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The purposes of this research were aimed to study the level of organization 
commitment and factors related to the organization commitment of Personnel in The Crown 
Property Bureau.  The questionnaires were performing as research instruments.  The 303 
samples of questionnaires from the population were analyzed by using the statistical analysis 
program (SPSS).  The statistic parameters which were used for this study were Frequency 
Distribution, Percentage, Mean and Standard Deviation, Factor Analysis and Pearson 
Product-Moment correlation coefficient with 95% significance. 
 The results of the organization commitment of Personnel in The Crown Property 
Bureau are in the middle range. The most commitment is the norm. 
The result of comparison of the organization commitment by individual factor is found that 
these is contrast with no statistical significant. But for comparison of age and working hours is 
contrast with significance. 
 The result of relation in the organization commitment and job characteristics, work 
experience are in the same trend with significant, which is low correlation.  

Finally from this work, we found that the organization commitment are suitably 
using for improvement of the organization. The organizations which can be mak ing the 
motivation to employees are tending to be achieved. The human resource management 
is not only have to focus on generally human resource management, but also have to 
focusing on growing human resource management for making the relationship  and 
positive vision to the various type of employee. Human resources are varying, then the 
organizations have to made identity of their own organizations.  
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บทที่  1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การเปล่ียนแปลงต่างๆของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมไปถึงการพัฒนาที่ก้าว

กระโดด ท าให้หน่วยงาน บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมไปถึงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย และมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริม และสร้างโอกาสให้พนักงาน
เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการของตนเองมายิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและขยาย
โอกาสการแข่งขันเชิงภาคธุรกิจในอนาคต มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน าในด้านอสังหาริมทรัพย์ 
ในขณะนี้ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ก าลังอยู่ในระยะของการพัฒนาเข้าสู่คุณภาพ
ระดับโลก เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตามแผนการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การเปล่ียนแปลงที่เกิดจะ
ส่งผลกระทบท้ังต่อองค์กรและพนักงานของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทั้งในด้าน
สิทธิประโยชน์ ด้านความมั่นคง ด้านขวัญและก าลังใจของบุคลากร ซ่ึงอาจมีผลท าให้ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ หรื อบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขององค์กรไป และต้องใช้เวลา งบประมาณเป็นจ านวนมากในการ
คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรใหม่มาทดแทนบุคลากรที่สูญเสียไป จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
และประสิทธิภาพในงานขององค์กร ความผูกพันขององค์กรจึงถือได้ว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะท าให้
องค์กรสามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ ดังนั้นส่ิงท่ี
องค์กรต้องตระหนักอยู่เสมอ คือจะพัฒนาอย่างไร เพื่อจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเกิด
ความผูกพัน ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม นโยบายขององค์กร และพร้อมทุ่มเทพลังความสามารถใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาไว้
ซ่ึงการเป็นสมาชิกขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร จะก่อให้เกิดความเชื่อและเกิดพฤติกรรมที่
แสดงออกในด้านเชิงบวกต่อองค์กร บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และปฏิบัติงานกับองค์กรในระยะเวลายาวนาน
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 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ได้มีการเปล่ียนแปลงองค์กรเพื่อรองรับการ
แปลงสภาพองค์กรสู่ระดับสากล เป็นองค์กรธุรกิจที่ดี มีการด าเนินงานในเชิงรุก โดยการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ร่วมการท างานของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น
ปัจจัยหลักส าคัญที่สุดถือได้ว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งขององค์กร ซ่ึงองค์กรต้องให้ความส าคัญและจูง
ใจให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานให้กับองค์กรอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ความ
ทุ่มเทให้กับงาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายนั้นๆ 
การที่ท าให้พนักงาน ท างานให้กับองค์กรได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพองค์กรต้องค านึ งถึง
ความรู้สึก ความต้องการ รวมถึงการตอบรับข้อเสนอของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นในด้านจิตใจที่มี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรที่ต้องการมีส่วนร่วมในองค์กรจน
มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงเป็นการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรให้ยาวนานที่สุดด้วย
ความจงรักภักดีต่อองค์กร ท าให้พนักงานรู้สึกเชื่อมัน่และศรัทธาอย่างจริงใจจนกลายเป็นความรู้สึก
รักและผูกพันต่อองค์กร โดยไม่คิดที่จะลาออกจากองค์กรนี้ไป จึงเป็นที่มาท าให้ผู้วิจัยเกิดความ
สนใจที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลท า
ให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร และศึกษาว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กรเพียงใด และยังสามารถท าให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์กรในด้านจิตใจ ด้านการ
คงอยู่กับองค์กร และด้านบรรทัดฐาน ผลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็น
องค์กรธุรกิจที่ดี และน าไปสู่องค์กรในอนาคตของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยจะ
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน   
พระมหากษัตริย์           
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
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 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านลักษณะงาน
ของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านประสบการณ์
ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1. เจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง
กัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

1.1 เจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

1.2 เจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ทีม่ีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

1.3 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีต าแหน่งงานแตกต่าง
กันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

1.4 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

1.5 เจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทีม่ีระดับเงินเดือนแตกต่าง
กันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

2. ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

2.1 ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท างานของบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

2.2 ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับลักษณะของงานที่ปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

2.3 ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

2.4 ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับการได้รับการยอมรับนับถือของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

3. ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
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3.1 ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อ
องค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  

3.2 ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กรของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

3.3 ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ
องค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

3.4 ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบระดับความผูกพันต่อองค์กร ของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน   
พระมหากษัตริย์           
 2. ท าให้ทราบปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 3. ท าให้ทราบถึงการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 4. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านลักษณะ
งานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 5. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 6. จากผลการวิจัยท าให้ทราบถึงผลของการที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรว่าจะ
ส่งให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในหลายกรณี กล่าวคือ ท าให้เพิ่มผลผลิตมากขึ้น มีก าไรมาก
ขึ้น ให้ความส าคัญมุ่งเน้นต่อลูกค้ามากขึ้นและอัตราการลาออกของพนักงานค่อนข้างน้อยลง 
รวมท้ังความผูกพันกับพนักงานภายในองค์กรถือเป็นการจูงใจให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ดี
มากกว่าปกติที่ควรจะเป็นและปฏิบัติเพื่อความส าเร็จและผลประโยชน์ต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยด้าน

ลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้ าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
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พระมหากษัตริย์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะ
งาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

จ านวน 1,238 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร จ านวน 303 คน (ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กันยายน 2554) 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พื้นที่ในการศึกษา คือ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

4. ขอบเขตด้านเวลา 
4.1 ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 - มกราคม 2555 
4.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2555 
4.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลงานวิจัย น าเสนอผลงานและท า

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2555 
  
ขั้นตอนของกำรวิจัย 

1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร งานวิจัย 
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 303 คน 
3. วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาจ าแนกและจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 

จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
4. การสรุปและอภิปรายผล  
5. การเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการน า

ผลที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 
6. จัดท ารูปเล่มค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
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ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
 1. ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีพฤติกรรมแสดงออก
ต่อองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ และมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกขององค์กร โดยยอมรับนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กรเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จขององค์กรพร้อมท่ีจะอยู่กับองค์กรต่อไป 

1.1 ความผูกพันด้านจิตใจ หมายถึง อารมณ์หรือความรู้สึกผูกพันของเจ้าหน้าที่ท่ีมี
ต่อส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรรู้สึก
เป็นเจ้าขององค์กร ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต้องการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร 

1.2 ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร หมายถึง ความผูกพันของเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยมีพ้ืนฐานอยู่ที่การค านวณต้นทุนกับองค์กร ได้แก่ อายุ 
สถานภาพ ต าแหน่ง ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจที่จะลาออกไปท างานกับองค์กรอ่ืน 
พนักงานที่มีความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กรสูง จะท างานอยู่กับองค์กรเพราะรู้สึกเป็นความ
จ าเป็นที่จะต้องอยู่เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ได้รับจากองค์กร 

1.3 ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน หมายถึง ความผูกพันของเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เกิดจากความรู้สึกถึงค่านิยม วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐาน
ทางสังคมเมื่อพนักงานเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรก็ควรหรือมีความผูกพันต่อองค์กรมีความรู้สึก
ว่าเป็นสมาชิกขององค์กรแล้วก็ต้องมีความจงรักภักดีต่อองค์กร พนักงานที่รู้สึกว่ามีภาระหน้าที่ 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานสูงจะอยู่กับองค์กรโดยไม่ลาออกไปไหนเพราะรู้สึกว่าควร
จะอยู่เพื่อความเหมาะสมและถูกต้องทางศีลธรรม 
 2. ลักษณะงาน หมายถึง หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  

2.1 ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้
เสร็จส้ินและประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกัน
ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น เม่ือผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของงาน
นั้นๆ 

2.2 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท าได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
โดยล าพังแต่ผู้เดียว 

2.3 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
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2.4 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผู้บังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือการ
แสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใด
บรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 
 3. ประสบการณ์การในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกหรือการรับรู้ของพนักงานที่มี
ต่อส่ิงแวดล้อมในการท างานภายในองค์กรที่พนักงานได้รับจากการท างาน 

3.1 ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร หมายถึง การรับรู้ของพนักงาน
ด้านบทบาทของตนในองค์การว่าได้รับการยกย่องยอมรับได้รับความส าคัญจากองค์กร และเพื่อน
ร่วมงาน 

3.2 ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานต่อส่ิงที่ได้รับ
จากองค์กรว่าองค์กรนั้นสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านกายภาพและความมั่นคงในชีวิต
ของพนักงานตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจแก่พนักงาน เช่น มีสวัสดิการ ได้รับรางวัล การช่วย
แก้ปัญหาได้ 

3.3 ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร หมายถึง การรับรู้ของพนักงานต่อ
องค์กรมีความมั่นคงได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และสามารถสนอง
ความต้องการพื้นฐานทางด้านกายภาพได้ 

3.4 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อเพื่อน
ร่วมงานด้านการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ การให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงาน และด้าน
ส่วนตัวด้านความใกล้ชิดสนิทสนมและความไว้วางใจกัน รวมถึงการแสดงออกที่ดีต่อกัน 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
จากกรอบแนวคิดของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระในการวิจัยนี้สามารถเขียนเป็นแนว

โครงสร้างเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจน ดังนี ้
 
 
 
                            
               
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยด้ำนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
1. ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ 
       ต่อองค์กร 
2. ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองคก์ร 
3. ความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงขององค์กร 
4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน 

 
 

ควำมผูกพันต่อองค์กร 
1.  ความผูกพนัด้านจิตใจ 
2.  ความผูกพนัด้านการคงอยู่กับองค์กร 
3.  ความผูกพนัด้านบรรทัดฐาน 
 

  ตัวแปรตำม 

  ตัวแปรต้น 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อาย ุ
2. ระดับการศึกษา 
3. ต าแหน่งงาน 
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
5. ระดับเงินเดือน 
 ปัจจัยด้ำนลักษณะงำน 
1. ความส าเร็จในการท างาน 
2. ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ
3. ความรับผิดชอบ 
4. การได้รับการยอมรับนับถือ 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซ่ึงผู้ท าการวิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง บนแนวคิด ทฤษฏีต่างๆ ซ่ึงสามารถแยกประเด็นได้ ดังนี้ 
 1. ความหมายและความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กร 
 2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร 
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 4. การวัดความผูกพัน 
 5. ประวัติความเป็นมาของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ความหมายและความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กร 
 กรีนเบอร์ก และบารอน (Greenberg and Baron 1993) ได้สรุปนิยามของความผูกพัน
ต่อองค์กรว่า คือ ขอบเขตของแต่ละคนที่แสดงให้เห็นถึงว่าเขาและเธอมีความเกี่ยวพันกับองค์กร
อย่างไร และยังหมายถึงความตั้งใจที่จะไม่จากองค์กรไป  
 บูชานัน (Buchanan 1977) ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง เป็นความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกันความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
ตนเองเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซ่ึงความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 
 1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร (Identification) แสดงออกจากเป้าหมาย
และค่านิยมต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน 
 2. ความเกี่ยวโยงกับองค์กร (Involvement) โดยการปฏิบัติงานตามบทบาทอย่างเต็มที่ 
 3. ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) ความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์กร 
 ไดร์ (Dyer 1988) ให้นิยามว่าคือระดับของการผูกติดและการแสดงตัวกับเป้าหมายที่
ต้องการขององคก์ร
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 โจ และบรูด (Joe and Bruce 1911) นิยามความผูกพันต่อองค์กรว่าเป็นความเชื่อทาง
จิตวิทยาของคนที่ผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งความรู้สึกผูกพันกับงาน (Job Involvement) ความ
จงรักภักดี และความเชื่อในค่านิยมขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 
 1. ความยินยอมท าตาม (Compliance) คือการที่คนยอมกระท าตามความต้องการของ
องค์กรเพ่ือให้ได้บางส่ิงบางอย่างจากองค์กร เช่น ค่าจ้าง 
 2. การยึดถือองค์กร (Identification) คือ การที่คนยอมกระท าตามความต้องการของ
องค์กรและความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
 3. การซึมซับค่านิยมขององค์กร (Internalization) คือ การที่คนรับเอาค่านิยมของ
องค์กรมาเป็นค่านิยมของตนเอง 
 เซลดอน (Sheldon 1971) ได้ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การ เป็นการประเมิน
องค์กรในทางบวก และบุคคลในองค์กรมีความตั้งใจที่จะท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
โดยจุดมุ่งหมายของบุคคลในองค์กรและจุดมุ่งหมายขององค์กรเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 ชาล์ค และฟรีส (Schalk and Freese 1997) ให้ความหมายของค าว่าความผูกพันต่อ
องค์กร หมายถึง เป็นความเต็มใจของพนักงานที่จะท างานให้กับองค์กรโดยให้ผลงานอยู่ในระดับ
มาตรฐานตามสัญญาที่ตกลงกันไว้กับองค์กร 
 มาร์ช และมานนารี่ (Marsh and Mannari 1977) ได้ให้ความหมายของค าว่าความผูกพัน
ต่อองค์กรว่าเป็นความตั้งใจของพนักงานที่จะใช้ความพยายามอย่างมากๆ เพื่อประโยชน์ขององค์กร
เป็นความพยายามท่ีจะอยู่กับองค์กรตลอดไป และมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตลอดจนการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
 เบคเกอร์ (Backer 1960) ได้กล่าว่า ความผูกพันต่อองค์กรเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเข้าไปเป็น
สมาชิกขององค์กรในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนเรียกว่า “Side Bet” ซ่ึงอาจเป็นรูป
ของเวลา ก าลังกายก าลังสติปัญญาท่ีเสียไป เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนั้นย่อมหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ตอบแทนจากองค์กรในระยะยาว แต่ถ้าเขาลาออกไปก่อนครบก าหนดก็เท่ากับบุคคลนั้นย่อมหวัง
ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพราะฉะนั้นการที่บุคคลได้ เข้ามาท างานหรือเป็นสมาชิกองค์กรยิ่งนานเท่าไรก็
เท่ากับการลงทุนของเขาได้สะสมเพิ่มขึ้น น ามาซ่ึงความยากล าบากที่จะ ตัดสินใจลาออกจากองค์กร 
เพราะหากตัดสินใจนี้เป็นผลมาจากความผูกพันต่อองค์กร 
 นอร์ทคราฟท และเนล (Northcraft and Neale 1990) กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์กรว่า
ไม่ใช่เพียงความจงรักภักดีเท่านั้น แต่ยังหมายถึงกระบวนการหรือวิธีการที่บุคลากรในองค์กรได้
แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของพวกเขาท่ีมีต่อองค์กร และยังคงด าเนินงาน เพื่อความส าเร็จและ
ส่ิงท่ีดีต่อองค์กร 
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 นิวสตอร์ม และเดวิส (Newstorm and Davis 1989) ที่กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กร คือ
ระดับท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้องการของบุคลากรที่จะคงอยู่มีส่วนร่วมในองค์กรต่อไป และเป็น
เครื่องวัดความตั้งใจของบุคลากรที่จะคงอยู่ต่อไปในอนาคต 
 สเตียร์ (Steers 1976) ให้ความเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความหนาแน่น
ของความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานแต่ละคนที่มีต่อองค์กร และเกี่ยวข้องกับองค์กร ซ่ึงความผูกพัน
ต่อองค์กรประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ 
 1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและย่อมรับต่อเป้าหมายรวมท้ังค่านิยมต่อองค์กร 
 2. ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร 
 3. ความปรารถนาที่จะคงอยู่หรือรักษาไว้ซ่ึงสถานภาพสมาชิกขององค์กร 
 เอเลน และเมเยอร์ (Allen and Meyer 1990) เสนอว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็น
ความรู้สึกที่พนักงานมีต่อองค์กรโดยเป็นส่ิงเหนี่ยวรั้ง (Golden Handcuff) ให้คนยังอยู่ในองค์กร ซ่ึง
ความผูกพันต่อองค์กรแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ความผูกพัน ด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่
กับองค์กร และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ความผูกพันต่อองค์กรเป็นส่ิงเชื่อมโยงพนักงานเข้ากับ
องค์กร โดยที่ความผูกพันด้านจิตใจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร ส่วน
ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้รับผลตอบแทนจากองค์กร
และการรับรู้ถึงการขาดทางเลือก หรือความยากล าบากในการหางานใหม่ท าให้บุคคลจ าเป็นที่จะอยู่
ในองค์กร ในขณะที่ความผูกพันด้านบรรทัดฐานเกิดขึ้นจากค่านิยมส่วนบุคคล และความรู้สึก
รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากองค์กร ท าให้บุคคลรู้สึกว่า เขาควรอยู่ในองค์กรนั้น
ต่อไป 
 อิสเสนเบอร์เกอร์ (Eisenberger 1990) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติที่
แสดงถึงความรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการที่บุคคลรับรู้ ถึงการ
เกื้อกูลสนับสนุนจากองค์กรกับผลที่ตามมา คือความอุตสาหะของสมาชิกและความเต็มใจที่จะทุ่มเท
การท างานเพื่อองค์กร 
 เฮอร์บินเนียก์ และออลลูโธ (Herbiniak and Alutto 1972) เห็นว่าความผูกพันต่อองค์กร
เป็นปรากฎการณ์ที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์หรือปฏิกริยาระหว่างบุคคลกับองค์กรในรูปของการ
ลงทุนทางกายและสติปัญญาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้สึกไม่เต็มใจที่จะละทิ้ง
องค์กร เพื่อเพิ่มรายได้ สถานภาพ ความเป็นอิสระทางอาชีพ หรือการมีเพื่อนร่วมงานมากขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ก็ตามจากความหมายของความผูกพันต่อองค์กรดังกล่าว สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร 
หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์กรในทางท่ีดีและต้องการที่จะอยู่กับองค์กร ให้
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ยาวนานที่สุด โดยไม่คิดที่จะลาออกจากองค์กรไป ซ่ึงแสดงออกมาในลักษณะของความผูกพัน ด้าน
จิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์กรและด้านบรรทัดฐาน 
 ฮอล (Hell 1970) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง กระบวนการซ่ึงเป้าหมาย
ขององค์การและบุคคลสามารถร่วมไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือเกิดความสอดคล้องต่อกัน 

