงความต้องการที่จะปฏิบัติงานในฐานะของบุคลากร อย่างแน่วแน่เป็นความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน โดยไม่โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงงานที่ท า พยามยามที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ
องค์กรไว้ ไม่คิดหรือมีความต้องการที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นความตั้งใจและ
พยายามอย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกต่อไป เพื่อท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

       เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จ านวน  1 ฉบับ  โดยแบ่งออกเป็น        

2 ตอน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย 

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียนและประสบการณ์ใน

การท างานในต าแหน่งหน้าที่หลัก เป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไว้ให้เป็นตัวเลือก (force choic) 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ให้ค าตอบ ข้อค าถามผู้วิจัยได้มา

จากแนวคิดของสเตียรส์ (Steers) โดยมีลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Five Rating Scale)100 โดยให้

ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความคิดเห็นในความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยา

มนธาตุราชศรีพิจิตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดคา่คะแนนของช่วงน้ าหนัก 5 ระดับได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปาน

กลาง มาก มากที่สุด โดยมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง  ความผูกพันต่อองค์กรระดับน้อยที่สุดมีน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

          ระดับ 2 หมายถึง  ความผูกพันต่อองค์กรระดับน้อยมีน้ าหนักเท่ากับ  2 คะแนน 

          ระดับ 3 หมายถึง  ความผูกพันต่อองค์กรระดับปานกลางมีน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

          ระดับ 4 หมายถึง  ความผูกพันต่อองค์กรระดับมากมีน้ าหนักเท่ากับ  4 คะแนน 

 ระดับ 5 หมายถึง  ความผูกพันต่อองค์กรระดับมากที่สุดมีน้ าหนักเท่ากับ  5 คะแนน 

 

กำรสร้ำงและกำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

            ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยโดยมีขั้นตอนด าเนินงานดังนี้ 

         ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วน าผลการศึกษามาสร้างเป็นเครื่องมือวิจัยมาสร้างและปรับปรุง

ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาแก้ไขให้สอดคล้องและ

เหมาะสมกับตัวแปรและขอบเขตที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยน า

แบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพทางด้านเนื้อหา ด้านภาษา และ

โครงสร้างของแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) ถ้าค่า

ดัชนี IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ปรากฏว่าค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ข้อค าถาม

น้ันก็เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมนั้น แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ 

 
100Rensis  Likert, อ้างอิงใน  พวงรัตน์  ทวีรัตน์,  วิธีวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และ

สังคมศำสตร,์114-115. 
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ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และครูผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ไม่ใช่

ประชากร จ านวน 30 คน  

       ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ตาม

วิธีการของครอนบาค (Cronbach)101 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.957 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

       การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใหก้ารปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ  ผู้วิจัยได้

ด าเนินการตามขั้นตอน คือ 

1.ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์

เก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้อ านวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ขอความร่วมมือให้ข้าราชการ

ครูที่เป็นกลุ่มประชากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยอนุเคราะห์เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามใน

การวิจัยครั้งนี ้

2.ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง ส าหรับสถานศึกษาที่สามารถด าเนินการได ้

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้บุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จ านวน 103 คน เป็นหน่วย

วิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหารได้แก่  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ  หัวหน้าสายชั้น  จ านวน 17 คน 2) ครูปฏิบัติการ

สอน 76 คน และ 3) คณะกรรมการสถานศึกษา 10 คน รวมทั้งสิ้น 103 คน  เมื่อได้รับแบบสอบถาม

ทั้งหมดกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบทั้งหมด เพื่อด าเนินดังนี้ 

1.ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

2.จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัส 

3.น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

 
101Lee J. Cronbach,  Essentials  of  psychological  Testing,  4 th  ed. (New 

York : Harper & Row  Publishers,1984),161. 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

       การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ผู้วิจัยได้

ด าเนินการตามขั้นตอน คือ 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์

เก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้อ านวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ขอความร่วมมือให้ข้าราชการ

ครูที่เป็นกลุ่มประชากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยอนุเคราะห์เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามใน

การวิจัยครั้งนี ้

2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง  

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้บุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จ านวน 103 คน เป็นหน่วย

วิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหารได้แก่  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าสายชั้น จ านวน 17 คน 2) ครูปฏิบัติการสอน 

76 คน และ 3) คณะกรรมการสถานศึกษา 10 คน รวมทั้งสิ้น 103 คน เมื่อได้รับแบบสอบถาม

ทั้งหมดกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบทั้งหมด เพื่อด าเนินดังนี้ 

1. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

2. จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัส 

3. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

 

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามในการวิจัย ผู้วิจัย

ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการที่น าเสนอดังนี ้

1.ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 

1.1 การวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่ 

(frequency) และร้อยละ (percentage) 

     1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กร โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̄ ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผู้วิจัยถือว่าค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้จากการตอบ
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แบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลอยู่ในช่วงใดก็แสดงว่าความผูกพันของบุคลากรอยู่ในระดับนั้น ทั้งนี้ผู้วิจัย

ได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) มีรายละเอียดดังนี้ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์102  มีรายละเอียดดังนี ้

 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนอยู่ใน 

                                               ระดับน้อยที่สุด 

       ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนอยู ่

                                                         ในระดับน้อย     

      ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49  หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนอยู่ใน 

                                                         ระดับปานกลาง  

        ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49  หมายถึง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนอยู่ใน 

                                                         ระดับมาก     

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00  หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนอยู ่

                                                          ในระดับมากที่สุด   

2.การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  
โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิงอนุมาณ (Inferential) คือ การทดสอบค่า (t – 
test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 102John  W. Best, Research  in  Education,  4thed. ( New  Jersey : Prentice – 

Hall, Inc, 1981), 182. 
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  สรุป 

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทราบ 1) ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  2) ผลการ

เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เมื่อจ าแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 ฝ่ายคือ 1) ฝ่ายบริหาร 2) ครู

ปฏิบัติการสอน  และ 3) คณะกรรมการสถานศึกษา รวมประชากรทั้งสิ้น  137 คน โดยใช้ตารางของ 

เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือบุคลากรโรงเรียน

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของผู้ให้ข้อมูลโดยจัดเป็นเป็นกลุ่มจ านวน 3 กลุ่ม

ดังนี้ 1) ประกอบด้วยฝ่ายบริหารได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าสายชั้น จ านวน 17 คน  2) ครูปฏิบัติการสอน 76 คน  3) คณะกรรมการ

สถานศึกษา 10 คน รวมทั้งสิ้น 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 

ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรตามแนวคิดของสเตียรส์(Steers)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่(f) ค่าร้อยละ(%) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̄ ) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบค่าที (t–test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One –way ANOVA) 
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บทที่  4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียน

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อทราบ 1) ความผูกพันต่อ

องค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อ

องค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้

ข้อมูลประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าสายชั้น จ านวน 17 คน 2) ครูปฏิบัติการสอน 76 คน และ3) 

คณะกรรมการสถานศึกษา 10 คน รวมทั้งสิ้น 103 คน ได้รับแบสอบถามกลับคืนมา 103 ฉบับ คิด