ชฎาภา ประเสริฐทรง (2541) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรหมายถึง ทัศนคติอัน
ได้แก่ ความคิด ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อองค์การ และต้องการคงความเป็นสมาชิกขององค์กรรวมทั้ง
มีการแสดงออกของพฤติกรรม ที่ตั้งใจและทุ่มเทความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในการท างาน เพื่อ
ความก้าวหน้าขององค์กร 

บัญชา นิ่มประเสริฐ (2542) กล่าวว่า ความผูกพันขององค์กรหมายถึง สภาวะทางจิตใจ
ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดและความปราถนาที่จะเป็นสมาชิกในองค์กร มีความเชื่อมั่นใน
ความส าคัญ คุณค่าของงาน ซ่ือสัตย์ต่อองค์กร ในแง่ของการยอมรับค่านิยมขององค์กรและความ
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ตลอดจนปรารถนาที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร
ต่อไป 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2532) กล่าวว่า ความผูกพันขององค์กร หมายถึง การที่
บุคคลมีความรู้สึก และแสดงพฤติกรรมต่อสถาบันที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ โดยมีความเชื่อยอมรับ
จุดมุ่งหมายของสถาบัน เต็มใจที่จะท างานเพื่อความก้าวหน้าของสถาบัน และปรารถนาที่ จะเป็น
สมาชิกขององค์กรต่อไป 

จากความหมายที่ได้กล่าวมาในข้างต้น พอจะสรุปความหมายของความผูกพันต่อ
องค์กร คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ท างานให้กับองค์อย่างเต็มความสามารถ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดขององค์กร และมีความเชื่อมั่น ศรัทธา จงรักภักดีและรักในองค์กร ไม่มีความคิดที่
จะลาออกไป เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการเปล่ียนแปลงเพื่อท าให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่าง
สมดุล 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้นิยามความหมายของบูชานัน (Buchanan 1977) เป็น
แนวทางในการศึกษา กล่าวคือ ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันความผูกพันที่
มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรเดียวกัน และการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร (Identification)  
2. ความเกี่ยวโยงกับองค์กร (Involvement) 
3. ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) 
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 เพราะพิจารณาเห็นว่ามีความหมายชัดเจน โดยแสดงถึงการที่พนักงานในองค์กร 
ค่านิยม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร มีความเกี่ยวโยงกันภายในองค์กร มีความ
จงรักภักดีเหมือนกัน และเชื่อมัน ศรัทธาในองค์กรแห่งนี้ ยอมเสียสละเรื่องส่วนตัวเพื่อให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตลอดจนมีความต้องการที่จะคงอยู่ในองค์กรแห่งนี้ต่อไป 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร 

1. แนวคิดของสเตียร์ (Steers 1977: 46-56) ซ่ึงได้ศึกษาปัจจัยเบื้องต้นของความผกูพนั
ต่อองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ 

1.1 ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร และระดับต าแหน่ง 

1.1.1 อายุ เป็นส่ิงที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายุมากขึ้นจะมี
ความคิด มีความรอบคอบในการตัดสินใจมากกวา่บุคคลที่มีอายุน้อย บุคคลที่มีอายุมากท างานอยู่กับ
องค์กรมาระยะหนึ่งแล้วจะเกิดความคุ้นเคยกับส่ิงแวดล้อมขององค์กร การที่จะเปล่ียนงานเขาก็ไม่
แน่ใจว่าตนเองจะมีความสามารถเหมาะสมกับงานใหม่ องค์กรส่วนใหญ่จึงมีความจ ากัดในเรื่องอายุ 
การรับบุคลากรใหม่โดยเริ่มจากอายุน้อยและจะไม่รับผู้ท่ีมีอายุมาก ดังนั้นบุคคลที่มีอายุมากจึงเลือก
ที่จะอยู่กับองค์กรเดิมต่อไป 

1.1.2 ระดับการศึกษา บุคคลที่มีโอกาสศึกษาในระดับสูงมีประสบการณ์ชีวิต
จะมีข้อมูลต่างๆ ในการประกอบการตัดสินใจและมีวุฒิการศึกษาเป็นข้อต่อรองมากกว่า ดังนั้นผู้ท่ีมี
การศึกษาสูงจึงมีโอกาสเลือกที่ท างานและมีโอกาสย้ายงานจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่ง 

1.1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานของสมาชิก
ในองค์กรนั้นเป็นระยะเวลาท่ีสมาชิกเสียสละก าลังกาย ก าลังสติปัญญา สะสมประสบการณ์ สะสม
ทักษะความช านาญในงานตามระยะเวลาท่ีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมื่อสมาชิกในองค์กรปฏิบัติงานนาน
เท่าใดก็จะมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นเท่านั้น 

1.1.4 ระดับต าแหน่งจะเป็นตัวแสดงสถานภาพทางสังคมประการหนึ่ง เพราะ
เมื่อบุคคลนั้นมีต าแหน่งหน้าที่สูงมากขึ้นเท่าไร การได้รับการยกย่อง ยอมรับ และสิทธิประโยชน์
ต่าง เช่น อ านาจการตัดสินใจ ตลอดจนสิทธิการบังคับบัญชาก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย 

1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Working Characteristics) ได้แก่ ความมีอิสระในงาน 
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ความหลากหลายในงาน 

1.2.1 ความมีอิสระในงาน จะเห็นได้ว่ากฎระเบียบภายในองค์กรจะเป็น
ตัวก าหนดหน้าที่ ของบุคคลในองค์กร หากเข้มงวดเกินไปก็จะท าให้เกิดผลเสียกับองค์กร กล่าวคือ 
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จะเป็นตัวบิดเบือนเป้าหมายขององค์กร เพราะจะกลายเป็นว่าพฤติกรรมที่ดี คือการยึดติดอยู่กับ
กฎระเบียบเท่านั้น โดยไม่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรที่แท้จริง นอกจากนี้ยังจะท าให้สมาชิก
ในองค์กรขาดความผูกพันกับงาน เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงจะท าให้สมาชิกใน
องค์กรรู้สึกไม่เป็นอิสระในการท างาน และจะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่ิงที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร ท าให้เขาเบื่อหน่ายและไม่รู้สึกเกี่ยวข้องหรือผูกพันต่อองค์กร 

1.2.2 งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การที่สมาชิกในองค์กรมีโอกาสที่จะ
ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การได้เข้าสังคมท าให้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนอ่ืน 
ก่อให้เกิดความคิดหลากหลายในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เมื่อมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนก็จะ
กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นเจ้าของและจะรู้สึกผูกพันกับองค์กร 

1.2.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ มีการกระจายการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน แม้จะไม่ใช้
อ านาจหน้าที่มากเกินไป จะเป็นปัจจัยให้สมาชิกมีความผูกพันต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี  

1.2.4 ความหลากหลายของงาน จะมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
โดยสมาชิกในองค์กรที่มีความรู้สึกว่าเขาได้รับผิดชอบและต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
งานมากเท่าใดก็จะยิ่งท าให้เขามีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นเท่านั้น 

1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (Working Experience) หมายถึง ความรู้สึก
ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนว่ามีความรับรู้ต่อการท างานในองค์กรที่ผ่านมาอย่างไร โดยก าหนดไว้ 4 
ลักษณะ คือความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ขององค์กร 
ทัศนคติของเพื่อนร่วมงานต่อองค์กร และความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร  

1.3.1 ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร กล่าวคือเมื่อพนักงานเข้าไป
ปฏิบัติงานในองค์กรก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ถ้าผู้บริหารให้ความส าคัญแก่บุคลากรโดย
การให้เกียรติ ให้ความวางใจให้มีส่วนร่วมในการบริหาร มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ตรงกับ
ความสามารถ บุคลากรจะรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญตอ่องค์กรเขาจะเกิดความจงรักภักดี และคิดว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและพึ่งพาได้
ขององค์กร เป็นส่ิงท่ีท าให้สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจว่าจะปฏิบัติงานได้อย่างมีเสถียรภาพ เมื่อ
เขารู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาของเขาได้ก็จะรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น   ถ้าองค์กรไม่สามารถ
สร้างความรู้สึกมั่นคงในการท างานก็จะเป็นสาเหตุท าให้เขาไม่อยากท างานซ่ึงอาจจะลาออก และ
โอนย้ายไปจากองค์กรเดิม 
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1.3.2 ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน ความเกี่ยวพันทางสังคมกับเพื่อนร่วมงาน เช่น 
การมีโอกาสเข้าสังคม พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้บังคับบัญชาจะเป็นปัจจั ยก าหนด
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ซ่ึงความไว้วางใจระหว่างบุคคลมีความส าคัญต่อโครงสร้างของระบบ
สังคมและทัศนคติ พฤติกรรมของผู้ร่วมอยู่ในสังคม และการที่บุคคลมองเห็นว่าสภาพแวดล้อมทาง
สังคมในองค์กรมีลักษณะของความร่วมมือเป็นมิตรจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์กร และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กร 

1.3.3 ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร ผลตอบแทนหรือ
รางวัลที่ได้รับจากการท างานเป็นส่ิงจูงใจท าให้สมาชิกมีพลังในการท างาน เมื่อสมาชิกลงทุนกับ
องค์การแล้วเขาก็คาดหวังจะได้รับผลตอบแทนอย่างเพียงพอและยุติธรรม เช่น ค่าตอบแทน ระบบ
การพิจารณาความดีความชอบ เมื่อองค์การตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกได้ จะท าให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร 

2. แนวคิดด้านวัฒนธรรมองค์กรของฮอฟสเตด (Hofstede 1997: 23-26) ซ่ึงแต่ละ
ลักษณะได้ก าหนดปัจจยับ่งชี้ไว้อย่างละเอียด และครอบคลุมลักษณะต่างๆ ภายในองค์กรอย่างท่ัวถึง 
ดังจะเห็นได้จากลักษณะความเหล่ือมล้ าของอ านาจ (Power Distance) แสดงถึงลักษณะการท างาน 
การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมท้ังความแตกต่างของ
ผลตอบแทนและสิทธิพิเศษต่างๆ ระหว่างบุคคลที่มีอ านาจต่างกัน ลักษณะความเป็นปัจเจกนิยม 
(Individualism) และกลุ่มนิยม (collectivism) แสดงถึงพฤติกรรมในการท างาน เช่น การท างานเดี่ยว 
การท างานเป็นทีม บรรยากาศในการท างานและการใช้ชีวิต ลักษณะความเป็นเพศชาย 
(Masculinity) และเพศหญิง (Ferminity) แสดงถึงบทบาทและค่านิยมในการท างานของแต่ละ
องค์การ ลักษณะการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน (Uncertainly Avoidance) แสดงถึงลักษณะการ
ท างาน กฎระเบียบต่างๆ และบรรยากาศในการท างาน และลักษณะการมุ่งเน้นระยะยาว (Long-term 
Orientation) แสดงถึงนโยบายและแนวทางในการท างาน 
 3. ทฤษฎีความต้องการของ Maslow  ซ่ึงได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจที่รู้จักกันมากที่สุด
ทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา Maslow ระบุว่าบุคคลจะมีความต้องการที่เรียงล าดับจากระดับพื้นฐานมากที่สุด
ไปยังระดับสูงสุด มาสโลว์ (Maslow) เรียกล าดับความต้องการนี้ว่า Hierarchy of Needs ซ่ึง
ประกอบด้วยล าดับความต้องการของมนุษย์จากระดับต่ าไประดับสูง 5 ระดับ ดังนี้ 

3.1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) คือเป็นความต้องการขั้น
พื้นฐานเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ น้ า และที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
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3.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการล าดับที่สองของ Maslow จะถูกกระตุ้นภายหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายถูก
ตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยจะหมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ปราศจากอันตรายทางร่างกายและจิตใจ  

3.3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือความต้องการระดับสามที่ระบุ
โดย Maslow ความต้องการทางสังคมจะหมายถึงความต้องการที่จะเกี่ยวพันการมีเพื่อนและการถูก
ยอมรับโดยบุคคลอ่ืน เพ่ือการตอบสนองความต้องการทางสังคม  

3.4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) คือความต้องการระดับที่ส่ี 
ความต้องการเหล่านี้หมายถึง ความต้องการของบุคคลที่จะสร้างการเคารพตนเองและการชมเชย
จากบุคคลอ่ืน ความต้องการชื่อเสียงและการยกย่องจากบุคคลอ่ืนจะเป็นความต้องการประเภทนี้   

3.5 ความต้องการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) คือความ
ต้องการระดับสูงสุด บุคคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์ภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะ
ต้องการความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ ซ่ึงความต้องการความสมหวังของชีวิตคือ ความ
ต้องการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่ 
บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ท้าทายคามสามารถของ
พวกเขา การเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดค้นส่ิงใหม่ 