เป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายจ าแนก

เป็น 3 ตอน คือ 

         ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

         ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  

         ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยา

มนธาตุราชศรีพิจิตร์ เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  

 

ตอนที่  1  กำรวิเครำะห์สถำนภำพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ผลการวิเคราะข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคลากรโรงเรียนพระยามน

ธาตุราชศรีพิจิตร์ ประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหารได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าสายชั้น 2) ครูปฏิบัติการสอน และ3) คณะกรรมการ

สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 103 คน ซึ่งเมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ  สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา  

ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่หลัก โดยการแจกแจง

ความถี่ (frequencies) และหาค่าร้อยละ(percentage) ปรากฏผลดังรายละเอยีดตามตารางที่ 5 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 
 

 
 

ตารางที่ 5  แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส  

ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน  และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน   

        

สถำนภำพส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 
    1.1  ชาย 

    1.2  หญิง 

 

30 

73 

 

29.12 

70.88 

รวม 103 100 

2. อายุ 
2.1 ไม่เกิน 30 ปี 
2.2 31 - 40 ปี 
2.3 41 - 50 ปี 
2.4 51 ปีขึ้นไป 

 

6 

45 

34 

18 

 

5.83 

43.69 

33.01 

17.47 

รวม 103 100.00 

3. สถานภาพการสมรส 
3.1 โสด 
3.2 สมรส 
3.3 หม้าย/หย่า /แยกกันอยู ่

 

35 

61 

7 

 

33.98 

59.22 

6.80 

รวม 103 100.00 

4. ระดับการศึกษา 
4.1 ต่ าปริญญาตร ี
4.2 ปริญญาตร ี
4.3 ปริญญาโท 
4.4 ปริญญาเอก 

 

4 

71 

28 

- 

 

3.89 

68.93 

27.18 

- 

รวม 103 100.00 
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ตารางที่ 5  (ต่อ)                     (n = 103) 

  สถำนภำพส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

5. ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน   
        5.1 ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวย /หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน/
หัวหน้าสายชั้น 

             5.2  ครูผู้ปฏิบัติการสอน 
              5.3  คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

17 
76 
10 

 
 

16.50 
73.79 
9.71 

รวม 103 100.00 

6. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่หลัก 
6.1 ไม่เกิน 5 ปี 
6.2 6 - 10 ปี 
6.3 11 - 15 ปี 
6.4 16 - 20 ปี 
6.5 21 - 25 ปี 
6.6 26 ปีขึ้นไป 

 

 
17 
27 
11 
24 
15 
9 

 
16.50 
26.21 
10.68 
23.31 
14.57 
8.73 

รวม 103 100.00 

จากตารางที่  5 เป็นการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่าโดยภาพรวม

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 70.88 เพศชายจ านวน 30 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.12  ส่วนช่วงอายุที่มีจ านวนน้อยที่สุดคือช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน  6 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 5.83 มากที่สุดคือช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 43.69 เมื่อพิจารณา

ตามสถานภาพ  พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 59.22 รองลงมามี

สถานภาพโสด จ านวน 35  คน คิดเป็นร้อยละ 33.98 และน้อยที่สุดคือสถานภาพหม้าย/หย่า /

แยกกันอยู่ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่าระดับปริญญาตรี

มีมากที่สุด จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 68.93 รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท จ านวน  28 คน คิด

เป็นร้อยละ  27.18 และระดับต่ าปริญญาน้อยที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.89 ส่วนด้าน

ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นครูผู้ปฏิบัติการสอน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 

73.79 รองลงมาจะเป็นฝ่ายประกอบด้วย ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวย /หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน/

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 
 

 
 

หัวหน้าสายชั้น จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และน้อยที่สุดคือคณะกรรมการสถานศึกษา

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.71 และด้านประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่หลัก ไม่เกิน 

5 ปี จ านวน 17คน คิดเป็นร้อยละ16.50 ระห่าง 6-10 ปี จ านวน 27คน คิดเป็นร้อยละ 26.21 

ระหว่าง 11-15 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.68 ระหว่าง 16-20 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.31 ระหว่าง 21-25 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  14.57 และ 26 ปีขึ้นไปจ านวน 9 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.73   

 

 ตอนที่ 2   ระดับควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกรโรงเรียนพระยำมนธำตุรำชศรีพิจิตร์ 

            ในการวิเคราะห์ระดับความผูกพันองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  

ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์โดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน า

ค่าเฉลี่ยที่ได้มาดัดแปลงเป็นระดับ โดยการเปรียบเทียบกับแนวคิดของเบสท์ ผลการวิเ คราะห์ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 แสดงระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์                                                                                                                                                                 

(n = 103) 

ข้อที่ รำยกำร X̄  S.D. ระดับ 

 ควำมผูกพันธ์ต่อองค์กร     

1 ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์กร 

4.42 0.35 มาก 

2 ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือ่องค์กร  4.49 0.36 มาก 

3 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิก 
ขององค์กร 

4.39 0.42 มาก 

รวม 4.43 0.32 มำก 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราช
ศรีพิจิตร์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.43, S.D. = 0.32) แยกพิจรณารายด้าน พบใน
ลักษณะเดียวกัน คือ อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ระหว่าง (X̄ = 4.39-4.49) 
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก ่ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่าง
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มากเพื่อองค์กร (X̄ = 4.49, S.D. =0.36) รองลงมา คือ ด้านความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (X̄ = 4.42, S.D. =0.35) และล าดับสุดท้าย คือ ด้านความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร (X̄ =4.39,S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย(S.D.=0.36-0.42) แสดงว่าความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

เพื่อตอบค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X̄ ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนเป็นรายข้อ จ านวน 60 ข้อ 
ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7-9     

 
ตารางที่7  แสดงระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านด้านความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในเป้าหมาย 

             และค่านิยมขององค์กร        

                 (n = 103) 

ข้อที่  รำยกำร  X̄  S.D. ระดับ 

 ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์กร 

   

1 นโยบายมีความชัดเจน ท าใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้าใจ 4.24 0.62 มาก 

2 รู้สึกมั่นคงในการท างานกับองค์กรของโรงเรียน 4.50 0.62 มากที่สุด 

3 โรงเรียนมีเปา้หมายกลยุทธ์และแนวทางด าเนินการที่ชัดเจน

สามารถน าทางไปสู่ผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

4.42 0.59 มาก 

4 มีการมอบอ านาจให้กับบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ

บรรลุเป้าหมาย 

4.41 0.62 มาก 

5 มีความภาคภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่าท่านเป็นบุคลากรของ

โรงเรียน 

4.63 0.66 มากที่สุด 

6 เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม เพื่อทราบผลการ

ด าเนินงาน และแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ 

4.36 0.66 มาก 

7 สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติงานมีความ

เหมาะสม 

4.39 0.53 มาก 
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ตารางที ่7 (ต่อ) 
ข้อที่ รำยกำร X̄  S.D. ระดับ 

8 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถที่จะท าให้โรงเรียนมีความเจรญิ 

ก้าวหน้า 

4.50 0.58 มากที่สุด 

9 ผู้บริหารให้เกียรติกับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 4.56 0.55 มากที่สุด 

10 มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมท าให้โรงเรียนก้าวหน้ามีชื่อเสียเป็น 

ที่รู้จัก 

4.66 0.52 มากที่สุด 

11 กล่าวช่ืนชมโรงเรียนให้เพื่อนๆและบุคคลภายนอกฟังเสมอเมื่อ

ได้พบกัน 

4.53 0.56 มากที่สุด 

12 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ 4.47 0.57 มาก 

13 เมื่อมีผู้กล่าวถงึโรงเรียนในทางเสียหายท่านรีบชี้แจงข้อเท็จจริง

ทันทีทุกครั้ง 

4.59 0.57 มากที่สุด 

14 ได้รับการสนับสนุนและโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถเสมอ 4.41 0.55 มาก 

15 งานที่ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า 4.45 0.59 มาก 

16 ท่านเห็นด้วยกับนโยบาย  วิธีการปฏิบัติงานในโรงเรียน 4.19 0.61 มาก 

17 ในโรงเรียนมีการกระจายอ านาจลดหลั่นกนัลงมาอย่างเหมาะสม 4.15 0.62 มาก 

18 วัฒนธรรมของโรงเรียนเป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยและยอมรับ 4.40 0.66 มาก 

19 การบริหารงานของโรงเรียนเป็นการบริหารงานที่เหมาะสม 4.26 0.66 มาก 

20 เป้าหมายของการปฏิบัติงานในโรงเรียนมีความสอดคล้องกัน 4.24 0.66 มาก 

รวม 4.42 0.35 มำก 

จากตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความผูกพันองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี
พิจิตร์  ด้านความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร พบว่าโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.42, S.D. = 0.35) แยกพิจรณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน บุคลากร
มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 13 ข้อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
อยู่ระหว่าง (X̄ = 4.15-4.66) เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับมากที่สุด
ล าดับแรก คือ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมท าให้โรงเรียนก้าวหน้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก  (X̄ =4.66, 
S.D. = 0.52) รองลงมาคือ มีความภาคภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่าท่านเป็นบุคลากรของโรงเรียน (X̄  
=4.63, S.D. = 0.66) ล าดับที่สาม คือเมื่อมีผู้กล่าวถึงโรงเรียนในทางเสียหายท่านรีบชี้แจงข้อเท็จจริง
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ทันทีทุกครั้ง(X̄ =4.59, S.D. = 0.57 ) และระดับมากที่สุด ล าดับสุดท้าย คือรู้สึกมั่นคงในการท างาน
กับองค์กรของโรงเรียน(X̄ =4.50, S.D. =0.62) ส่วนความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับมากล าดับแรก คืองานที่ได้รับมอบหมายตรงกับ
ความรู้ความสามารถ(X̄ =4.47,S.D.=0.57)รองลงมาคือ งานที่ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า 
(X̄  =4.45,S.D.=0.59) ล าดับที่สาม คือ โรงเรียนมีเป้าหมายกลยุทธ์และแนวทางด าเนินการที่ชัดเจน
สามารถน าทางไปสู่ผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน (X̄ =4.42, S.D. = 0.59) และระดับมาก ล าดับสุดท้าย 
คือ ในโรงเรียนมีการกระจายอ านาจลดหลั่นกันลงมาอย่างเหมาะสม (X̄ =4.15, S.D. = 0.62) เมื่อ
พิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.52-0.6) 
แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 8 ระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือ่องค์กร 

                                                                                                          (n = 103)                        

ขอ้ที ่ รำยกำร X̄  S.D. ระดับ 

 ด้ำนควำมเต็มใจที่จะทุ่มเทควำมพยำยำมอย่ำงมำกเพื่อองค์กร    

1 ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถให้กับการปฏิบัติงาน

เพื่อให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ 

4.60  0.51 มากที่สุด 

2 มีความเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ แม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงาน

ไปแล้ว 

4.55 0.56 มากที่สุด 

3 มีการติดตามผลในการด าเนินงานในโรงเรียนอยู่เสมอ 4.39 0.56 มาก 

4 ไม่รู้สึกเบื่อหนา่ยเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 4.05 0.71 มาก 

5 ทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ทุกครั้ง 4.57 0.54 มากที่สุด 

6 มีความพร้อมเสมอที่จะท าทกุอย่างเพ่ือความก้าวหน้าใน

โรงเรียน 

4.53 0.54 มากที่สุด 

7 มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางด าเนินงานในโรงเรียน 4.53 0.56 มากที่สุด 

8 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน 4.29 0.59 มาก 

9 มีความตั้งใจท างานให้ส าเร็จแม้มีอุปสรรค 4.50 0.52 มากที่สุด 
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ตารางที ่8 (ต่อ) 
ข้อที่ รำยกำร X̄  S.D. ระดับ 

10 มีความเต็มใจในการท างานถ้าได้รับมอบหมายงานนอกเหนือ 

จากงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

4.46 0.57 มาก 

11 พร้อมเสมอที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความ

เจริญก้าวหน้าของโรงเรียน 

4.50 0.58 มากที่สุด 

12 มีการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้งานเสร็จลุล่วง

ทันเวลา 

4.64 0.48 มาก 

13 เต็มใจที่จะปฏิบัติงานทั้งงานที่อยู่ในความรบัผิดชอบโดยตรง

และนอกเหนือความรับผิดชอบ 

4.53 0.57 มากที่สุด 

14 มีความทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ทั้งในและนอกเวลาราชการ 4.47 0.55 มาก 

15 มีความสุขเมื่อสามารถท างานนั้นได้ประสบความส าเร็จ 4.72 0.47 มากที่สุด 

16 งานที่ปฏิบัติอยู่ในโรงเรียนท าให้มีความรู้สึกกระตือรือร้นอยาก

ที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

4.41 0.57 มาก 

17 บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.27 0.63 มาก 

18 ในการท างานนั้นบุคลากรควรค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร

เป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน 

4.50 0.58 มากที่สุด 

19 มีความภูมิใจที่สามารถผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ 4.74 0.48 มากที่สุด 

20 มีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียนเจริญก้าวหน้าเป็นอย่ามาก 4.51 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.36 มำก 

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราช
ศรีพิจิตร์  ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X̄ = 4.49, S.D. = 0.36)  เมื่อแยกพิจารณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด 12 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่
ระหว่าง (X̄ = 4.15 - 4.66) เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับมากที่สุด
ล าดับแรก คือ มีความภูมิใจที่สามารถผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ (X̄ =4.74,S.D. = 0.48) รองลงมาคือมี
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ความสุขเมื่อสามารถท างานนั้นได้ประสบความส าเร็จ(X̄ =4.72,S.D.= 0.47 )ล าดับที่สาม คือใช้ความ
พยายามอย่างเต็มความสามารถให้กับการปฏิบัติงานเพื่อให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ (X̄ =4.60, S.D. 
= 0.51) และระดับมากที่สุด ล าดับสุดท้าย คือในการท างานนั้นบุคลากรควรค านึงถึงผลประโยชน์ของ
องค์กรเป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน (X̄ =4.50, S.D. = 0.58) ส่วนความผูกพันต่อองค์กรอยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับมากล าดับแรก คือ มีความ
ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ทั้งในและนอกเวลาราชการ(X̄ =4.47, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ มีความ
เต็มใจในการท างานถ้าได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ (X̄  =4.46, S.D. 
= 0.57) ล าดับที่สาม คือ มีการติดตามผลในการด าเนินงานในโรงเรียนอยู่เสมอ(X̄ =4.39, S.D. = 
0.56) และระดับมาก ล าดับสุดท้าย คือ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคในการท างาน(X̄ 
= 4.05, S.D. =0.71) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า มีการกระจายของข้อมูล
น้อย(S.D. =0.47-0.71) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 9  ระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็น 
              สมาชิกขององค์กร            (n = 103) 
ข้อที่   รำยกำร X̄  S.D. ระดับ 