การศึกษาทฤษฎีล าดับความต้องการของมนุษย์ของ มาสโลว์  (Maslow) เป็น
การศึกษาเพื่อที่จะท าให้ทราบถึงความต้องการของมนุษย์นั้นมีล าดับขั้นตอนที่แน่นอนจากขั้นต่ าไป
ขั้นสูง ซ่ึงความปรารถนาขั้นสูงสุดของมนุษย์ทุกคน คือความต้องการที่จะประสบความส าเร็จใน
ชีวิตตามดังที่ตนเองมุ่งหวัง แต่การที่มนุษย์จะเกิดความต้องการในแต่ระดับได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่
มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับท่ีต่ ากว่าเสียก่อน เพื่อที่จะท าให้เกิด
ความต้องการในระดับต่อไป ซ่ึงถ้าบุคลากรที่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการแล้วก็จะเกิด
ความพึงพอใจ มีขวัญและก าลังใจในการท างาน รวมถึงสามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ    

4. McGregor’s Theory X and Theory Y ศาสตราจารย์ทางการบริหารที่มีชื่อเสียงของ 
M.I.T. Douglas ชื่อ McGregor ได้สรุปข้อสมมติฐานที่เกี่ยวกับตัวคนในหนังสือ ชื่อ “The Human 
Side of Enterprise” ข้อสมมุติฐานทั้งสอง คือ Theory X และ Theory Y ซ่ึงแสดงเปรียบเทียบ
ลักษณะของคนให้เห็นในสองทรรศนะที่แตกต่างกันดังนี้ 

4.1 Theory X 
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McGregor ได้ตั้งสมมุติฐานที่เกี่ยวกับตัวคนว่าจะมีลักษณะดังนี้ คือ ลักษณะ
ของคนโดยทั่วไปจะไม่ชอบการท างาน และจะพยายามหลีกเล่ียงหรือบิดพล้ิวเมื่อมีโอกาสด้วยเหตุที่
คนไม่ชอบงานดังกล่าว ดังนั้น เพื่อที่จะให้คนปฏิบัติงานให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้  
จึงต้องใช้วิธีการบังคับ(Coerced) ควบคุม (controlled) ก ากับ (directed) หรือ ข่มขู่ (threatened) ด้วย
วิธี การลงโทษต่างๆคนทั่วไปมักจะชอบวิธีการดังกล่าว และอยากที่จะให้มีการบังคับส่ังการโดยตัว 
ผู้บริหารเท่านั้น ท้ังนี้เพ่ือจะได้หลีกเล่ียงการรับผิดชอบต่างๆ คนทั่วไปจะไม่มีความกระตือรือร้น
หรือใฝ่สูง และมีความต้องการในเรื่องความมั่นคงเป็นส าคัญเท่านั้น 

4.2 Theory Y 
ภายหลังจากที่วิชาการความรู้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ได้รับการศึกษาและ

ค้นคว้าอย่างกว้างขวางมีผลให้เกิดข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวกับคนขึ้นมาใหม่ McGregor ได้สรุปว่าใน
ขณะที่คนก าลังปฏิบัติงานโดยใช้แรงก าลังความคิดในหน้าที่ต่างๆนั้น คนงานอาจถือว่างานเป็นเรื่อง
ที่สนุกสนานและเป็นส่ิงที่ให้ความเพลิดเพลินได้ด้วย แต่งานต่างๆจะดีหรือไม่ดีส าหรับคนงาน
หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพของความควบคุม ถ้าหากงานนั้นได้รับการจัดอย่างเหมาะสม ก็อาจเป็น
ส่ิงหนึ่งที่ตอบสนองส่ิงจูงใจของคนงานได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากงานนั้นเป็นไปลักษณะบังคับ
จะท าให้คนไม่ชอบท่ีจะท างาน 

ดังนั้นการควบคุมและข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษต่างๆ จึงไม่ใช่วิธีที่จะช่วยให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้ แต่ที่ถูกต้องควรจะเปิดโอกาสให้คนมีโอกาสใช้ดุลพินิจของตนเอง 
(Self-direction) และสามารถรับผิดชอบควบคุมตนเอง (self-control) ในขณะที่ก าลังปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายมา เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

5. ทฤษฎีความต้องการประสบความส าเร็จ (The need to achieve theory) ทฤษฎีความ
ต้องการประสบความส าเร็จประกอบด้วย 3 อย่าง คือความส าเร็จ (Achievement) อ านาจ (Power) 
และความผูกพัน (Affiliation) เป็นทฤษฎีของ David C. Macclelland & J.W. Atkinson 1961 ตาม
ทฤษฎีเชื่อว่า โดยปกติแล้วความต้องการที่มีอยู่ในตัวคนมีอยู่สองชนิด คือ ความต้องการความสุข
และความต้องการปราศจากความเจ็บปวด แต่ส าหรับความต้องการอ่ืนๆนั้นต่างก็จะเกิดขึ้นภายหลัง 
ด้วยวิธีการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามโดยที่มนุษย์ทุกคนต่างกใ็ช้ชีวติขวนขวายหาส่ิงต่างๆมาคล้ายคลึง
กัน จึงต่างมีประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆมาเหมือนกัน แต่จะต่างกันแต่เฉพาะขนาดของความต้องการ
มากน้อยแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า มนุษย์ทุกคนต่างก็จะมีความต้องการเหมือนกัน แต่
จะมีขนาดมากน้อยแตกต่างกัน ได้แก่ 

5.1 ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) หมายถึง ความต้องการท า
ส่ิงต่างๆให้ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อความส าเร็จ บุคคลที่ต้องการความส าเร็จจะมี
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ลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย ต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงาน มี
ความช านาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง เช่น ในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการท างานที่มี
ความซับซ้อนขึ้น 

5.2 ความต้องการอ านาจ (Need for Power) หมายถึง บุคคลต้องการอ านาจเพื่อมี
อิทธิพลเหนือผู้อ่ืน ต้องการเป็นผู้น าในการตัดสินใจ บุคคลซ่ึงต้องการอ านาจสูงจะมีความพยายาม
เพื่อที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน มีความพอใจที่จะอยู่ในสถานการณ์แข่งขันหรือสถานการณ์ซ่ึงมุ่งที่
สถานภาพ และมีความต้องการความภาคภูมิใจ รวมท้ังการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนด้วยการท างาน
ที่มีประสิทธิผล 

5.3 ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) หมายถึง บุคคลต้องการการ
ยอมรับ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการมีความสัมพันธ์และผูกพันกับสมาชิกในกลุ่ม มี
ความเป็นมิตรไมตรี และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นความต้องการสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับคนอ่ืนๆ 
 สเตียร์ และพอตเตอร์ (Strees and Porter 1983: 444) ได้สรุปความผูกพันต่อองค์กรด้วย
ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Theory of Exchange) ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ คือ 
ธรรมชาติของมนุษย์ประกอบด้วย ความต้องการ ความปารถนา ทักษะความรู้ มีความคาดหวังที่จะ
ท างาน หากองค์การสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ บุคคลนั้นก็จะสามารถท างาน
เพื่อองค์การอย่างเต็มที่ และบุคคลก็จะเกิดความผูกพันต่อองค์กร ซ่ึงในเรื่องของการศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์กรนั้นจะมีนักวิชาการหลายท่านพยายามศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อระดับ
ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร แต่ก็ยังมิได้มีการสรุปที่ชัดเจนว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อระดับ
ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ดังนั้นความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง   
เพราะการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์การเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จในการบริหารงานในองค์กร 

เบคเคอร์ และคาร์เบอร์ (Becker and Carper 1956: 289-296) ได้คิดทฤษฏีที่พัฒนามา
จากกรอบการศึกษาของแนวคิดเชิง exchange หรือที่เรียกว่า reward-cost notation ซ่ึงสาระส าคัญที่
เสนอไว้คือ แนวคิดที่อธิบายถึงเหตุผลที่บุคคลเกิดความผูกพันต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดเป็นเพราะว่าบุคคล
นั้นได้สร้างการลงทุน (side-bet) ต่อส่ิงนั้นๆ ไว้ เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีความผูกพันต่อส่ิงนั้นต่อไป
ก็จะท าให้เขาสูญเสียมากกว่าการผูกพันไว้ จึงเป็นส่ิงท่ีต้องท าโดยไม่มีทางเลือก ระดับความส าคัญ
ของการลงทุนในบางประการจะผันแปรตามมิติระยะเวลา กล่าวคือคุณภาพของส่ิงที่ลงทุนไป จะมี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาท่ีบุคคลได้เสียไปในเรื่องนั้นๆ เช่น ตัวแปรอายุการท างานในองค์กร 
บุคคลที่ท างานให้กับองค์กรนานเท่าใดก็จะท าให้เกิดการสะสมทรัพยากรที่จะได้รับจากระบบการ
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จ้างงานขององค์กรมาขึ้นในรูปของเงินเดือน สวัสดิการ และอ านาจหน้าที่หรือส่ิงที่ได้อุทิศในรูป
ของก าลังกายก าลังใจ ดังนั้นบุคคลที่ท างานอยู่กับองค์กรนานย่อมตัดสินใจลาออกจากองค์กรได้
ยากล าบากกว่าคนที่ท างานกับองค์กรมาไม่นานเพราะเขาจะพิจารณาว่าหากลาออกจากองค์กรก็
เทา่กับว่าการลงทุนของเขาท่ีได้สะสมไว้ย่อมสูญเสียไปด้วยซ่ึงอาจจะไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากองค์กรใหม่ 

อัลเลน และเมเยอร์ (Allen and Meyer 1990) ได้ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อ
องค์การ เป็นสภาวะทางจิตใจ (Psychological States) ของบุคคลที่มีต่อองค์การซ่ึงมีองค์ประกอบ 3 
ด้าน คือ 
 1. ความผูกพันด้านจิตใจ (Affective Commitment) คือ อารมณ์ความรู้สึกผูกพันของ
พนักงาน หรือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์การ เกิดขึ้นได้จาก
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2. ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ  (Continuance Commitment) คือ ความ
ผูกพันที่เกิดจากการที่ได้รับส่ิงตอบแทนเพื่อแลกเปล่ียนกับการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน 
 3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) คือความรู้สึกผูกพันที่เกิด
จากหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือความเป็นหนี้บุญคุณที่ท าให้ต้องอยู่ในองค์การต่อไป พนักงานที่มี
ความผูกพันด้านนี้ คือ การแสดงออกถึงความคิดที่ว่าเขาควรจะอยู่ในองค์การ การอยู่ในองค์การเป็น
ส่ิงท่ีควรกระท าเพื่อความถูกต้องเหมาะสมในสังคม 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดและทฤษฎีของ อัลเลน และเมเยอร์ (Allen and 
Meyer 1990) เป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงมีส่วนส าคัญกับความผูกพันของส านักงานทรัพย์สินฯ 
ทั้ง 3 องค์ประกอบจึงเป็นส่ิงเชื่อมโยงพนักงานและองค์การ ที่จะท าให้อัตราการเข้าออกของ
พนักงานที่มีความผูกพันทางด้านจิตใจสูงนั้นเป็นเพราะเขามี ความต้องการ (wants to) ที่จะอยู่กับ
องค์กร และคนที่มีความผูกพันในด้านการคงอยู่สูง ก็เพราะความจ าเป็น (need to) ที่จะต้องอยู่เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ที่ได้รับจากองค์การและบุคคลที่มีความผูกพันทางด้านบรรทัดฐานสูงเป็นเพราะ
เขารู้สึกว่าเขาควรจะอยู่ (ought to) เพื่อความถูกต้องเหมาะสมทางสังคมเท่านั้น 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

1. ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg 1959) ได้พัฒนาทฤษฏีของเขาด้วย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับประสิทธิภาพในการผลิต โดยกาน
สัมภาษณ์วิศวกรและนักบัญชี จ านวน 200 คน จากอุตสาหกรรม 11 แห่ง ในเขตเมืองพิสเบอร์ก 
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(Pittsburgh) รัฐเพนซิลวาเนีย (Pensylvania) โดยมุ่งค้นหาว่าส่ิงใดที่ท าให้คนงานพอใจหรือไม่พอใจ
ในงานที่ท า ซ่ึงจากค าตอบท่ีได้สามารถจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivation factors) เป็นปัจจัยทีก่่อให้เกิดความ
พึงพอใจในงาน (Job satisfies) นั้นจะสัมพันธ์กับลักษณะในเนื้องาน เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก
ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1.1.1 ความส าเร็จ (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้
เสร็จส้ินและประสบผลส าเร็จอย่างดี รวมท้ังความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ แรงจูงใจเกี่ยวกับ
ความส าเร็จของงานประกอบด้วย 2 ส่ิง คือ ระดับของแรงจูงใจในความส าเร็จและความสามารถที่
จะท างานนี้ 

1.1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับความยอมรับนับ
ถือจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน กลุ่มเพื่อนและบุคคลอ่ืน 

1.1.3 ลักษณะของงาน (The work itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อ
ลักษณะงานว่า งานนั้นเป็นงานที่น่าเบ่ือหน่าย มีความจ าเจ ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นงานที่ยากหรือง่าย 

1.1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก
การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

1.1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การเปล่ียนแปลงต าแหน่งของ
บุคคลในองค์กร โดยให้เกิดการพัฒนาทักษะใหม่ๆ มีความสามารถและเต็มใจที่จะเพิ่มเติมความรู้ 
กรณีที่บุคคลย้ายแผนกหนึ่งไปสู่แผนกหนึ่งขององค์การนั้นโดยไม่มีการเปล่ียนต าแหน่งนั้น ไม่ใช่
ความก้าวหน้า ถือว่าเป็นเพียงการเพิ่มโอกาสให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น (เป็นการเพิ่มความ
รับผิดชอบ) 

1.2 ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) หรือปัจจัยค้ าจุน (Maintenance factors) 
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job dissatisfies) นั้นจะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่
อยู่นอกเนื้องาน หรือเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงานได้ ซ่ึงปัจจัยนี้ท าให้
คนท างานได้อย่างมีความสุข ได้แก่ 

1.2.1 สถานภาพ (Status) หมายถึง สภาพของบุคคลในสายตาคนอ่ืน หรือ
เป็นการรับรู้ จากบุคคลอ่ืน เช่น การมีรถประจ าต าแหน่ง 

1.2.2 สัมพันธภาพกับผู้ควบคุมบังคับบัญชา ( Interpersonal relations 
supervisors) หมายถึง ความเป็นมิตร การเรียนรู้งาน การช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา ความเต็มใจรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากลูกน้อง ตลอดจนความเชื่อถือไว้วางใจลูกน้องของผู้บังคับบัญชา 
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1.2.3 สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal relations peers) หมายถึง 
ความเป็นมิตร การเรียนรู้งานในกลุ่ม ตลอดจนความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

1.2.4 สัมพั นธภ าพกั บผู้ ใ ต้ บั ง คั บบัญช า  ( Interpersonal relations 
subordinates) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ในการท างาน ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน 

1.2.5 นโยบายและการบริหารงานขององค์การ (Company policy and 
administration) หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของบริษัท การให้อ านาจแก่บุคคลเพื่อที่เขา
จะได้ด าเนินงานส าเร็จ รวมท้ังการติดต่อส่ือสารที่ดี 

1.2.6 ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
ความมั่นคงในงาน 

1.2.7 สภาพการท างาน (Working conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เหมาะสมอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น แสงเสียง อากาศ เครื่องมือ อุปกรณ์และ
อ่ืนๆ 

1.2.8 เงินเดือน (Pay or Salary) หมายถึง ความพึงพอใจในค่าจ้างหรือ
เงินเดือน 

1.2.9 โอกาสก้าวหน้า (Possibility of Growth) หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาส
ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้ายต าแหน่งในหน่วยงาน หรือการมีการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นในวิชาชีพ 

1.2.10 สภาพความเป็นอยู่ (Personal Life) หมายถึง สถานการณ์ของบุคคลที่
ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ ซ่ึงท าให้บุคคลมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งต่องานของเขา 

1.2.11 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Technical supervision) หมายถึง 
ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน รวมทั้งการ
มอบหมายความรับผิดชองต่างๆ ให้แก่ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