 ด้ำนควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำที่จะรักษำควำมเปน็สมำชิก 
   ขององค์กร 

   

1 รู้สึกภูมิใจที่ได้ท างานในโรงเรียน 4.71 0.46 มากที่สุด 
2 มีความตั้งใจจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนจนกว่าจเกษียณอายุ

ราชการ 
4.36 0.73 มาก 

3 เมือ่ท างานที่โรงเรียนนานขึ้นยิ่งรู้สึกผูกพันกบัองค์กรมาขึ้น 4.60 0.57 มากที่สุด 
4 โรงเรียนนี้เป็นหน่วยงานที่ดีที่สุด 4.48 0.59 มาก 
5 มีความตั้งใจจะท างานในโรงเรียนต่อไปแม้จะมีโอกาสโยกย้าย 

ต าแหน่งและเงินเดือนที่สูงกว่า 
4.36 0.74 มาก 

6 องค์กรของโรงเรียนมีความหมายและความส าคัญส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

4.61 0.49 มากที่สุด 

7 การพิจารณาความดีความชอบท าให้เกิดขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

4.24 0.72 มาก 
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ตารางที ่9 (ต่อ) 
ข้อที่ รำยกำร X̄  S.D. ระดับ 

8 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูม้ีความรู้ความสามารถได้เลื่อนต าแหน่ง
สูงขึน้ 

4.39 0.68 มาก 

9 การพิจารณาความดีความชอบในโรงเรียนมีความชัดเจน 
โปร่งใส 

4.01 0.79 มาก 

10 ความส าเร็จของโรงเรียนส่วนหนึ่งมีผลมาจากการปฏิบัติงาน
ท่าน 

4.30 0.69 มาก 

11 มีความสุขและสนุกกับงานที่ท า 4.50 0.54 มากที่สุด 
12 ความต้ังใจและพยายามอย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิก 4.46 0.59 มาก 
13 การปฏิบัติงานในโรงเรียนท าให้รู้สึกว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 4.46 0.57 มาก 
14 มีความทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ทั้งในและนอกเวลาราชการ 4.47 0.55 มาก 

15 มีความสุขเมื่อสามารถท างานนั้นได้ประสบความส าเร็จ 4.72 0.47 มากที่สุด 

17 บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.27 0.63 มาก 

18 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละปีอย่างเป็นธรรม 4.12 0.69 มาก 

19 เชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ที่โรงเรียนนี้ จะท าให้ท่านมีความสุขใน

การท างาน 

4.39 0.60 มาก 

20 รักที่จะท างานอยู่ที่โรงเรียนนี้ตลอดไป 4.38 0.72 มาก 

รวม 4.39 0.42 มำก 

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราช
ศรีพิจิตร์  ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (X̄  = 4.39, S.D.= 0.42)  เมื่อแยกพิจรณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 15 ข้อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่
ระหว่าง (X̄ = 4.01- 4.71) เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ระดับมากที่สุด
ล าดับแรก คือ รู้สึกภูมิใจที่ได้ท างานในโรงเรียน(X̄ =4.71,S.D.=0.46) รองลงมาคือ องค์กรของ
โรงเรียนมีความหมายและความส าคัญส าหรับการปฏิบัติงาน (X̄ =4.61,S.D.=0.49) ล าดับที่สาม คือ 
เมื่อท างานที่โรงเรียนนานขึ้นยิ่งรู้สึกผูกพันกับองค์กรมาขึ้น(X̄ =4.60,S.D.=0.57) และระดับมากที่สุด 
ล าดับสุดท้าย คือมีความสุขและสนุกกับงานที่ท า(X̄ =4.50,S.D.=0.54) ส่วนความผูกพันต่อองค์กรอยู่
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ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ยได้แก่ ระดับมากล าดับแรก คือ โรงเรียน
น้ีเป็นหน่วยงานที่ดีที่สุด(X̄ =4.48, S.D.= 0.59) รองลงมาคือ    ความต้ังใจและพยายามอย่างแน่วแน่
ที่จะคงความเป็นสมาชิก(X̄ =4.46, S.D.= 0.59)  ล าดับที่สาม คือการปฏิบัติงานในโรงเรียนท าให้รู้สึก
ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า (X̄ =4.46,S.D.=0.57) และ ระดับมาก ล าดับสุดท้าย คือการพิจารณา
ความดีความชอบในโรงเรียนมีความชัดเจนโปร่งใส (X̄ =4.01,S.D.=0.79) เมื่อพิจารณาจากส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย(S.D.=0.46-0.79) แสดงว่าความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

           เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส  
ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน โดยมี
สมมติฐานการวิจัยดังนี้ ความผูกพันต่อองค์กรขอโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏรายละเอียดดัง 
 
ตำรำงที่ 10 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
               จ าแนกตามเพศ                                                                (n = 103) 

ควำมผูกพันตอ่องค์กร ชำย (n=30) หญิง (n=73) t sig 

X̄  S.D. X̄  S.D. 

ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับใน

เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

4.43 0.39 4.41 0.33 0.19 0.25 

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่าง

มากเพือ่องค์กร 

4.51 0.34 4.47 0.36 0.45 0.95 

ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษา
ความเป็นสมาชิกขององค์กร 

4.42 0.40 4.38 0.43 0.42 0.77 

รวม 4.45 0.30 4.42 0.33 0.42 0.74 

      จากตารางที่ 10 ผลวิเคราะห์การเปรียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยา
มนธาตุราชศรีพิจิตร์  เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ
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ความผูกพันไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน เพศชายและเพศ
หญิงมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กรและด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรไม่แตกต่าง 

 
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
               จ าแนกตามอาย ุ                                                                        

(n = 103)                                                                                                                                                                                                   
ควำมผูกพันต่อองค์กร แหล่งควำม 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะ

ยอมรับในเป้าหมายและค่านยิมของ

องค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 0.28 3 0.10 0.78 0.51 

ภายในกลุ่ม 11.98 99 0.12   

รวม 12.64 102    

2. ด้านความเต็มใจที่จะทุม่เทความ

พยายามอย่างมากเพือ่องค์กร 

  

ระหว่างกลุ่ม 0.38 3 0.13 0.99 0.39 

ภายในกลุ่ม 12.54 99 0.13   

รวม 12.92 102    

3.ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะรักษาความเป็นสมาชิก 
ขององค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 1.18 3 0.39 2.31 0.08 

ภายในกลุ่ม 16.79 99 0.17   

รวม 17.96 102    

ภำพรวม ระหว่างกลุ่ม 0.53 3 0.18 1.78 0.16 

ภายในกลุ่ม 9.75 99  0.10   

รวม 10.27 102    

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 11 ผลวิเคราะห์การเปรียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยา

มนธาตุราชศรีพิจิตร์ เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่าง

กัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความผูกพัน

ต่อองค์กร ด้านความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็ม
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ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กรและด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษา

ความเป็นสมาชิกขององค์กรไม่แตกต่าง 

 
ตารางที ่12 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร ์
               จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

  (n = 103) 

ควำมผูกพันตอ่องค์กร แหล่งควำม 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะ

ยอมรับในเป้าหมายและค่านยิมของ

องค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 0.37 2  0.19 1.56 0.21 

ภายในกลุ่ม 11.89 100 0.12   

รวม 12.64 102    

2. ด้านความเต็มใจที่จะทุม่เทความ

พยายามอย่างมากเพือ่องค์กร 

  

ระหว่างกลุ่ม 0.22 2  0.11 0.87 0.42 

ภายในกลุ่ม 12.70 100 0.13   

รวม 12.92 102    

3.ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะรักษาความเป็นสมาชิก 
ขององค์กร 

ระหว่างกลุ่ม  0.90 2 0.45 2.62 0.08 

ภายในกลุ่ม 17.07 100 0.17   

รวม 17.96 102    

ภำพรวม ระหว่างกลุ่ม 0.32 2 0.16 1.61 0.20 

ภายในกลุ่ม 9.95 100  0.10   

รวม 10.27 102    

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 12 ผลวิเคราะห์การเปรียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระ
ยามนธาตุราชศรีพิจิตร ์เมื่อจ าแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน สถานภาพ
การสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ
องค์กรและด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรไม่แตกต่าง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 
 

 
 

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
               จ าแนกตามระดับการศึกษา 

(n = 103) 

ควำมผูกพันตอ่องค์กร แหล่งควำม 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะ

ยอมรับในเป้าหมายและค่านยิมของ

องค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 0.48 3 0.16 1.36 0.13 

ภายในกลุ่ม 11.78 100 0.12   

รวม 12.26 102    

2. ด้านความเต็มใจที่จะทุม่เทความ

พยายามอย่างมากเพือ่องค์กร 

  

ระหว่างกลุ่ม 0.09 3 0.30 2.34 0.71 

ภายในกลุ่ม 12.83 100 0.13   

รวม 19.92 102    

3.ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะรักษาความเป็นสมาชิก 
ขององค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 0.09 3 0.30 1.68 0.78 

ภายในกลุ่ม 17.87 100 0.18   

รวม 17.96 102    

ภำพรวม ระหว่างกลุ่ม 0.18 3 0.06 0.58 0.42 

ภายในกลุ่ม 10.10 100 0.10   

รวม 10.27 102    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 13  ผลวิเคราะห์การเปรียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยา

มนธาตุราชศรีพิจิตร์ เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความ

ผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน ระดับการศึกษาที่

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับใน

เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กรและ

ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
               จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่หลกัในโรงเรียน   

(n = 103) 

ควำมผูกพันตอ่องค์กร แหล่งควำม 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะ

ยอมรับในเป้าหมายและค่านยิมของ

องค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 0.36 3 0.12 1.00 0.23 

ภายในกลุ่ม 11.91 100 0.12   

รวม 12.26 102    

2. ด้านความเต็มใจที่จะทุม่เทความ

พยายามอย่างมากเพือ่องค์กร 

  

ระหว่างกลุ่ม 0.51 3 0.17 1.36 0.14 

ภายในกลุ่ม 12.41 100 0.12   

รวม 12.92 102    

3.ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะรักษาความเป็นสมาชิก 
ขององค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 0.40 3 0.13 0.75 0.33 

ภายในกลุ่ม 17.56 100 0.18   

รวม 17.92 102    

ภำพรวม ระหว่างกลุ่ม 0.35 3 0.12 1.17 0.18 

ภายในกลุ่ม 9.93 100 0.10   

รวม 10.27 102    

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
   จากตารางที่ 14 ผลวิเคราะห์การเปรียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระ

ยามนธาตุราชศรีพิจิตร ์เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน  พบว่า ต าแหน่งหน้าที่หลักใน

โรงเรียนที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบในลักษณะ

เดียวกัน ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้าน

ความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท

ความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กรและด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิก

ขององค์กรไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน                                       

(n = 103) 

  ควำมผูกพันต่อองค์กร แหล่งควำม 

แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะ

ยอมรับในเป้าหมายและค่านยิมของ

องค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 0.40 5 0.08 0.65 0.66 

ภายในกลุ่ม 11.87 100 0.12   

รวม 12.26 102    

2. ด้านความเต็มใจที่จะทุม่เทความ

พยายามอย่างมากเพือ่องค์กร 

  

ระหว่างกลุ่ม 0.60 5 0.12 0.94 0.46 

ภายในกลุ่ม 12.32 100 0.13   

รวม 12.92 102    

3.ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะรักษาความเป็นสมาชิก 
ขององค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 0.49 5 0.10 0.55 0.74 

ภายในกลุ่ม 17.47 100 0.18   

รวม 17.92 102    

ภำพรวม ระหว่างกลุ่ม 0.27 5 0.05 0.51 0.77 

ภายในกลุ่ม 10.01 100 0.10   

รวม 10.27 102    

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 15 ผลวิเคราะห์การเปรียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยา

มนธาตุราชศรีพิจิตร ์เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบันพบว่า ประสบการณ์

การท างานในต าแหน่งปัจจุบันที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา

รายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบันที่แตกต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กรและด้านความปรารถนาอย่าง

แรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรไม่แตกต่าง 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระ

ยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

ทราบ 1)ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 2)ผลการ

เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เมื่อจ าแนกตาม

สถานภาพ โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรตามแนวคิดของสเตียรส์ (Steers) กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลโดยจัดเป็นเป็นกลุ่มจ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ฝ่ายบริหารได้แก่ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าสายชั้น จ านวน 17 

คน 2) ครูปฏิบัติการสอน 76 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษา 10 คน รวมทั้งสิ้น 103 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จ านวน  1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น  2  ตอน คือ ตอนที่ 1 

สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ความผูกพันต่อองค์กรตามแนวคิดของสเตียรส์(Steers)  ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้รับกลับคืน

มาเป็นฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด จ านวน 103 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่  ค่าความถี่ (f)  ค่าร้อยละ (%)  ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ

ทดสอบค่าที (t–test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 

 

สรุปผลกำรวิจยั 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย เรื่องความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยา

มนธาตุราชศรีพิจิตร ์ สามารถน ามาสรุปเป็นข้อค้นพบเพื่อน าไปสู่การอภิปรายไดด้ังนี ้