ตามทฤษฏีของเฮอร์ซเบิร์ก สรุปได้ว่าหากความต้องการทางด้านสุขอนามัย 
(Hygiene factors) ได้รับการตอบสนองอย่างไม่เต็มที่ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การได้ ฉะนั้น การตอบสนองความต้องการด้าน
สุขอนามันของผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการลดความไม่พึงพอใจในการท างานลงเท่านั้น 
แต่ไม่สามารถจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจได้ ในขณะเดียวกัน หากความต้องการด้านการจูงใจ 
(Motivation factors) ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ ผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกพึงพอใจพร้อมปฏิบัติงาน
ด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น ดังนั้น หากผู้บริหารต้องการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วย
ความพึงพอใจเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ก็ควรจะจัดให้มีปัจจัยจูงใจที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน 
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ทฤษฎีแรงจูงใจของ  Frederick Herzberg ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่ 
(Hertzberg’s Two Factor Theory) ซ่ึงสรุปว่ามีปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธ์กับความชอบ
หรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล กล่าวคือ 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
โดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบัติ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลใน
องค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปัจจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการ
ภายในบุคคลได้ด้วยกัน ได้แก่ 

1.1 ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ท างานได้เสร็จส้ินและประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การ
รู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมใน
ผลส าเร็จของงานนั้น ๆ 

1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่า
จากผู้บังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือ
การแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อ ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใด
บรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 

1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท าได้ตั้งแต่
ต้นจนจบโดยล าพังแต่ผู้เดียว 

1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่ เกิดขึ้นจากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด 

1.5 ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้นของบุคคลใน
องค์กร การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพ่ิมเติมหรือได้รับการฝึกอบรม 

2. ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factor) ปัจจัยค้ าจุนหรืออาจเรียกว่า ปัจจัย
สุขอนามัย หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มี
หรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร บุคคลในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และ
ปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ 

2.1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น 
ๆ เป็นที่พอใจของบุคลากรในการท างาน 
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2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การที่
บุคคลได้รับการ แต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถ
ได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย 

2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
หมายถึง การติดต่อไปไม่ว่าเป็นกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างาน
ร่วมกันมีความเข้าใจซ่ึงกันและกันอย่างดี 

2.4 สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของ
สังคมท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

2.5 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองค์กร
การติดต่อส่ือสารภายในองค์กร 

2.6 สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง
อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมท้ังลักษณะของส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆอีก
ด้วย 

2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับ
จากงานในหน้าที่ของเขาไม่มีความสุขและพอใจกับการท างานในแห่งใหม่ 

2.8 ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
มั่นคงในการท างาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์กร 

2.9 วิ ธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 

ดังนั้นในการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นการศึกษา
เพื่อที่จะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างานนั้นมี 2 ปัจจัยคือปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ าจุน ซ่ึงทฤษฎีท่ีสามารถจัดองค์ประกอบแรงจูงใจได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม คือทฤษฎี
แรงจูงใจของเฮอร์เบอร์ก ซ่ึงทางกลุ่มผู้วิจัยมีความสนใจและใช้ทฤษฎีนี้เป็นแนวทางในการศึกษา   
เนื่องจากเมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจในปัจจัยต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะท าให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจใน
การท างาน ซ่ึงเมื่อเกิดแรงจูงใจในการท างานแล้วพวกเขาก็จะท างานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ด
เหนื่อย เพื่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซ่ึงเมื่อพวกเขาเกิดความรู้สึกเหล่านี้แล้วก็จะ
กลายเป็นความรู้สึกจงรักภักดีและส่ังสมจนกลายเป็นความผูกพันต่อองค์กรต่อไปจนไม่คิดที่จะ
ลาออกไปท างานที่อ่ืน 

2. กลิสสัน และดูริก (Glisson and Durick 1988) พบว่าความผูกพันต่อองค์กรยังมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันในอาชีพ ความผูกพันต่อสภาพและ ความพึง
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พอใจในงาน ส่งผลกระทบของความผูกพันต่อองค์กรก็พบว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน การ
ตั้งใจที่จะคงอยู่หรือออกจากงานและการเปล่ียนงาน ผลงานวิจัยในเรื่องความผูกพันต่อองค์กร ยัง
พบว่าปัจจัยพฤติกรรม การบริหาร ก็มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้วยเช่นกัน 

3. มาวเดย์ พอร์เดอร์ และเสตียร์ (Mowday Porter and Steers 1982) ได้เสนอ
แบบจ าลองปัจจัยเบื้องต้น และอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กร 4 ปัจจัย ดังนี้ 

3.1 คุณลักษณะของบุคคล (Personal characteristic) ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา
บุคลิกลักษณะ 

3.2 บทบาท (Role-relater characteristic) ได้แก่ ความขัดแย้งในบทบาท ความ
คลุมเครือในบาทบาท ความท้าทายในงาน 

3.3 โครงสร้างขององค์กร ( Strucral characteristic ) ได้แก่ ขนาดขององค์กรการ
รวมอ านาจ การกระจ่ายอ านาจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความเป็นทางการ 

3.4 ประสบการณ์การท างาน (Work experience) ได้แก่ สัมพันธภาพในองค์กร
รูปแบบของการบริหารของผู้บริหาร 

4. เอเลน และเมเยอร์ (Allen and Meyer 1990) ได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ (Affective commitment) ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 

4.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal characteristic) 
4.2 คุณลักษณะงาน (Job characteristic) 
4.3 ประสบการณ์ท างาน (Work experience) 
4.4 คุณลักษณะโครงสร้าง (Structural characteristic) 

5. โอ เรย์ลีย์ (O’Reilly 1981) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความเชื่อทาง
จิตวิทยาของคนที่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร รวมท้ังความรู้สึกผูกพันต่องาน ความจงรักภักดี และ
ความเชื่อศรัทธาในค่านิยมขององค์กร โดยความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย 3 ลักษณะดังนี้ 

5.1 การยินยอมท าตาม (Compliance) คือ การที่บุคคลยอมท าตามความต้องการ
ขององค์กร 

5.2 การยึดถือตามเจตนารมณ์ขององค์กร (Identification) คือ การที่บุคคลยอมท า
ตามความต้องการขององค์กรและรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

5.3 การซึมซับค่านิยมในองค์กร (Internalization) คือ การที่คนรับเอาค่านิยมของ
องค์กรมาเป็นค่านิยมของตนเอง 

6. ดัมแฮม กรูม และแคสทาเนดา (Dumham Grube and Castaneda 1994) ได้สรุป
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรแต่ละด้านดังนี้ 
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6.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันด้านจิตใจ ได้แก่ 
6.1.1 การรับรู้คุณลักษณะงาน ในแง่ของความเป็นอิสระของงาน (Task 

autonomy) 
6.1.2 ความส าคัญของงาน (Task significance) เอกลักษณ์ของงาน (Task 

identity) ความหลากหลาย ของทักษะ (Skill variety) และการให้ผลย้อนกลับของหัวหน้า 
(Supervisory feedback ) 

6.1.3 การพึ่งพาได้ขององค์กร (Organizational dependability) 
6.1.4 การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร (Perceived participatory 

management) เป็นความรู้ สึกของพนักงานว่าพวกเขามี อิทธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมการท างาน และส่ิงอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา 

6.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร ได้แก่ 
6.2.1 อายุ (Age) 
6.2.2 อายุงาน (Tenure) 
6.2.3 ความพึงพอใจในอาชีพ (Career satisfaction) 
6.2.4 ตั้งใจที่จะลาออก (Intent to leave) 

6.3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ประกอบด้วย 
6.3.1 ความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน (Co-worker commitment) 
6.3.2 การพึ่งพาได้ขององค์กร (Organizational dependability) 
6.3.3 การมีส่วนร่วมในการบริหาร (Participatory management) 

และยังพบอีกว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านจิตใจมากที่สุดคือประสบการณ์
ท างานที่ท าให้พนักงานรู้สึกว่าความต้องการทางสภาวะจิตใจของเขาได้รับการตอบสนอง เช่น การ
ได้รับความสะดวกสบายภายในองค์กร 

7. มาวเดย์ และคนอ่ืนๆ (Mowday and other 1982) ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ (Affective commitment) ประกอบด้วย 

7.1 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) ได้แก่ ความคาดหวังต่องาน (Job 
expectation) ความผูกพันทางจิตใจ (Psychological contract) ปัจจัยด้านทางเลือกในงาน (Job choice 
factor) และลักษณะทางบุคคล (Personal characteristic) 

7.2 ปัจจัยด้านองค์กร (Organizational factor) ได้แก่ ประสบการณ์เมื่อเริ่มเข้า
ท างาน (Initial work experience) ขอบเขตของงาน (ob scope) การนิเทศงาน Supervision) ความ
สอดคล้องของเป้าหมาย (Goal consistency) และลักษณะขององค์กร (Organizational charateristic) 
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ลักษณะของงานต่างๆ เช่น งานที่มีความท้าทาย งานที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจความสอดคล้องของเป้าหมายบุคคลกับองคก์ร นอกจากนี้ลักษณะองค์กร เช่น การให้ความ
สนใจต่อบุคคล การท าให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็นเจ้าขององค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์กร 

7.3 ประสบการณ์ท างาน (Work experience) ได้แก่ สัมพันธภาพในองค์กรและ
รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหาร 

7.4 โครงสร้างองค์กร (Organizational structure) ได้แก่ ขนาดขององค์กรการรวม
อ านาจ การกระจายอ านาจ ความเป็นทางการ 

8. ไมเนอร์ (Miner 1992) ความผูกพันต่อองค์กรมีความหมายมากกว่าความจงรักภักดี
ของบุคคลที่จะทุ่มเทให้กับองค์กร และความยึดมั่นผูกพันยังหมายถึงความต้องการคงอยู่ในองค์กร 
มีขั้นตอนการเกิดดังนี้ 

8.1 ความผูกพันเบื้องต้น (Initial commitment) ความรู้สึกผูกพันที่เกิดขึ้นใน
เบื้องต้นที่บุคคลยังไม่ได้เริ่มงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรในขั้นต้น ได้แก่ 

8.1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ค่านิยม ความเชื่อ บุคลิกภาพ 
8.1.2 ความคาดหวังที่เกี่ยวกับงาน 
8.1.3 คุณลักษณะของทางเลือกของงาน ประกอบด้วย ความพึงพอใจ การ

ยกเลิกไม่ได้ การเสียสละ การพิจารณาท่ีเหมาะสม 
ปัจจัยทั้ง 3 ด้านจะมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน บุคคลจะเลือกท างานตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ตนมี คือจากพื้นฐานของค่านิยม ความเชื่อและบุคลิกภาพ ซ่ึงปัจจุบัน
คุณลักษณะส่วนบุคคลท าให้เกิดความคาดหวังในงานนั้นๆและเช่นเดียวกับคุณลักษณะของงาน
ก่อนจะท างานนั้นจริงบุคคลจะมีความคาดหวังในตัวงาน ซ่ึงคุณลักษณะของงานมีความต้องการที่มี
ลักษณะที่ท าให้เขาอยากท างานและพึงพอใจ ปัจจัยทั้ง 3 ประการนี้เป็นตัวแปรท่ีท าให้เกิดความรู้สึก
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรในเบ้ืองต้น 

8.2 ความผูกพันระหว่ างการจ้ างงานในช่ว งแรก  (Commitment early 
employment) เป็นความผูกพันที่เกิดขึน้เม่ือเข้าท างานเป็นการประเมินส่ิงท่ีพบตามความจริงจากงาน
นั้นซ่ึงได้แก่ 

8.2.1 ประสบการณ์เริ่มแรกของการท างาน ( Initial work experience) 
ประกอบด้วยงานการควบคุม กลุ่มท างาน การจ่ายค่าตอบแทนจากองค์กร 

8.2.2 ความรู้สึกรับผิดชอบเป็นผลมาจากประสบการณ์เริ่มแรกของการ
ท างาน 
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8.2.3 ความผูกพันเบ้ืองต้น 
8.3 ความผูกพันในช่วงปลายเป็นความผูกพันที่บุคคลที่เข้าไปท างานอยู่ในองค์กร

ในช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานหรืออายุงาน ปัจจัยที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรในช่วงปลายนี้
ได้แก่ การลงทุน การมีส่วนร่วมการปรับเปล่ียน 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2532) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ได้แก่ คุณลักษณะ ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านงาน ลักษณะขององค์กร ปัจจัยด้านกลุ่ม บุคคลที่ร่วมงาน  

บัญชา นิ่มประเสริฐ (2542) กล่าวว่า ส่ิงที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรได้แก่ 
คุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านงานลักษณะขององค์กร และปัจจัยต่อด้านกลุ่มบุคคลที่ร่วมงาน 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากทฤษฎีแนวคิด และผลการวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัย
เบื้องต้นที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร แล้วน าเอาแนวคิดและทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก 
(Herzberg) มาประยุกต์เป็นกรอบในการศึกษา ซ่ึงแบ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรเป็น 3 ปัจจัย คือ 

1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เงินเดือน และ ต าแหน่ง  

2. ปัจจัยด้านลักษณะงาน (จูงใจ) (Job Characteristics) ได้แก่ ความส าเร็จในการ
ท างานของบุคคล ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ 

3. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน  (ค้ าจุน) (Work Experiences) ได้แก่ 
ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและ
ชื่อเสียงขององค์กร ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  

เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ 

 
การวัดความผูกพันต่อองค์กร 
 จากการส ารวจท าให้ Gallup ค้นพบค าถาม 12 ประการ (Q12) ที่สามารถวัดความ
ผูกพันของพนักงานได้อย่างแท้จริง ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างค าถามที่ใช้
วัดความผูกพันของพนักงานทั้ง 12 ประการกับอัตราการลาออก (Turnover) การรักษาพนักงาน 
(Retention) ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (Customer Metric) ความปลอดภัยในการท างาน 
(Safety) ผลผลิต (Productivity) และความสามารถในการสร้างผลก าไร (Profitability) ซ่ึงจะส่งผล
ต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์การ ค าถามที่ใช้วัดความผูกพันของพนักงาน ดังนี้ 
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1. ฉันรู้ว่าฉันถูกคาดหวังอะไรบ้างในการท างาน (I know what’s expected of me at 
work) 

2. ฉันมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานที่เหมาะสม ( I have materials and 
equipment to do work right) 

3. ณ ที่ท างาน ฉันมีโอกาสได้ท าในส่ิงที่ฉันท าได้ดีที่สุดทุกวัน (At work, I have 
opportunity to do what I do best everyday) 

4. ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ฉันได้รับการยกย่องหรือชมเชยในงานที่ออกมาดี ( In the 
last seven days, I have received recognition or praise for doing good work) 

5. ฉันมีหัวหน้าหรือคนที่ท างานคอยดูแลเอาใจใส่ฉัน  (My supervisors, or someone 
at work, seem to care about me as a person) 

6. มีบางคนในที่ท างานที่คอยสนับสนุนฉันให้ได้รับการพัฒนา (There is someone at 
work who encourage development) 

7.ในที่ท างานความคิดเห็นของฉันได้รับการยอมรับ (At work my opinion seem to 
count) 

8. พันธกิจหรือจุดมุ่งหมายขององค์กรท าให้ฉันรู้สึกว่างานของฉันนั้นส าคัญ (The 
mission or purpose of company make me feel my job is important) 

9. เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องของฉันท างานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานมีคุณภาพ (My 
associates or fellow employees are committed to doing quality work) 

10. ฉันมีเพื่อนที่ดีที่สุดในที่ท างาน (I have a best friend at work) 
11. ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา มีคนในที่ท างานพูดถึงความก้าวหน้าในงานของฉัน (In 

the last six months, someone at work has talks to me about my progress) 
12.  เมื่อปีที่ผ่านมาฉันได้มีโอกาสที่เรียนรู้และเติบโตในที่ท างาน (This last years, I 

have had opportunities to learn and grow at work) 
 จากค าถามทั้ง 12 ค าถามข้างต้น สามารถสรุปเป็นปัจจัย 12 ด้าน ซ่ึงแบ่งตามล าดับขั้น
ความผูกพันทั้ง 4 ขั้น ได้ดังนี้ 
 1. ด้านความต้องการพื้นฐาน (Basic Need) ประกอบด้วย 

1.1 ความคาดหวัง 
1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ 

 2. ด้านการสนับสนุนทางการบริหาร (Management Support) ประกอบด้วย 
2.1 โอกาสที่จะท างานให้ได้ดีที่สุด 
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2.2 การได้รับการยอมรับ 
2.3 การดูแลเอาใจใส่ 
2.4 การพัฒนา 