1.ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ พบว่า โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความเต็มใจที่จะ

ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร  รองลงมาคือ ด้านความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับ
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เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และล าดับสุดท้าย คือด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษา

ความเป็นสมาชิกขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

     1.1 ด้านความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร พบว่าโดย

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก       

     1.2 ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร พบว่าโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก   

     1.3 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร พบว่าโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2.ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
จ า เมื่อแนกตามสถานภาพ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
หน้าที่หลักในโรงเรียน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่หลัก ผลการวิจัยพบว่า 

     2.1 เพศชายและเพศหญิงที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่าง     

     2.2 อายุที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง  
     2.3 สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่าง  
     2.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมและรายด้านไม่

แตกต่าง      
     2.5 ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวม

และรายด้านไม่แตกต่าง     
     2.6 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่หลักที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ

องค์กรโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง 
 

กำรอภิปรำยผล 

จากผลของการวิจัย เรื่องความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี
พิจิตร ์ สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้  

1.ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 3 ด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร รองลงมา คือด้านความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และล าดับสุดท้าย คือ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษา
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ความเป็นสมาชิกขององค์กร ความคิดเห็นของบุคลากรที่แสดงออกไปในทิศทางเดียวกันคือ ความต้อง
อยากเห็นการพิจารณาความดีความชอบในโรงเรียน มีความชัดเจน โปร่งใส อาจส่งผลต่อความ
ต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อลัทโท เรบิ
เนียก และอลอนโซ(Alutto, Hrebiniak ana Alonso) พบว่า ความไม่พอใจในนโยบาย การให้รางวัล
ตอบแทนขององค์กรหรือระดับความก้าวหน้าในการท างานส่งผลกระทบต่อความผูกพันของสมาชิกใน
องค์กรให้ลดลงได้ ส่วนบุคลากรที่มีความทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ทุกครั้ง พร้อม
เสมอที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน  ค านึงถึง
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นส าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมท าให้
โรงเรียนก้าวหน้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีความภูมิใจที่สามารถผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ มีความสุข
และสนุกกับงานที่ท าและมีความตั้งใจจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนจนกว่าจเกษียณอายุราชการ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวของ สเตียร์ (Steers) ที่กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียว
แน่นของสมาชิกในองค์กร และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์กรมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคน
อื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นออย่างแรงกล้าและความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร
และ บุญช่วย คล้าเอม ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรบริษัท บี.พี.เอ็น ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ผลงานวิจัยพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านได้ด้ังนี ้ 

     1.1 ด้านความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้มีการก าหนด
นโยบายและการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน มีการกระจายอ านาจลดหลั่นกันลงมาอย่างเหมาะสม 
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรมีการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  ท าให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมท าให้โรงเรียน
ก้าวหน้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก พร้อมที่จะบอกคนอื่นว่าเป็นบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เมาว์เดย์ เสตียร์และพอร์ตเตอร์(Mowday, Steers and Porter ) ได้ให้ความเห็นว่า 
การมีความเช่ืออย่างแรงกล้าในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยม
น้ัน เป็นเจตคติทางบวกที่บุคคลมีต่อองค์กร คือ มีความเชื่อว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่จะท างาน
ด้วย มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ และมี
ความเป็นเจ้าขององค์กร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของลาคา แมเทอบาลา (Laka 
mathebura) ได้กล่าวไว้ว่าความผูกพันของบุคลากรที่มีต่ององค์กรในประเด็นที่เกี่ยวกับการยอมรับ
เป้าหมายขององค์กรการเกิดจากองค์ประกอบด้านที่เกี่ยวกับขวัญก าลังใจของความผูกพันต่อองค์กร
เกิดขึ้นจากความพึงพอใจที่เป้าหมายของตนสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรจึงเมใจที่จะปฏิบัติงาน
กับองค์กรและเป็นปัจจัยที่ส่งผงเชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรซึ่งตรงกับแนวคิดของเสตียร์  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82 
 

 
 

(Steers) ที่กล่าวไว้ว่าบุคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรต่างก็มีความมุ่งหวังที่จะให้องค์กรตอบสนอง
ความต้องการของเขาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและในทางกลับกันบุคคลก็จะสนองตอบต่อองค์กรโดยการ
อุทิศพลังงานและความสามารถปฏิบัติให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยเช่นกัน  เช่นเดียวกับ
ผลงานวิจัยชาญวุฒิ บุญชม ได้ท าการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากร
โรงเรียนอิสลามสันติชน พบว่า ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในภาพรวมประชากรมีระดับ
ความผูกพันอยู่ในระดับสูง 

     1.2 ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ มีความเต็มใจในการใช้
ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน  มีความสุขในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง
ทันเวลา ถึงแม้จะพบปัญหาและอุปสรรคในการท างานบ้างแต่ก็มีความภูมิใจที่สามารถผลิตเยาวชนที่
มีคุณภาพเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพอร์ตเตอร์และคณะ(Porter and 
other) ได้กล่าวไว้ว่าการแสดงออกถึงความพยายามอย่างเต็มที่ เต็มใจและตั้งใจที่จะอุทิศแรงกาย 
แรงใจ สติปัญญาในการท างานที่ดี มีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมความสม่ าเสมอ คงเส้นคงวาใน
การท างาน ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อตอบสนอง หรือมุ่งเป้าหมายขององค์กรได้สะดวกขึ้น มี
ความคิดเสมอว่างานคือหนทางซึ่งตนสามารถท าประโยชน์ให้กับองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ส าเร็จ 
จึงท าให้เขามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดีเหนือคนอื่น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะพยายามช่วยกัน
แก้ปัญหาและงานวิจัยของ นิดาขวัญ ร่มเมือง ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรณีศึกษา
โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมบุคลากรมีความผูกพันอยู่ในระดับมาก 

     1.3 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์รู้สึกมีความภูมิใจที่
ได้ท างานในโรงเรียน ซึ่งเป็นองค์กรของโรงเรียนมีความหมายและความส าคัญส าหรับการปฏิบัติงาน  
ถึงแม้การพิจารณาความดีความชอบท าให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแต่บุคลากรก็ไม่แน่ใจใน
ความชัดเจนโปร่งใส  การที่บุคลากรในองค์กรจะเกิดขวัญในการปฏิบัติงานสูงหรือต่ านั้น สิ่งจูงใจมี
ความส าคัญมาก  เพื่อโน้มน้าวจิตใจคนให้มีความตั้งใจ  ขยันหมั่นเพียรในการท างานไม่ขาดหรือลา
งานบ่อยๆ  ไม่ลาออกจากงาน ไม่มีการโอนย้ายกลับภูมิล าเนาและ ย้ายสังกัด ซึ่งก็มีบุคลากรบางคนก็
ตั้งใจอยู่เป็นบุคลากรจนกว่าจเกษียณอายุราชการ โดยมีความจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์กรตลอดไป  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพอร์ตเตอร์และคณะ (Porter and other ) ได้กล่าวว่าการแสดงออกถึง
ความรู้สึกจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์กร เป็นความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยไม่โยกย้าย
เปลี่ยนแปลงที่ท างาน พยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหน จะแสดงให้เห็นถึง
ความไม่เต็มใจหรือปฏิเสธที่จะลาออกจากองค์กรหรือเปลี่ยนงาน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินเดือน 
รายได้สถานภาพ ต าแหน่ง ความมีอิสระทางวิชาชีพ ตลอดจนความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดีขึ้น 
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เป็นความตั้งใจ และความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกต่อไป เพื่อท างานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ไม่คิดที่จะลาออก ไม่ว่าองค์กรจะอยู่ในสภาวะปกติหรืออยู่ในฐานะวิกฤตอัน
เนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญช่วย คล้าเอม  ศึกษาความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรบริษัท บี.พี.เอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ผลงานวิจัยพบว่าบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก 