 3. ด้านสัมพันธภาพ (Relatedness) ประกอบด้วย 
3.1 การยอมรับในความคิดเห็น 
3.2 ภารกิจ / วัตถุประสงค์ 
3.3 เพื่อนร่วมงานมีคุณภาพ 
3.4 เพื่อนที่ดีที่สุด 

 4. ด้านความก้าวหน้าในงาน (Growth) ประกอบด้วย 
4.1 ความก้าวหน้า 
4.2 การเรียนรู้และพัฒนา 

 จากแนวคิดเรื่องการวัดความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนี้ เอง The Gallup 
Organization ได้น ามาศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันของพนักงานในการท างาน โดยได้แบ่งประเภท
ของพนักงานไว้ 3 ประเภท คือ 
 1. พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร (Engaged) คือ พนักงานที่ท างานด้วยความเต็ม
ใจและตั้งใจ และค านึงถึงองค์กร 
 2. พนักงานที่ไม่ยึดติดกับผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) คือ พนักงานไม่มีความ
กระตือรือล้นในการท างานท างานโดยไม่ตั้งใจ 
 3. พนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร (Actively disengaged) คือ พนักงานที่ไม่มี
ความสุขในการท างาน 
 นอกจากนี้ จากการส ารวจของ The Gallup Organization จากจ านวนพนักงาน จ านวน 
3 ล้านคน ใน 350 องค์กรของสหรัฐอเมริกา พบว่า ร้อยละ 70 ของพนักงานไม่มีความผูกพันในงาน 
และคนกลุ่มนี้หากอยู่ในองค์กรนานขึ้นก็จะยิ่งมีความผูกพันลดน้อยลง แต่การให้พนักงานได้เข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในองค์กร จะท าให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรเพ่ิมมาก
ขึ้น จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นายจ้างควรมุ่งเน้นที่ความต้องการพื้นฐานของ
พนักงาน กล่าวคือ ควรตั้งจุดมุ่งหมายหรือความคาดหวังให้ชัดเจน เพราะท าให้พนักงานรู้ว่าผลลัพธ์
ที่องค์กรต้องการคืออะไร และควรปฏิบัติตัวอย่างไร ที่ส าคัญนายจ้างต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้
ท าในส่ิงท่ีพวกเขาท าได้ดีที่สุด และควรแสดงความเอาใจใส่ ต่อพนักงาน ซ่ึงแนวทางต่างๆ นี้จะช่วย
สร้างให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น 
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 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรนั้น สามารถวัดผลได้โดยการส ารวจความพึง
พอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานในหัวข้อต่างๆ ความผูกพันมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ผลของงานที่ปรากฏ เพราะถ้าพนักงานมีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ ก็จะน าไปสู่การท างานที่ มี
ประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานไม่มีความพึงพอใจในงานที่ท า ผลเสียก็จะเกิดขึ้นแก่
หน่วยงานนั้น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สภาพการปฏิบัติงาน เงินเดือนและ
สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา นโยบายและ
การบริหารงาน การได้รับการยอมรับ รู้สึกประสบความส าเร็จ และสภาพทางสังคม ย่อมมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงาน 

ผลส ารวจของ The Gallup Organization จากจ านวนพนักงาน จ านวน 3 ล้านคน ใน 
350 องค์กรของสหรัฐอเมริกา พบว่า ร้อยละ 70 ของพนักงานไม่มีความผูกพันในงาน และคนกลุ่มนี้
หากอยู่ในองค์กรนานขึ้นก็จะยิ่งมีความผูกพันลดน้อยลง ดังนั้น การที่พนักงานคนหนึ่ง ท างานอยู่
กับองค์กรเป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ได้แสดงว่า เขามีความผูกพันต่อองค์กรสูง 

ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจ สนใจกับการท างานของพนักงานระดับล่าง หมั่น
ส ารวจดูว่า ปัจจัยอะไรที่ท าให้พนักงานขาดความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบไม่เต็มความสามารถขาดประสิทธิภาพ หรือบางครั้งขาด
ความรับผิดชอบ ขาดก าลังใจ ขาดงานเป็นประจ า และการลาออกจากงาน  

ส่วนผลส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของงานวิจัยของคนไทย ซ่ึงมีทั้งหมด 
24 หัวข้อย่อย ดังนี้  
การยอมรับนับถือ 

1. เมื่อท่านท างานดีท่านมักจะได้รับการยอมรับและค าชมเชย 
2. ท่านรู้สึกว่างานไม่เป็นที่น่าพอใจของคนอ่ืน 
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
4. ท่านได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

ลักษณะงาน 
5. บางครั้งท่านรู้สึกว่างานที่ท าอยู่ไม่ค่อยมีความหมาย 
6. ท่านชอบงานที่ท่านท า 
7. งานที่ท่านท ามีความสุข 
8. ท่านภูมิใจในงานที่ท่านท า 

ความก้าวหน้า 
9. งานที่ท่านท ามีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับการเล่ือนต าแหน่ง 
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10. คนที่ท างานดีจะได้รับการเล่ือนต าแหน่ง 
11. พนักงานในองค์กรของท่าน ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน เทียบเท่าองค์กรอ่ืน 
12. ท่านรู้สึกพอใจที่ได้รับการเล่ือนต าแหน่งการปกครองบังคับบัญชา  
13. ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
14. ผู้บังคับบัญชาของท่านไม่มีความยุติธรรม 
15.  ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความสนใจท่านน้อยมากเกินไป 
16.  ท่านชอบผู้บังคับบัญชาของท่าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
17.  ท่านชอบเพื่อนร่วมงานของท่าน 
18.  ท่านต้องท างานหนักมากขึ้นเพราะเพื่อนร่วมงาน 
19.  ท่านรู้สึกสนุกกับเพื่อนร่วมงาน 
20.  ท่านมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
21.  ท่านไม่ค่อยพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับ 
22.  องค์กรท่านจ่ายค่าตอบแทนและมีสวัสดิการดี เทียบกับองค์กรอ่ืน 
23.  ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความยุติธรรมแล้ว 
24.  มีสวัสดิการบางอย่างท่ีองค์กรท่านควรมี แต่ไม่มี 
นอกจากนี้ ยังส ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยใช้ค าถาม 10 ข้อ ดังนี้         

ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายขององค์กร  
1. ท่านคิดว่าการบริหารงานและเป้าหมายขององค์กรเหมาะสมดีแล้ว 
2. วัฒนธรรมขององค์กรเป็นส่ิงท่ีท่านเห็นด้วยและยอมรับ 
3. ท่านมักเชิญชวนเพื่อนหรือบุคคลภายนอกที่รู้จักให้มาท างานร่วมกันที่องค์กรนี้ 
4. ท่านมักจะพูดถึงองค์กรในด้านบวกให้ผู้อ่ืนฟังเสมอ 

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร  
5. ท่านเต็มใจที่จะงานล่วงเวลาให้กับองค์กร แม้ว่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทน 
6. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานนั้นเพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ 
7. ท่านพร้อมที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร 

ความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
8. ท่านภูมิใจที่จะบอกกับผู้อ่ืนว่าเป็นบุคลากรขององค์กรนี้ 
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9. ท่านรู้สึกลังเลใจที่จะท าหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนขององค์กรเพื่อเข้าร่วมใน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

10. ท่านไม่เคยคิดจะลาออกไปท างานที่อ่ืน 
การส ารวจความพึงพอใจข้างต้นนั้น ต้องอาศัยทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจและเป็น

กลางในการส ารวจ พนักงานจึงจะกล้าแสดงความคิดเห็น ดังนั้น หากองค์กรไม่ม่ันใจในการท าการ
ส ารวจด้วยตนเอง ก็ควรจะว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อท าหน้าที่ในการส ารวจก็จะได้ผลการส ารวจที่
ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากกว่า 

บางองค์กรที่มีความขัดแย้งภายในองคก์รหรือระหวา่งหน่วยงาน หรือระหว่างพนักงาน
กับผู้บริหาร บรรยากาศอาจจะไม่เอ้ืออ านวยในการท าการส ารวจความพึงพอใจของพนักงานทั้ง
องค์กร องค์กรสามารถใช้วิธีการอ่ืนๆ เป็นตัวชี้วัดทางอ้อมเพื่อแสวงหารายละเอียดของปัญหาความ
ขัดแย้ง หรือข้อคับข้องใจของพนักงาน โดยวิธีการ ดังนี้ 

1. การเปิดรับการแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะหรือ ตู้ ปณ. 
2. การส ารวจความพึงพอใจของพนักงานในแต่ละหัวข้อ เช่น การจัดการด้าน

สวัสดิการต่างๆ รถรับส่งพนักงาน โรงอาหาร การใช้บริการห้องพยาบาล การขอเบิกสวัดิการค่า
รักษาพยาบาล เป็นต้น ควรเลือกหัวข้อที่มีพนักงานแจ้งปัญหา ผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะมากๆเป็น
เรื่องเร่งด่วนก่อน 

3. เมื่อมีการอบรมพนักงาน ในหัวข้อที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ก็
สามารถให้วิทยากรท าการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อผู้บังคับบัญชา  

4. การจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยพนักงานแยกตามกลุ่มงาน หรือตามระดับของ
พนักงาน ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติงานจนถึงหัวหน้างาน โดยมีทีมผู้บริหารรับฟังปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน การบริหารงาน ตลอดจนสอบถามข้อคับข้องใจหรือความขัดแย้งของ
พนักงานหรือหน่วยงาน 

5. การสัมภาษณ์พนักงานที่ขอลาออกจากบริษัท ที่เรียกว่า Exit Interview ซ่ึงเรื่องนี้ 
อาจใช้ค าถามตามตัวอย่างข้างต้น แต่ค าตอบท่ีได้คงมีทั้งพนักงานที่ยอมพูดความจริงและพนักงานที่
ยังอยากเก็บเงียบไม่ยอมบอกกล่าว HR ต้องสร้างบรรยากาศให้พนักงานยอมให้ข้อมูลที่เป็นจริง 
หรืออาจติดตามผลหลังจากที่พนักงานลาออกไประยะเวลาหนึ่งแล้ว 
 การส ารวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานในหัวข้อต่างๆ เป็น
วิธีการหนึ่งในการวัดความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ไม่ว่าเราจะวัดผลด้วยวิธีใดก็ตาม เมื่อ
ผู้บริหารรับทราบผลการส ารวจแล้ว ความส าคัญอยู่ที่ผู้บริหารให้ความสนใจในการปรับปรุงแก้ไข
จุดบกพร่องต่างๆ มากน้อยเพียงใด หากปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ท าให้ความไม่
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พอใจของพนักงานและลูกน้องพอกพูนมากขึ้น แจ้งปัญหาแล้วแจ้งอีกไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าดีขึ้น 
จนกลายเป็นความเคยชิน พนักงานเดือดร้อนหนักขึ้นก็จะมีใบปลิวบ้าง  บัตรสนเท่ห์บ้าง  บ่นไปก็
ไม่เห็นมีใครแก้ปัญหาหรือท าอะไรเลย อาการหนักขึ้นจนถึงขีดสุด เป็นความไม่พอใจข้อหนึ่ง และ
เป็นเหตุผลในการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมาเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของหัวหน้างานและ
ผู้บริหาร  

ดังนั้น จากสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขัน
ที่รุนแรง ปัจจัยในเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่จะ
น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานองคก์ร องค์กรที่สามารถจูงใจและสร้างความผูกพันกบั
พนักงานที่ถือว่าเป็นทุนมนุษย์ขององค์กรนั้น จะมีแนวโน้มว่าการบริหารงานขององค์กรจะประสบ
ความส าเร็จตามไปด้วย ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างพิถีพิถันขององค์กรนั้น จะต้องเน้นการ
บรหิารทรัพยากรมนุษย์ที่มีลักษณะพิเศษผสมผสานกัน ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ 
ทั่วๆไปท่ีปฏิบัติกัน กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบก้าวหน้า ที่ดูแลพนักงานกลุ่มต่างๆ หรือ
วิชาชีพต่างๆ แตกต่างกันไป ซ่ึงบางองค์กรก็สามารถดูแลได้ถึงความแตกต่างส่วนบุคคลของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ทั้งนี้เพื่อผูกใจพนักงาน (Employee Engagement) ให้มีทัศนคติเชิงบวก
ต่อองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ว่านี้จะต้องเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร เพราะทุน
มนุษย์ของแต่ละองค์กรจะมีความต้องการในผูกใจแตกต่างกันออกไป 
 
ประวัติความเป็นมาของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ประวัต ิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (The Crown Property Bureau: CPB) 
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ 
พุทธศักราช 2479 เดิมมีฐานะเป็นหน่วยงานราชการระดับกอง ในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามพระ
ราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการส านักงานและกรมในกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 
2481 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 55 (30 มกราคม 2481) : 886-888) และได้ยกฐานะขึ้นเป็นนิติบุคคลเมื่อ
ปี พ.ศ. 2491 มีหน้าที่ดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ ที่ก าหนดให้แยกต่างหาก
จากทรัพย์สินส่วนพระองค์ ซ่ึงดูแลโดยส านักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ และทรัพย์สินส่วน
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซ่ึงอยู่ในความดูแลของส านักพระราชวัง ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ์
ในความดูแลของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือพระราชทรัพย์
ของพระราชวงศ์จักรีที่แยกต่างหากจากทรัพย์สินของราชการ เช่น เงินจากการแต่งส าเภาค้าขาย
ต่างประเทศของรัชกาลที่ 3 หรือที่เรียกว่าเงินถุงแดงซ่ึงตกทอดมาถึงรัชกาลที่ 5 และใช้จ่ายค่า
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ปฏิกรรมสงครามแก่ประเทศฝรั่งเศส หลังวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ซ่ึงมีส่วนช่วยให้ประเทศสยาม
รักษาเอกราชไว้ได้ หรือ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ท่ีก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ต่อมาภายหลังการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 เนื่องจากทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระราชทรัพย์ของราชวงศ์จักรีที่แยกต่างหากจากทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อความเหมาะสมจึงมีการออกกฎหมายก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ 
พุทธศักราช 2479 และมีการแก้ไขปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบัน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในความ
ดูแลของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับการยกเว้นภาษีอากรเช่นเดียวกับทรัพย์สิน
ส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย
พระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479 ในขณะที่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ในความดูแลของส านักงาน
จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีอากร  

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีทรัพย์สินในความดูแลเป็นที่ดินกว่า 54 ตร.
กม.ในกรุงเทพมหานคร และ 160 ตร.กม.ในจังหวัดอ่ืน โดยท าสัญญาให้เช่าแก่หน่วยงานราชการ 
องค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไป ข้อมูลจากส านักงานทรัพย์สินฯ ระบุว่าปัจจุบันมีอสังหาริมทรัพย์อยู่
ในความดูแลประมาณ 37,000 สัญญา ในจ านวนนี้มีการจัดประโยชน์หลายรูปแบบ ทั้งเพื่ออยู่อาศัย
หาประโยชน์พอยังชีพ ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
สมาคม องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ แยกเป็นที่ดินใน กทม.และปริมณฑล 25,000 
สัญญา และในภูมิภาค อาทิ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร ล าปาง 
ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา นครปฐม ฉะเชิงเทรา และชลบุรี รวมประมาณ 12,000 สัญญา นอกจากนี้ยัง
มีหลักทรัพย์ลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นใน 3 บริษัทหลักคือ 
ปูนซีเมนต์ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเทเวศประกันภัย 

ภารกิจ ส านักงานทรัพย์สินฯส่วนพระมหากษัตริย์จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบทรัพย์สินฯฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2479 พ.ศ.2484 และพ.ศ.2491 ให้มีหน้าที่ดูแล รักษา 
และบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  เพื่อ
ประโยชน์สุขของพสกนิกรและสังคมไทย  

นโยบายด้านการบริหาร ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการทรัพย์สินในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อชุมชนและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ และสังคมโดยรวม โดยยึดหลักการพัฒนาอย่าง
สมเหตุสมผล บนพื้นฐานความพอดีของสภาพภูมิสังคมและวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เป็น
องค์กรแบบอย่างของประเทศ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคมอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
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ที่ตั้งส านักงาน ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ย้ายที่ท าการมาแล้วส่ีครั้ง 
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2489 มาอยู่ที่ "วังลดาวัลย์" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "วังแดง" ตั้งอยู่
เลขที่  173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคารส านั กงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์แห่งนี้ได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2525 จากสมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การบริหารพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์  พุทธศักราช 2479 ก าหนดให้มีคณะกรรมการทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 
และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า 4 คน ซ่ึงพระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้ง และในจ านวนนี้จะได้
ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์ สินส่วนพระมหากษัตริย์ หนึ่งคน ปัจจุบัน
คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็น
ประธานกรรมการโดยต าแหน่ง  