2.ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา  
ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่หลักที่แตกต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทยา โภคา พบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์พลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เนตรนภา นันทพร
วิญญู พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน มีความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัดโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว ้ 

 
 

  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่องข้อค้นพบของการวิจัยและการอภิปรายผลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ที่น าเสนอไปแล้วนั้น เพื่อให้งานวิจัยนี้เกิดประโยชน์
สูงสุด  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะของการวิจัยดังนี ้

 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
          เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
         1.ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็น
สมาชิกขององค์กร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ าสุด ผู้บริหารควรมกีารพิจารณาความดีความชอบในโรงเรียน
ให้มีความชัดเจน โปร่งใส การประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละปีอย่างเป็นธรรม ซึ่งการพิจารณาความ
ดีความชอบท าให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้เลื่อน
ต าแหน่งสูงขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถองค์การเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
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2.จากผลการวิจัยพบว่า ด้านความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์กร  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม เพื่อทราบผลการด าเนินงาน และแสดง

ความคิดเห็นอยู่เสมอ มีการกระจายอ านาจ ลดหลั่นกันลงมาตามความเหมาะสม นโยบายต้องมีความ

ชัดเจน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้าใจ ให้ความส าคัญในการพัฒนา สนับสนุนให้บุคลากรมี

การพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในสาขาที่เอื้อต่อการท างาน ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น

ให้บุคลากรได้รู้สึกว่างานนั้นมีความท้าทายและมีความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งอาจจะมีผลให้บุคลากรไม่

โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ท างาน พยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหน  

3.สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในองค์กรโดยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพัน  
ความสามัคคี  การมีน้ าใจช่วยเหลือ  มีวัฒนธรรมที่ดีต่อกันของคนในองค์กรจะท าให้บุคลากรมี
ความสุขในการท างาน 
 4.ผู้บริหารควรความสัมพันธ์กับบุคลากรพร้อมกับส ารวจความพึงพอใจ ความน่าเชื่อถือและ
การยอมรับเป็นระยะเพ่ือจะได้เป็นการสร้างความผูกพันต่อองค์กร  
 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

1.การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์จึงอยู่ใน
ขอบเขตจ ากัดเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาบุคลากรและสถานศึกษาอื่นด้วย 
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2.ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์กร ที่อาจมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร 
เพื่อขอบเขตของผลการศึกษาที่กว้างขึ้น 

3.ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 
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  ภาคผนวก  ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 

1. นายสุรศักดิ์     วิมลรัตนชัยศริิ     วิทยฐานะผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ  

                                          โรงเรียนพระยามนธาตรุาชศรีพิจิตร์ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 2.  ดร.ทรงพล   เจรญิค า  วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก  สาขาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 3. ดร.อาคม  มากมีทรัพย ์ วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก  สาขาบริหารการศึกษา 

                                                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 

1. นายสุรศักดิ์     วิมลรัตนชัยศริิ     วิทยฐานะผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ  

                                          โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 2.  ดร.ทรงพล   เจรญิค า  วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก  สาขาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 3. ดร.อาคม  มากมีทรัพย ์ วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก  สาขาบริหารการศึกษา 

                                                                    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือกลุ่มตัวอย่างขอทดลองเครื่องมือ 

 

โรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)  จ านวนทั้งสิ้น 30 คน  ประกอบด้วย 

 

1. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น จ านวน 5 คน 

  

2. ฝ่ายปฏิบัติการสอน จ านวน 22 คน 

 

3. คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน 
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ภาคผนวก  ค 
การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (reliability) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



98 
 

 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludea 0 .0 
Total 30 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.957 60 

 
 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

a1 264.63 367.689 .634 .956 
a2 264.07 377.099 .479 .957 
a3 264.40 368.731 .654 .956 
a4 264.43 371.633 .505 .957 
a5 263.93 378.202 .422 .957 
a6 264.40 372.938 .533 .957 
a7 264.40 375.076 .492 .957 
a8 264.17 375.454 .421 .957 
a9 264.20 377.476 .333 .957 
a10 264.00 379.724 .305 .957 
a11 264.20 379.407 .322 .957 
a12 264.20 382.303 .174 .958 
a13 264.07 374.892 .602 .957 
a14 264.37 373.275 .647 .956 
a15 264.40 377.628 .372 .957 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
a16 264.63 369.964 .551 .957 
a17 264.70 377.803 .346 .957 
a18 264.27 365.651 .761 .956 
a19 264.47 373.568 .439 .957 
a20 264.47 374.947 .338 .958 
b1 264.00 376.552 .554 .957 
b2 264.00 374.966 .650 .957 
b3 264.23 375.289 .531 .957 
b4 264.67 369.954 .567 .957 
b5 264.07 374.064 .649 .956 
b6 264.07 378.754 .386 .957 
b7 264.03 375.826 .571 .957 
b8 264.47 371.223 .627 .956 
b9 264.23 372.323 .684 .956 
b10 264.23 370.530 .622 .956 
b11 264.13 374.326 .527 .957 
b12 264.00 377.034 .524 .957 
b13 264.10 373.817 .561 .957 
b14 264.20 375.062 .546 .957 
b15 264.00 379.586 .370 .957 
b16 264.27 371.995 .618 .956 
b17 264.50 370.190 .575 .957 
b18 264.17 374.695 .572 .957 
b19 263.87 379.361 .549 .957 
b20 264.07 377.720 .383 .957 
c1 264.10 375.610 .546 .957 
c2 264.33 372.782 .422 .957 
c3 264.13 374.878 .501 .957 
c4 264.27 373.099 .642 .956 
c5 264.53 367.430 .516 .957 
c6 264.10 376.093 .519 .957 
c7 264.77 368.806 .547 .957 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
c8 264.53 372.326 .467 .957 
c9 264.97 365.551 .531 .957 
c10 264.40 370.800 .495 .957 
c11 264.20 370.303 .702 .956 
c12 264.30 371.734 .571 .957 
c13 264.30 372.976 .519 .957 
c14 264.13 375.430 .427 .957 
c15 264.37 369.206 .515 .957 
c16 264.43 368.875 .657 .956 
c17 264.27 373.789 .484 .957 
c18 264.70 365.252 .602 .956 
c19 264.30 369.666 .728 .956 
c20 264.40 367.972 .594 .956 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
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  รายช่ือกลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  จ านวนทั้งสิ้น 103 คน  ประกอบด้วย 

 

1. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู ้หัวหน้าสายชั้น จ านวน 17 คน 

  

2. ฝ่ายปฏิบัติการสอน จ านวน 76 คน 

 

3. คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 10 คน 
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ภาคผนวก  จ   

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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 แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย 

                        เรื่อง “ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์”  

 
         แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการ
วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  (Organizational 
Commitment of Personnel in Prayamonthaturadsripijit School) ข้อมูลที่ได้จากความ
คิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้
ครบทุกข้อตามความเป็นจริง  
                       แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
                       ตอนที ่1  ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                       ตอนที ่2  ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียน 
 
     ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

นางสกุลรักษ์  ล าเภาพันธ์ 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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  ตอนที่  1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                  ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน        หน้าขอ้ความตามความเป็นจริงของท่าน 

  

 

     1. เพศ                   ชาย 

 

หญิง 

 

     2. อายุ  

                                 ไม่เกิน 30 ปี 

 

31 - 40 ปี 

                                 41 - 50 ปี 51 ปีขึ้นไป 

 

     3. สถานภาพการสมรส 

                                 โสด 

 

 สมรส 

                                หม้าย/หย่า /แยกกันอยู่   

                                                    

  

     4. ระดับการศึกษา 

                                ต่ าปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี

                                ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 

     5. ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน   

                               ผู้อ านวยการโรงเรียน /รองผู้อ านวยการโรงเรียน             

                               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน/หัวหน้าสายชั้น/หัวหน้างาน 

                               ครูผู้ปฏิบัติการสอน 

                               คณะกรรมการสถานศึกษา  

     6. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่หลัก (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 

                               ไมเ่กิน 5 ปี   6 - 10 ปี 

                               11 - 15 ปี  16 - 20 ปี 

                               21 - 25 ปี  26 ปีขึ้นไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 2  : ควำมผูกพันตอ่องค์กร  

ค ำชี้แจง   :  เขียนเครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดับความผูกพันที่ตรงกับความเห็นของทา่นมากที่สุด    

 

ข้อที่ 

 

ควำมผูกพันต่อองค์กร 

ระดับควำมผูกพัน 

5 4 3 2 1 

 ด้ำนควำมเชื่ออย่ำงแรงกล้ำที่จะยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร      

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

นโยบายมีความชัดเจน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้าใจ.......................... 

รู้สึกมั่นคงในการท างานกับองค์กรของโรงเรียน..................................................  

โรงเรียนมีเป้าหมาย กลยุทธ์และแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนสามารถน าทาง

ไปสู่ผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน……………………………………….............................. 

มีการมอบอ านาจให้กับบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย..  

มีความภาคภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่าท่านเป็นบุคลากรของโรงเรียน …...............                                                                         

เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม เพื่อทราบผลการด าเนินงาน และแสดง

ความคิดเห็นอยู่เสมอ……………………………………………....................................... 

สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม...........

ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถที่จะท าให้โรงเรียนมีเจริญก้าวหน้า…................. 

ผู้บริหารให้เกียรติกับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน…………………............................ 

มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมท าให้โรงเรียนก้าวหน้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก........... 

กล่าวชื่นชมโรงเรียนให้เพื่อนๆและบุคคลภายนอกฟังเสมอเมื่อได้พบกัน…........ 

งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ……………………….................. 

เมื่อมีผู้กล่าวถึงโรงเรียนในทางเสียหายท่านรีบชี้แจงข้อเท็จจริงทันทีทุกครั้ง...... 

ได้รับการสนับสนุนและโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถเสมอ…………............ 

งานที่ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า..................................................... 

ท่านเห็นด้วยกับนโยบาย  วิธีการปฏิบัติงานในโรงเรียน…………......................... 

ในโรงเรียนมีการกระจายอ านาจ ลดหลั่นกันลงมาอย่างเหมาะสม..................... 

วัฒนธรรมของโรงเรียนเป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยและยอมรับ.................................. 

การบริหารงานของโรงเรียนเป็นการบริหารงานที่เหมาะสม...............................

เป้าหมายของการปฏิบัติงานในโรงเรียนมีความสอดคล้องกัน................................ 

.... 

.... 

 

.... 

.... 

.... 
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.... 
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ข้อที่ 

 

ควำมผูกพันต่อองค์กร 

ระดับควำมผูกพัน 

5 4 3 2 1 

 ด้ำนควำมเต็มใจที่จะทุ่มเทควำมพยำยำมอย่ำงมำกเพื่อองค์กร      

21 

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

31 

 

32 

33 

 

34 

35 

36 

37 

 

38 

 

39 

40 

ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถให้กับการปฏิบัติงานเพื่อให้โรงเรียน

ประสบผลส าเร็จ…………………………………………………………............................... 

มีความเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ แม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้ว………...... 

มีการติดตามผลในการด าเนินงานในโรงเรียนอยู่เสมอ……………......................... 

ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคในการท างาน…………………............ 

ทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ทุกครั้ง.......................................... 

มีความพร้อมเสมอที่จะท าทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าในโรงเรียน...................... 

มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางด าเนินงานในโรงเรียน…………….............. 

ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน..................................... 

มีความตั้งใจท างานให้ส าเร็จแม้มีอุปสรรค.......................................................... 

มีความเต็มใจในการท างานถ้าไดร้ับมอบหมายงานนอกเหนือจากงานในหน้าที่

ที่รับผิดชอบ…..…..………….….............................................................................. 

พร้อมเสมอที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้า

ของโรงเรียน....................................................................................................... 

มีการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้งานเสร็จลุล่วงทันเวลา………....... 

เต็มใจที่จะปฏิบัติงานทั้งงานที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงและนอกเหนือ

ความรับผิดชอบ................................................................................................. 

มีความทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ทั้งในและนอกเวลาราชการ………………......... 

มีความสุขเมื่อสามารถท างานนั้นได้ประสบความส าเร็จ………………................... 

งานที่ปฏิบัติอยู่ในโรงเรียนท าให้มีความรู้สึกกระตือรือร้นอยากที่ปฏิบัติงาน......

บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน

ที่ได้รับมอบหมาย……………………....................................................................... 

ในการท างานนั้นบุคลากรควรค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นส าคัญก่อน

นึกถึงประโยชน์ส่วนตน………………………............................................................ 

มีความภูมิใจที่สามารถผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ…………………………................... 

มีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียนเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก............................ 

 

.... 
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ข้อที่ 

 

ควำมผูกพันต่อองค์กร 

ระดับควำมผูกพัน 

5 4 3 2 1 

 ควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำท่ีจะรักษำควำมเป็นสมำชิกขององค์กร      

41 

42 

43 

44 

45 

 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

รู้สึกภูมิใจที่ได้ท างานในโรงเรียน……………………………………………...................... 

มีความตั้งใจจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ.............. 

เมื่อท างานที่โรงเรียนนานขึ้น ยิ่งรู้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้น…......................... 

โรงเรียนนี้เป็นหน่วยงานที่ดีที่สุด........................................................................ 
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