นายเชาวน์ ณ ศีลวันต์ เป็นกรรมการ  
นายสุธี สิงห์เสน่ห์ เป็นกรรมการ  
นายพนัส สิมะเสถียร เป็นกรรมการ  
นายเสนาะ อูนากูล เป็นกรรมการ  
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นกรรมการ  
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์  
นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ เป็นเลขานุการ  
บริษัทในเครือเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการสินทรัพย์ต่างๆ ส านักงาน

ทรัพย์สินฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือขึ้น 2 บริษัท เช่น บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ ากัด ท าหน้าที่
บริหารการลงทุนในหุ้นอ่ืนๆ นอกจาก ปูนซีเมนต์ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเทเวศประกันภัย 
บริษัท วังสินทรัพย์ จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลการลงทุนอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ทั้งสองบริษัทเสียภาษี
อากรเช่นเดียวกับบริษัทท่ัวไป 

หลักทรัพย์ลงทุน หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในความดูแล
ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส่วนใหญ่เป็นหุ้นใน 3 บริษัทหลักคือ ปูนซีเมนต์ไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ และเทเวศประกันภัย บริษัทเหล่านี้เสียภาษีอากรเช่นเดียวกับบริษัททั่วไป มี
ข้อมูลปจัจุบันดังนี้ 
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SCG: บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,200 ล้านบาท 
ราคาตลาดประมาณหุ้นละ 200 บาท สนง.ทรัพย์สินฯ ถือหุ้นประมาณ 30% จ านวนประมาณ 360 
ล้านหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 72,000 ล้านบาท ทุนลดาวัลย์ ถือหุ้นประมาณ 2% จ านวนประมาณ 23 
ล้านหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 4,600 ล้านบาท  

SCB: ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียนช าระแล้วประมาณ 15,000 
ล้านบาท ราคาตลาดประมาณหุ้นละ 100 บาท สนง.ทรัพย์สินฯ ถือหุ้นประมาณ 8% จ านวน
ประมาณ 150 ล้านหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 15,000 ล้านบาท ทุนลดาวัลย์ ถือหุ้นประมาณ 4% 
จ านวนประมาณ 80 ล้านหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 8,000 ล้านบาท  

DVS: บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทขนาดกลาง ทุนจดทะเบียน 
120 ล้านบาท สนง.ทรัพย์สินฯ ถือหุ้นประมาณ 87% จ านวนประมาณ 10 ล้านหุ้น มูลค่ารวม
ประมาณ 87 ล้านบาท  

ผลการด าเนินงาน ภายหลังจากมีฐานะเป็นนิติบุคคลในปี พ.ศ. 2491 ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีการบริหารงานเช่นเดียวกับองค์กรทั่วไป จนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน 
พ.ศ. 2540 ซ่ึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ส านักงานทรัพย์สินฯถือหุ้นอยู่ได้รับ
ความเสียหายอย่างหนัก จึงได้มีการปรับปรุงการบริหารงาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2542 และกิจการต่างๆ ท่ีลงทุนเริ่มฟ้ืนตัวได้ในปี พ.ศ. 2546 ซ่ึงท าให้ส านักงานทรัพย์สินฯ มี
รายได้ในปี พ.ศ. 2546 ประมาณ 3,800 ล้านบาท 

จากการแถลงข่าวประจ าปี พ.ศ. 2548 ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
โดยนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แจ้งว่า
ในปี พ.ศ. 2547 ส านักงานทรัพย์สินฯ มีรายได้ประมาณ 5 พันล้านบาท โดยประมาณ 90% เป็น
รายได้จากเงินปันผลของหุ้นใน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเทเวศประกันภัยที่
เหลืออีกประมาณ 8% หรือประมาณ 400 ล้านบาท เป็นรายได้จากค่าเช่า ท่ีได้รับจากประชาชน และ
หน่วยงานของราชการ ท่ีเช่าที่ดินของ ส านักงานทรัพย์สินฯ 

การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ส านักงานทรัพย์สินฯ ริเริ่มการพัฒนา
ชุมชนตั้งแต่ปี 2533 ในปี 2547 ส านักงานทรัพย์สินฯ ปรับเปล่ียนแนวทางการพัฒนาชุมชน โดย
ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. โดยพัฒนาที่อยู่อาศัย จากนั้น
เป็นต้นมาส านักงานทรัพย์สินฯ ด าเนินงานร่วมกับ พอช. ตั้งแต่ปี 2547  

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดแบ่งบทบาทหน้าที่หลักออกเป็นแต่ละ
ฝ่าย ทั้งหมด 16 ฝ่าย และ 1 ส านักตรวจสอบ  
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ภาพท่ี 2 แสดงโครงสร้างขององค์กร 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มะปราง จันทร (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความความผูกพันต่อองค์กรและ
แนวโน้มท่ีจะท างานต่อไปของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่
จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความความผูกพันต่อองค์กรและแนวโน้มที่จะท างานต่อไปของ
พนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง โดยศึกษาจากปัจจยั 3 ปัจจัย คือปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล
ของพนักงาน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ปัจจัยจูงใจ อันได้แก่ ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน 
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน และปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 
นโยบายและการบริหาร ความมั่นคงในงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ 

โครงสร้างองค์กร : 16 ฝ่าย + 1 ส านัก 
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เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ก าหนดกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 
จ านวน 328 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยใช้ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุด 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS for 
Windows Version 15.0 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าพนักงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เท่ากับ 26-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพโสด มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 2-4 ปี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท ความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกวิเคราะห์เป็นรายด้าน 
พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานที่มีเกี่ยวกับความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของ
งาน และความรับผิดชอบของงาน อยู่ในระดับมาก พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ในงาน อยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นของพนักงานที่มีเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน นโยบายและการบริหาร ความมั่นคงในงาน สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กร
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์กรในด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มอกเต็มใจที่จะ
ใช้ความพยายามเต็มความสามารถท างานเพื่อองค์กร และด้านความปรารถนาที่จะรักษาสถานภาพ
การเป็นสมาชิกขององค์กรไว้ อยู่ในระดับมากนอกจากนี้ งานวิจัยพบว่า พนักงานมีแนวโน้มที่จะ
ท างานต่อไปโดยรวมในระดับค่อนข้างแน่นอน เม่ือได้ทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. พนักงานที่มีลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 

2. ปัจจัยจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงาน
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงาน 
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านการ
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ยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน และความรับผิดชอบของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมของพนักงานในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ท่ีระดับ นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

3. ปัจจัยค้ าจุนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงาน 
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านความมั่นคงในงาน และด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงาน ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับต่ า ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และปัจจัยค้ าจุนด้านนโยบายและการบริหาร และด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงาน ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

4. ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มที่จะท างานต่อไปของ
พนักงานในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จาก
ผลการวิจัยข้างต้น ผู้บริหารองค์กรสามารถน าผลการศึกษานี้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
บริหารงานบุคคล พัฒนาปัจจัยในการสร้างเสริมระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานให้
เหมาะสมและเป็นไปตามที่พนักงานต้องการ เพื่อท าให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ ท าให้พนักงานรู้สึกพร้อมท่ีจะท างาน
ร่วมกับองค์การต่อไปในอนาคต โดยเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น ก็จะท าให้
พนักงานมีแนวโน้มท่ีจะท างานต่อไปในอนาคตเพ่ิมมากขึ้นด้วย ซ่ึงจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรต่อไป 

โสภณวิชญ์ บัวบานพร้อม (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจ ากัด (มหาชน) การวิจัยครั้งนี้ มี
ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างานกับความผูกพันภายในองค์กรตลอดจนศึกษาระดับของความผูกพันของ
พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 400 คน โดยเครื่องมือที่น ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า
ของครอนบัคในการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะใช้การทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุดและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า 
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1. กลุ่มพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพทางการสมรสโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ปัจจัยลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติโดยรวมของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความมีอิสระในการท างานด้านการมีส่วนร่วม
ในการบริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับด้านความเข้าใจในกระบวนการท างานมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีปัจจัยประสบการณ์ในการท างานโดยรวมของพนักงานบริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ด้านความส าคัญของตนต่อองค์กร และ ด้านความ
พึ่งพิงได้ขององค์กรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับด้านการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กรด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 

2. ความผูกพันโดยรวมของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่มีต่อบริษัท ทรู  คอร์
ปอเรชั่นจ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความผูกพันอยู่ในระดับมากได้แก่ ความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กร ความเต็มใจที่จะท างานและใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ มักพูดกับเพื่อนร่วมงานว่าบริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ดี ความภาคภูมิใจที่คนอ่ืนเห็นว่าพนักงานบริการลูกค้า
ทางโทรศัพท์เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในองค์กร ดีใจมากที่ได้รับ
เลือกให้เข้ามาท างานในองค์กร และ มีความเห็นว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด (มหาชน) เป็น
องค์กรที่ดีที่สุดที่พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะท างานด้วย ส่วนในข้อที่พนักงานพร้อมจะ
เปล่ียนไปท างานกับองค์กรอ่ืนทันทีท่ีมีโอกาสมีความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง 

3. เพศ สถานภาพสมรส อายุงาน ของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ท่ีแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายได้ต่อเดือนของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) ท่ีแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แต่ระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ0.05 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านความก้าวหนา้ในอาชีพ ด้านความ
มีอิสระในการท างาน ด้านความเข้าใจในกระบวนการท างานของพนักงานบริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) กับความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส าหรับด้านการมีส่วนร่วม
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ในการบริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์จากการท างานของพนักงานบริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) กับความผูกพันต่อองค์กร ด้านทัศนคติที่มีต่อ
เพื่อนร่วมงานและองค์กรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างต่ าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ด้านความส าคัญของตนต่อองค์กร กับ ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์กรมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง และ ด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

อรอุสา เกษรสังฆ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของ
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ ผลการวิจัย พบว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานในธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจในการท างานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่มีค่าเฉล่ียมากที่ สุด ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในงานที่ท า รองลงมา คือด้าน
ความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา และด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ส่วนด้าน
ความยุติธรรมและด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีผลน้อยที่สุด มีความผูกพันต่อองค์กร
อย่างสูงมากในภาพรวม และในทุกๆด้าน เรียงล าดับจากมาไปหาน้อยคือด้านความเชื่อมั่นอย่างแรง
กล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร รองลงมาคือด้านความต้องการด ารงความเป็น
สมาชิกในองค์กรของตน ส่วนด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร โดย
พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับต าแหน่งที่
แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 
และผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร 
พบว่าในภาพรวมและด้านความก้าวหน้าในงานที่ท า ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้าน
ความยุติธรรม และด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันองค์กร และการวิเคราะห์การถดถอย (Reqression 
Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความพึงพอใจในการท างานส่งผลต่อความผูกพันของ
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์  

วัชรี หวังนุช (2550) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจในการท างาน ความ

ผูกพันต่อองค์การและความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างานกรณีศึกษาพนักงานโรงงานยาสูบ 

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานโรงงานยาสูบมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจในท างาน ความผูกพันต่อ

องค์การ และความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างานในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

พบว่าพนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 อายุ ระยะเวลาในการท างาน และระดับเงินเดือน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พนักงานที่มีเพศและระดับต าแหน่งงาน

แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุ มี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุและระยะเวลาใน

การท างานแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  พนักงานที่มีเพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดที่จะ

โยกย้ายสถานที่ท างานต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระยะเวลาในการท างาน มี

ความสัมพันธ์กับความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ส่วนการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างาน และความผูกพันต่อองค์การ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 

และความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความผูกพันต่อ

องค์การมีความสัมพันธ์กับความคดิที่จะโยกยา้ยสถานที่ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิรัตน์ พ่วงเพ็ชร (2549) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า  

1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพนักงานการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย พบว่า เป็นเพศชายร้อยละ 55.8 และเพศหญิง ร้อยละ 44.2 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
ร้อยละ 52.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.3 และมีระยะเวลาการท างาน 5 ปี – 10 ปี  

2. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
พบว่า พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x =3.47)  

3. การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เฉพาะด้านระดับการศึกษาเท่านั้นที่แตกต่างกัน  

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสภาพแวดล้อมขององค์การกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศพบว่าลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

วินัย หนูสมจิตต์ และภาสกร ภู่ศรี (2548) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ
และความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท ทองไทยการทอ จ ากัด ผลการวิจัย พบว่าความ
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ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพัน
ต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง
กัน คือ พนักงานที่มีสถานภาพสมรสมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่สถานะภาพโสด 
พนักงานที่มีอายุงานในองค์กรแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน คือพนักงานที่มีอายุ
งานในองค์กรมากมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มีอายุงานในองค์กรน้อย และพนักงาน
ที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน คือพนักงานที่มีระดับต าแหน่งสูง
มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานต่ า 

วรพันธ์ เศรษฐแสง (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1. ศึกษา
ระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 3. 
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ฉะเชิงเทราประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดฉะเชิงเทราจ านวน 
180 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนของหน่วยงานและ
ต าแหน่งงานของพนักงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันผลการศึกษา พบว่า  1. ปัจจัยส่วนบุคล ด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนและต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน 2. ปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 3. ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

ชนิดา เจริญเนืองแสง (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานสถาบันวิชาการ การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานสถาบันวิชาการ ทศท เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานสถาบันวิชาการ ทศท จ าแนกตามตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะขององค์การ 
และเพื่อหาตัวพยากรณ์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน
สถาบันวิชาการทศท จ านวนทั้งส้ิน 101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผล
การศึกษา พบว่า 
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1. พนักงานสถาบันวิชาการ ทศท มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานสถาบันวิชาการ ทศท มีความผูกพันต่อองค์การใน
ด้านความทุ่มเทเพื่อองค์การอยู่ในระดับสูง ด้านความศรัทธาต่อองค์การและด้านความจงรักภักดีต่อ
องค์การอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานสถาบันวิชาการ ทศท โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าอายุงานมีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทเพื่อองค์การและความจงรักภักดีต่อองค์การ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ลักษณะขององค์การ พบว่า ลักษณะงาน ความก้าวหน้าในงาน ความมั่นคงในงาน
และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ 

4. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสถาบันวิชาการ 
ทศท ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความก้าวหน้า
ในงาน อายุงาน และการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยตัวแปรท้ัง 4 ตัวนี้ สามารถท านายความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานสถาบันวิชาการ ทศท ได้ร้อยละ 43.60 

5. สมการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสถาบันวิชาการ ทศท พบว่าค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสถาบันวิชาการทศท 
กับตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความก้าวหน้าในงาน อายุงานและ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าเท่ากับ 2.090 โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ คือความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสถาบัน
วิชาการ ทศท = 2.090 + .205 (ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา + .156 (ความก้าวหน้าในงาน) + .008 
(อายุงาน) + .107 (การศึกษาระดับปริญญาตรี)สมการพยากรณ์ในรปูของคะแนนมาตรฐาน คือความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานสถาบันวิชาการ ทศท = .437 (ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ) + 
.295 (ความก้าวหน้าในงาน) + .236 (อายุงาน) + .162 (การศึกษาระดับปริญญาตรี) 

กานต์รวี จันทร์เจือมาศ (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ กรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมแอคมิ จ ากัด ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยได้แก่ 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เงินเดือน/ผลตอบแทน ความมั่นคง
ในงาน ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน มีอิทธิพลกับความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การในระดับปานกลาง 
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อาภากร จิวเจริญ (2547) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ ากัด พบว่าพนักงานมีความความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาในแต่ละด้านพบว่าความตั้งใจที่จะทุ่มเทการท างานให้กับ
องค์กร และความต้องการที่จะอยู่เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานะภาพสมรส อายุงานไม่มีความเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อ
องค์กร ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิมที่มีความเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเชื่ออ านาจ
ในตน ส่วนในเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิงานไม่มีความเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยด้าน
สถานการณ์ทุกตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนสังคมในหน่วยงาน การมีส่วนร่วมในการท างาน 
ทัศนคติขององค์กรงานมีความเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร 

ศุภมิตร บัวเสนาะ (2546) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงาน 
ประสบการณ์การท างาน ความผูกพันต่อองค์การและความจงรักภักดีต่อองค์การของ  ข้าราชการ
ต ารวจ สังกัดกองบังคับการต ารวจจราจร สรุปผลการวิจัยดังนี้ พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป จะมีความผูกพันต่อองค์กร
สูงกว่าพนักงานที่มีช่วงอายุอ่ืน ๆ ปัจจัยลักษณะงาน ซ่ึงประกอบ 5 ปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความผูกพันต่อองค์กร ตามล าดับ คือ ความหลากหลายของงานผลป้อนกลับของงาน ความมี
เอกลักษณ์ของงาน ความมีอิสระในการท างาน งานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ และปัจจัยด้านลักษณะงาน
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
ซ่ึงประกอบ 4 ปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกบัความผูกพันต่อองค์กร 3 ปัจจัย คือ ทัศนคติต่อเพื่อน
ร่วมงานและองค์กร ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กรและความคาดหวังที่ จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์กร และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานในส่วนของทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมงานและองค์กร และความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กรสามารถสร้างสมการ
เพื่อท านายความผูกพันต่อองค์กรได้ 

เพ็ญนิภา แสงช่ืน (2545) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณีส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผลการวิจัยพบว่า พนังงานส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
มีความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือการยอมรับเป้าหมายของ
องค์การอยู่ในระดับปานกลาง ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การอยู่ในระดับสูง และ
การคงไว้ซ่ึงสถานภาพสมาชิกขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือต าแหน่ง ลักษณะงาน และประสบการณ์ในการ
ท างาน 
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อรอุมา ศรีสว่าง (2544) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเอกชน  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา  มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาใน
การท างาน ไม่พบ ว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร  ส่วนปัจจัยค้ าจุนและ ปัจจัยจูงใจ 
พบว่า มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 มีตัวแปร 8 
ตัว ท่ีสามารถพยากรณ์ ความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปัจจัยค้ า
จุน 4 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สภาพการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ  และ
ความมั่นคงในการท างาน ปัจจัยจูงใจ 3 ด้าน ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ 
และความเจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ 

ประนอม ลอองนวล (2542) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การและผลการปฏิบัติงาน: ศึกษากรณีเฉพาะมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัย
พบว่า 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และสามารถจัดล าดับความพึงพอใจในปัจจัยต่างๆ จากความพึงพอใจมากที่สุด
จนถึงน้อยที่สุดได้ดังนี้ 

1. การได้รับการยอมรับนับถือ 
2. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ความก้าวหน้าในการท างาน 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับเพื่อนร่วมงาน 
5. ระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. การติดต่อส่ือสารในหน่วยงาน 
7. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้บังคับบัญชา 
8. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
9. นโยบายในการบริหารงาน 
10. ลักษณะงาน 
11. เงินเดือน/ผลตอบแทน/สวัสดิการ 
 12. ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และบุคลากรมีความทุ่มเทให้กับงานจะสูง

กว่าระดับความผูกพันต่อองค์การ 
2. ตัวแปรด้านลักษณะบุคคลของบุคลากรได้แก่ จ านวนปีที่ท างานที่มหาวิทยาลัยหัว

เฉียวเฉลิมพระเกียรติ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการท างาน 
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ดังนั้นสรุปได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจต่างมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ความ
ผูกพันต่อองค์การ อันจะส่งผลต่อความทุ่มเทให้กับการท างาน ความกระตือรือร้นในการท างาน  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรจะ
น าไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลขององค์การ คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกผูกพันอย่าง
แท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การมีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การอยู่ใน
ระดับสูง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยใช้ตัวแปรอิสระด้านข้อมูลส่วนบุคคล ตัวแปรอิสระ
เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน ตามแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg 1959: 113-115) 
ซ่ึงปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้มนุษย์มีความพอใจที่จะท างาน และปัจจัยค้ าจุนเป็นปัจจัยที่
ไม่สามารถขาดหายไปได้ เพราะจะท าให้มนุษย์เกิดความไม่พอใจในการท างาน แต่ในส่วนของ
ปัจจัยค้ าจุน ผู้วิจัยได้คัดเลือกดัดแปลงมาใช้เพียง 4 ปัจจัยที่ส าคัญ เท่านั้น คือ 

1.  ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร 
2.  ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร 
3.  ความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงขององค์กร 
4.  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาแล้วว่า ความหมายและค าถามได้ครอบคลุมในข้ออ่ืนที่ไม่ได้

น ามาเป็นตัวแปรต้นแล้ว ได้แก่  
นโยบาย การบริหารงานขององค์การและวิธีการปกครองบังคับบัญชารวมเป็นข้อ (1) 
สถานภาพ สภาพการท างาน และสภาพความเป็นอยู่ รวมเป็นข้อ (2) 
ด้านโอกาสก้าวหน้า และความมั่นคงในงาน รวมเป็นข้อ (3) 
สัมพันธภาพกับผู้ควบคุมบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน  และ

สัมพันธภาพกับผู้ใต้บังคับบัญชารวมเป็นข้อ (4) 
โดยรวมแล้วทั้งสองปัจจัยจึงเป็นตัวส าคัญที่มีส่วนในการสร้างแรงจูงใจให้กับ

เจ้าหน้าที่ โดยในการน าตัวแปรอิสระทั้งหมดมาใช้ก็เพื่อใช้ในการศึกษาตัวแปรตาม คือ ความผูกพัน
ต่อองค์กร โดยใช้ดัดแปลงแนวคิดทฤษฎีของ เอเลน และเมเยอร์ (Allen and Mayer 1990) ซ่ึงเป็น
ทฤษฎีท่ีใช้ในการวัดทัศนคติด้านความผูกพันที่เจ้าหน้าที่มีต่อองค์กร ซ่ึงแบ่งค าถามเป็น 3 ด้าน คือ  
  1.  ความผูกพันด้านจิตใจ หมายถึง ความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อันได้แก่ การที่เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
และพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เจ้าหน้าที่
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มีความผูกพันด้านนี้ คือแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ 
  2.  ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับ
ส่ิงตอบแทนเพื่อแลกเปล่ียนกับการคงอยู่ในองค์กรของเจ้าหน้าที่  โดยเจ้าหน้าที่จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่จะสูญเสียไปหากออกจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เจ้าหน้าที่  ที่มี
ความผูกพันด้านนี้ คือ การแสดงออกถึงความจ าเป็นที่จะต้องอยู่ในส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ 
  3.  ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน  หมายถึง ความผูกพันที่เกิดจากความรู้สึกเป็น
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือความเป็นหนี้บุญคุณที่ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ในส านั กงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อไป เจ้าหน้าที่ท่ีมีความผูกพันด้านนี้ คือ การแสดงออกถึงความคิด
ที่ว่าเขาควรจะอยู่ในส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อไปเพื่อความถูกต้องเหมาะสมใน
สังคม 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มแรงจูงใจและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส า นักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ตั้งใจปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นข้อมูลให้
กองบริหารงานทรัพยากรมนุษย์น าไปพัฒนาปรับปรุง เสริมสร้างความผูกพันให้กับเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและเกิดผลดีต่อองค์กรยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. การด าเนินการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การด าเนินการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้การด าเนินการวิจัย
เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมและค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร รายงาน สถิติ 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์กร  

ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงร่างการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ และรับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงทางด้านเนื้อหา แล้วน าไปทดสอบ โดยทดลองใช้กับประชากรที่
ไมใ่ช่กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย จ านวน 30 คน 

ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติ 
แล้วสรุปผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลทางการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วยการเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
ร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร                                                                                                                          

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
จ านวน 1,238 คน (รายงานจ านวนพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. 2554) 

2. กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์ สินส่วน

พระมหากษัตริย์ จ านวน 303 คน ซ่ึงได้มาจากการค านวณโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ดังนี้ 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร ยามาเน่ (Yamane 1973)  
 

   n = 21 Ne

N

  
  เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N แทน ขนาดของประชากร 
   e แทน ความคลาดเคล่ือน (0.05) 
 

การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ได้ดังนี ้
   N =  1,238 

    =             
2)05.0(238,11

238,1


 

    = 302.32 
 

เพื่อให้สะดวกในการค านวณ การศึกษาครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็น เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 303 คน 

3. การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยนี้ เป็นการเลือกที่ไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะ

เป็นที่แต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) ในแต่ละสายงาน โดยใช้สูตร ดังนี้ 

 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละสายงาน =   จ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด x จ านวนพนกังานสายงานนั้น 
จ านวนพนักงานทั้งหมด 
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ซ่ึงจากการค านวณสัดส่วนตามสูตรข้างต้น พบว่าได้จ านวน ตัวอย่างในแต่ละสายงาน
เป็นจ านวนแตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงฝ่ายงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 

หน่วยงาน 
จ านวน

พนักงาน (คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
1. ฝ่ายบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ 123 30 
2. ฝ่ายโครงการพิเศษ 98 24 
3. ฝ่ายบรหิารงานชุมชน 83 20 
4. ฝ่ายกิจการสังคม 53 13 
5. ฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์ 21 5 
6. ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 92 23 
7. ฝ่ายเทคนิค 54 13 
8. ฝ่ายการเงิน 83 20 
9. ฝ่ายบริหารงานสารสนเทศ 37 9 
10. ฝ่ายบริหารงานภูมิภาค 219 54 
11. ฝ่ายบริหารงานกลยุทธ์ 120 29 
12. ฝ่ายสนับสนุน 88 22 
13. ฝ่ายกฏหมาย 31 8 
14. ฝ่ายงานความร่วมมือภายนอก 41 10 
15. ฝ่ายบริหารงานพิเศษ 24 6 
16. ฝ่ายส่ือสารองค์กร 49 12 
17. ส านักตรวจสอบ 22 5 

           รวมทั้งสิ้น 1,238 303 

ที่มา: กองบริหารงานทรัพย์กรมนุษย์ , คู่มือบุคลากร (กรุงเทพฯ: ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์, 2553), 35. 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมีทั้งค าถามชนิดปลายปิด (Closed-
ended Questions) และปลายเปิด (Open-ended Questions) แบบสอบถามสร้างขึ้นจากการศึกษา
เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อสอบถามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับ
เงินเดือน ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่งานส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ และการได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของ
ลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร 
ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร และความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 
ระดับ  

ส่วนที่  4 แบบสอบถามข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร 
และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert Rating Scale) 5 ระดับ 

1.1 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
1.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
1.1.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาก าหนดเป็นกรอบโครงสร้างของ

เครื่องมือ และขอบเขตของเนื้อหาเพื่อสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
1.1.3 สร้ างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้ อหา ครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย และตามรายละเอียดของนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร  
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1.1.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน า
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของ
การใช้ภาษาและความครอบคลุมกลุ่มประเด็นที่ศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

1.1.5 หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและ
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์จ านวน 30 ราย ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรเดียวกับกลุ่มประชากรที่จะท าการศึกษา โดย
ใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
เท่ากับ 0.5 

1.1.6 น าผล Pre-test แบบสอบถามมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษาต่อไป 

1.2 เกณฑ์การให้คะแนน 
ลักษณะแบบสอบถามแบบ Rating scale 5 ระดับ ดังนี้ น้อยที่สุด น้อย ปาน

กลาง มาก มากที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
      ระดับคะแนน 

1                                                น้อยที่สุด 
2                                                 น้อย 
3                                                 ปานกลาง 
4                                                 มาก 
5                                                 มากที่สุด 

เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้วใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเกณฑ์เป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปาน
กลาง มาก มากที่สุด โดยใช้อันตรภาคชั้นจากเกณฑ์แปลความหมาย (แววทิพย์ หนูทอง  2553: 76) 
ได้ดังนี้ 

 
             ค่าเฉลี่ย                                     ระดับคะแนน 
 1.00 – 1.49                                     น้อยที่สุด 
 1.50 – 2.49                                     น้อย 
 2.50 – 3.49                                     ปานกลาง 
 3.50 – 4.49                                     มาก 
 4.50 – 5.00                                     มากที่สุด 
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2. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน า

แบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างขอ้
ค าถามกับเนื้อหาของงานวิจัย คุณภาพของเครื่องมือวัดที่ได้ ถูกต้องตรงตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ 
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย และการใช้เครื่องมือวิจัยสามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมด จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้อง แล้วน ามาหาค่า IOC (Item-Objective 
Congruence Index) ค านวณจากสูตร 

                ค่าดัชนีความสอดคล้อง   R
IOC

N

  

เมื่อ  IOC      แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา 
∑R      แทน ผลรวมของคะแนนความคิดของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาท้ังหมด 
N           แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
โดยที่ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ 

                     1     =  สอดคล้อง 
                     0     =  ไม่แน่ใจ 
                    -1        =  ไม่สอดคล้อง 

ค่า IOC มีค่าระหว่าง –1 ถึง 1 ข้อค าถามที่ดีจะต้องมีค่า IOC ใกล้เคียงกับ 1 ถ้า
มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 จะต้องปรับปรุงเครื่องมือใหม่ จากนั้นพิจารณาปรับข้อค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และพัฒนารูปแบบของเครื่องมือเพื่อให้เหมาะสมในการใช้ต่อไป 

2.2 คุณภาพด้านความเชื่อมั่น  (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้ (Pre-test) กับ
บุคลากรอ่ืน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นหาความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach 1970: 161) โดยหาค่าความเชื่อมั่น
ของค าถามแต่ละด้านด้วยค่า Cronbach Alphas  





















S
S

t

i

n

n
2

2

1
1

  

เมื่อ α  แทน       ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
  n  แทน       จ านวนข้อในแบบสอบถาม 
  ∑ S 2j   แทน       ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
    S 2j               แทน      คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 N                   แทน       จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดไว้ 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุง จนมีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับได้ ขอติดต่อประสานงานกับตัวแทนของฝ่ายต่างๆ เพื่อชี้แจงการกรอกแบบสอบถาม และ
วัตถุประสงค์ของการกรอกแบบสอบถามพร้อมท้ังนัดวันรับแบบสอบถามคืนผู้วิจัย 

3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ และท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 

4. น าข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบ ลงรหัสและวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลแล้วน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จ านวน 303 ชุด มาประมวลผล 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic) เพื่อใช้อธิบาย
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
ท างาน และความผูกพันต่อองค์กร โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3. การศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ (Analysis of variance: 
ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และระดับเงินเดือน 

4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านลักษณะงาน
ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านประสบการณ์
ในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 
   
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์
โดยใช้ตารางประกอบการบรรยายตามล าดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
ผูกพันต่อองค์กร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) 
และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
ท างาน โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ (Analysis 
of variance: ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และระดับเงินเดือน 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) 

ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - 
Moment Correlation Coefficient) 
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 ผู้วิจัยก าหนดใช้สัญลักษณ์ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
y      หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กร 
x1      หมายถึง ความส าเร็จในการท างาน ประกอบด้วย 

x11   หมายถึง มีโอกาสก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานในหน้าที่ 
x12   หมายถึง สามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ปญัหาท่ีเกิดขึ้น 
x13   หมายถึง ท างานในความรับผิดชอบได้อย่างดี โดยไม่ตอ้งขอค าแนะน า 
x14   หมายถึง สามารถแก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาในการท างาน 
x15   หมายถึง สามารถมองเห็นความส าเร็จของงานได้อย่างชัดเจน 

x2      หมายถึง ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
x21   หมายถึง งานที่ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า 
x22   หมายถึง กฎระเบียบของหน่วยงานมักจ ากัดความเป็นอิสระในการท างาน 
x23   หมายถึง ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมดูแลการท างานอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด 
x24   หมายถึง สามารถระบุงานที่ท าอยู่ว่ามีลักษณะขั้นตอนและวิธีการท างานได้ 
x25   หมายถึง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน 

x3      หมายถึง ความรับผิดชอบ 
x31   หมายถึง งานที่รับผิดชอบมีขั้นตอนและวิธีการท างานที่ขาดระบบชัดเจน 
x32   หมายถึง งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่องค์กรให้ความส าคัญ 
x33   หมายถึง งานที่รับผิดชอบต้องใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ 
x34   หมายถึง งานที่รับผิดชอบนั้น ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ และความส าคัญ 
x35   หมายถึง งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่น าไปสู่การพัฒนาองค์กร 

x4      หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ 
x41   หมายถึง ไม่ได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาให้อธิบายเหตุผลในการท างาน 
x42   หมายถึง เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็น 
x43   หมายถึง ตั้งใจท างานมากขึ้นเพราะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 
x44   หมายถึง ความคิดเห็นได้รับการน าไปปฏิบัติในองค์กร 
x45   หมายถึง ความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมท าให้งานในองค์กรก้าวหน้า 

x5     หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร 
x51   หมายถึง รู้สึกว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อส านักงาน 
x52   หมายถึง รู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างมากในการท าให้องค์กรประสบความส าเรจ็ 
x53   หมายถึง หากถูกย้ายงาน คิดว่าไม่มีผลกระทบจากการท างานในที่เดิม 
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x54   หมายถึง ไม่เคยได้รับมอบหมายให้ท างานที่มีความส าคัญและน่าสนใจ 
x55   หมายถึง ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญเหมือนกับเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ 

x6     หมายถึง ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร 
x61   หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับความอุตสาหะ 
x62   หมายถึง ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการเท่าที่ควร นับตั้งแต่ท างาน 
x63   หมายถึง ได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ 
x64   หมายถึง องค์กรสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พนักงานได้ 
x65   หมายถึง ความรู้สึกว่าองค์กรยังสนใจดูแลหลังจากที่เกษียณอายุไปแล้ว 

x7     หมายถึง ความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงขององค์กร 
x71   หมายถึง องค์กรได้รับความเชื่อถือและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน 
x72   หมายถึง สนง.ทรัพย์สินฯ เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 
x73   หมายถึง รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อบอกว่าปฏิบัติงานที่ในสนง.ทรัพย์สินฯ 
x74   หมายถึง การท างานในหน่วยงานท าให้รู้สึกมั่นคง 
x75   หมายถึง หากมีเรื่องเดือดร้อน สนง.ทรัพยสิ์นฯสามารถให้การช่วยเหลือได้  

x8     หมายถึง ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
x81   หมายถึง การมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 
x82   หมายถึง เมื่อมีปัญหาเพื่อนร่วมงานจะให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 
x83   หมายถึง เพื่อนร่วมงานมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
x84   หมายถึง เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
x85   หมายถึง ความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน 

n      หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
x     หมายถึง ค่าเฉล่ีย (mean) 
S.D. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
F      หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน F – distribution 
r       หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 
df     หมายถึง องศาอิสระ (Degree of freedom) 
SS    หมายถึง ผลรวมของก าลังสองของค่าเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
MS   หมายถึง ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก าลังสอง (Mean Square) 
p       หมายถึง ค่าส าคัญทางสถิติทดสอบ 

                *, **   หมายถึง ค่าระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ (Significance) (0.05), (0.01) 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ านวน 303 คน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับเงินเดือน โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ่ ร้อยละ 

อาย ุ
 น้อยกว่า 20 ปี          
 21-30 ปี 
 31-40 ปี 
 41-50  ปี 

 51 ปีขึ้นไป 

 
   5 
143 
 96 
 39 
 20 

 
 1.7 
47.2 
31.7 
12.9 
 6.5 

รวม 
          

303     100.0 
ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า            
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ปวส. / อนุปริญญา 
ปริญญาตร ี                                              
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
  0 
 23 
  5 
180 
 94 
  1 

 
  0.0 
  7.6 
  1.7 
59.4 
31.0 
  0.3 

รวม 
          

303     100.0 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ่ ร้อยละ 

ต าแหน่งงาน 
ด. 
ล.1 – ล.4 
ป.1 – ป.5 
บ.1 – บ.5 
จ.1 – จ.4 

 
  8 
  9 
 25 
254 
  7 

 
 2.6 
 3.0 
 8.3 
83.8 
 2.3 

รวม          303     100.0 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

น้อยกว่า 5 ปี 
 6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี                                                                     
21 ปีขึ้นไป 

 
135 
 85 
 29 
 29 
 25 

 
44.6 
28.1 
  9.5 
  9.6 
  8.2 

รวม          303     100.0 
ระดับเงินเดือน 

น้อยกว่า 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท 
20,001 - 25,000 บาท 
25,001 - 30,000 บาท 
30,001 บาทขึ้นไป 

 
 26 
124 
 62 
 37 
 54 

 
 8.6 
40.9 
20.5 
12.2 
17.8 

รวม          303     100.0 
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 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 303 คน มีดังนี้ 
 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 
รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7  อายุ 41-50 ปี จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.9  อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และอายุน้อยกว่า 20 ปี 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี จ านวน 180 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.4 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 จบการศึกษา
ระดับปวส./อนุปริญญา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 และไม่มีผู้ท่ีศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

ต าแหน่งงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นระดับ บ.1 – บ.5 จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 83.8
รองลงมาเป็นระดับ ป.1 – ป.5 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ระดับ ล.1 – ล.4 จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.0 ระดับ ด. จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และระดับ จ.1 – จ.4 จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 
ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี จ านวน 85 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ปี และ 16-20 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.5 และ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ตามล าดับ 

ระดับเงินเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาคือระดับ 20,001 - 25,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 
ระดับ 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ระดับ 25,001 - 30,000 บาท จ านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และน้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
  
 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และ
การได้รับการยอมรับนับถือ โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แสดงผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงาน  
 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน X  S.D. ระดับ ล าดบั 

1.  ความส าเร็จในการท างาน 
2.  ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ
3.  ความรับผิดชอบ 
4.  การได้รับการยอมรับนับถือ 

3.56 
3.54 
3.55 
3.32 

0.55 
0.48 
0.50 
0.44 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

1 
3 
2 
4 

รวม 3.49 0.39 ปานกลาง  

 
 จากตารางท่ี 3 ภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านลักษณะ
งานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 โดยค่าเฉล่ียของปัจจัยด้านลักษณะงานสูงที่สุดคือ ด้านความส าเร็จใน
การท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 และ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4 ปัจจัยด้านลักษณะงาน แสดงรายละเอียดด้านความส าเร็จในการท างาน 
 

ความส าเร็จในการท างาน X  S.D. ระดับ ล าดบั 

1. มีโอกาสก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างาน 
   ในหน้าทีข่องตนเองได ้
2. สามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการ 
    แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
3. สามารถท างานในความรับผิดชอบได้เปน็อย่างดี 
โดยไม่จ าเป็นต้องขอค าแนะน าจากผู้อ่ืน 

4. สามารถแก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาในการท างาน 
5. สามารถมองเห็นความส าเร็จของงานได้อย่าง
ชัดเจน 

3.49 
 

3.66 
 

3.28 
 

3.69 
3.68 

0.88 
 

0.78 
 

0.90 
 

0.65 
0.72 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
มาก 

4 
 
3 
 
5 
 
1 
2 

รวม 3.56 0.55 มาก  

 
 จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ด้านความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณา
โดยค่าเฉล่ียของความส าเร็จในการท างานสูงที่สุด ได้แก่ สามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในการ
ท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 รองลงมาคือ สามารถมองเห็นความส าเร็จของงานได้
อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และค่าเฉล่ียของความส าเร็จในการท างานน้อย
ที่สุดคือ สามารถท างานในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยไม่จ าเป็นต้องขอค าแนะน าจากผู้อ่ืน 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 5 ปัจจัยด้านลักษณะงาน แสดงรายละเอียดด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ X  S.D. ระดับ ล าดบั 

1. งานที่ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า 
2. กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานมักจ ากัด 
    ความเป็นอิสระในการท างาน 
3. ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมดูแลการท างานอย่าง
ใกล้ชิดและเข้มงวด 

4. สามารถระบุงานที่ท าอยู่ว่ามีลักษณะขั้นตอน
และวิธีการท างานได้ 

5. องค์กรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3.49 
3.28 

 
3.88 

 
3.67 

 
3.41 

1.01 
0.96 

 
0.73 

 
0.78 

 
0.86 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 

3 
5 
 
1 
 
2 
 
4 
 

รวม 3.54 0.48 มาก  
 
 จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาโดย
ค่าเฉล่ียของลักษณะงานที่ปฏิบัติสูงที่สุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมดูแลการท างานอย่าง
ใกล้ชิดและเข้มงวด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ สามารถระบุงานที่ท าอยู่ว่า
มีลักษณะขั้นตอนและวิธีการท างานได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 และค่าเฉล่ียของ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานมักจ ากัดความเป็นอิสระใน
การท างาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 ปัจจัยด้านลักษณะงาน แสดงรายละเอียดด้านความรับผิดชอบ 
 

ความรับผิดชอบ X  S.D. ระดับ ล าดบั 

1. งานในความรับผิดชอบมีขั้นตอนและวิธีการ  
    ท างานที่ขาดการเป็นระบบและชัดเจน 
2. งานทีร่ับผิดชอบเป็นงานทีอ่งค์กรให้ความ 
    ส าคัญ 
 3. งานที่รับผิดชอบต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
     อย่างเต็มที ่
4. งานที่รับผิดชอบนั้น ผู้บังคับบัญชาให้ความ 
     สนใจ และความส าคัญ 
5. งานทีร่ับผิดชอบเป็นงานที่น าไปสู่การพัฒนา  
    องค์กร 

2.73 
 

3.87 
 

3.70 
 

3.71 
 

3.74 

1.02 
 

0.77 
 

0.81 
 

0.76 
 

0.77 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

5 
 
1 
 
4 
 
3 
 
2 
 

รวม 3.55 0.50 มาก  
 
 จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 เมื่อพิจารณาโดย
ค่าเฉล่ียของความรับผิดชอบสูงท่ีสุด ได้แก่ งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่องค์กรให้ความส าคัญ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 รองลงมาคือ งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่น าไปสู่การพัฒนาองค์กร 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และค่าเฉล่ียของความรับผิดชอบน้อยที่สุดคือ งานในความ
รับผิดชอบมีขั้นตอนและวิธีการท างานที่ขาดการเป็นระบบและชัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.75 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 ปัจจัยด้านลักษณะงาน แสดงรายละเอียดด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
 

การได้รับการยอมรับนบัถอื X  S.D. ระดับ ล าดบั 
1. ไม่เคยได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาให้อธิบาย 
      เหตุผลในการท างาน 
2. เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็น 
3. ตั้งใจท างานมากขึ้นเพราะได้รับการยอมรับ 
    จากผู้บังคับบัญชา 
4. ความคิดเห็นได้รับการน าไปปฏิบัติในองค์กร 
5. ความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมท าให้งานในองค์กร  
    ก้าวหน้า 

2.41 
 

3.61 
3.78 

 
3.16 
3.68 

0.92 
 

0.65 
0.72 

 
0.77 
0.84 

น้อย 
 

มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 
มาก 

 

5 
 
3 
1 
 
4 
2 
 

รวม 3.32 0.44 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 7 พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 เมื่อ
พิจารณาโดยค่าเฉล่ียของการไดร้ับการยอมรับนับถือสูงท่ีสุด ได้แก่ ตั้งใจท างานมากขึ้นเพราะได้รับ
การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ ความรู้สึกว่ามี
ส่วนร่วมท าให้งานในองค์กรก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และค่าเฉล่ียของการ
ได้รับการยอมรับนับถือน้อยที่สุดคือ ไม่เคยได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาให้อธิบายเหตุผลในการ
ท างาน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 

 

 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกพึ่งพา
ได้ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยใช้
สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8 ข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน X  S.D. ระดับ ล าดบั 
1. ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร  
2. ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองคก์ร  
3. ความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงขององค์กร 
4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน 

3.41 
2.93 
3.86 
3.94 

0.45 
0.55 
0.57 
0.61 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

3 
4 
2 
1 

รวม 3.54 0.38 มาก  

 
 จากตารางที่ 8 ภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ์ ได้แก่ ความรู้สึก
ว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ
องค์กร และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 โดย
ค่าเฉล่ียของปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานสูงที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ ด้านความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงขององค์กร อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 และด้านความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.93 ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางท่ี 9 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน แสดงรายละเอียดด้านความรู้สึกว่าตนเอง 
               มีความส าคัญต่อองค์กร 
 

ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญตอ่องค์กร X  S.D. ระดับ ล าดบั 
1. รู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อ  
     สนง.ทรัพย์สินฯ 
2. รู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างมากในการท าให้ 
    สนง.ทรัพย์สินฯ ประสบความส าเร็จ 
3. หากถูกย้ายงานไปท างานที่ใหม่ คิดว่าไม่มี 
    ผลกระทบจากการท างานในที่เดิมแต่อย่างใด 
4. ไม่เคยได้รับมอบหมายให้ท างานที่มีความส าคัญ
และน่าสนใจ 

5. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญเหมือนกับเพื่อน
ร่วมงานคนอ่ืน ๆ 

3.78 
 

3.69 
 

3.43 
 

2.61 
 

3.59 

0.79 
 

0.78 
 

0.81 
 

0.89 
 

0.82 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

1 
 
2 
 
4 
 
5 
 
3 
 

รวม 3.41 0.45 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 9 พบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร  อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 เมือ่พิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร
สูงที่สุด ได้แก่ รู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อสนง.ทรัพย์สินฯ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ รู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างมากในการท าให้สนง.ทรัพย์สินฯ ประสบ
ความส าเร็จ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และค่าเฉล่ียของความรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญต่อองค์กรน้อยที่สุด คือไม่เคยได้รับมอบหมายให้ท างานที่มีความส าคัญและน่าสนใจ 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.61 
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ตารางท่ี 10 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน แสดงรายละเอียดด้านความรู้สึกพึ่งพาได้ 
                 ต่อองค์กร 
 

ความรู้สึกพึ่งพาได้ตอ่องค์กร X  S.D. ระดับ ล าดบั 
1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากสนง .
ทรัพย์สินฯ ไม่คุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศ
ให้กับสนง.ทรัพย์สินฯ 

2. ไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการเท่าที่ควร   
นับตั้งแต่ท างานกับ สนง.ทรัพย์สินฯ 

3. ได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอ  ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ 

4. หน่วยงานสามารถคล่ีคลายปัญหาความ 
เดือดร้อนให้แก่พนักงานได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่อง
ส่วนตัว 

5. ความรู้สึกว่าสนง.ทรัพย์สินฯ ยังสนใจดูแล หลัง 
    จากที่เกษียณอายุไปแล้ว 

2.60 
 
 

2.79 
 

3.37 
 
 

3.09 
 
 

2.85 

1.03 
 
 

1.14 
 

0.82 
 
 

0.91 
 
 

1.09 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

5 
 
 
4 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 

รวม 2.93 0.55 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 10 พบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.93 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กรสูงที่สุด ได้แก่ ได้รับปัจจัย
สนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 รองลงมาคือ หน่วยงานสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่พนักงานได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 และค่าเฉล่ีย
ของความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กรน้อยที่สุดคือ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากสนง.ทรัพย์สินฯ
ไม่คุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กับสนง.ทรัพย์สินฯ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.60 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน แสดงรายละเอียดด้านความน่าเช่ือถือและชื่อเสียง 
                 ขององค์กร 
 

ความน่าเชือ่ถือและชื่อเสียงขององค์กร X  S.D. ระดับ ล าดบั 
1. องค์กรได้รับความเชื่อถือ และได้รับการ  
    สนับสนุนจากประชาชนทั่วไป 
2. สนง.ทรัพย์สินฯเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 
3. ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อบอกว่าปฏิบัติงานทีใ่น 
    สนง.ทรัพย์สินฯ  
4. การท างานในหน่วยงานท าให้รู้สึกมั่นคง 
5. หากมีเรื่องเดือดร้อน สนง.ทรัพย์สินฯสามารถ
ให้การช่วยเหลือได้ในบางโอกาส 

3.68 
 

3.61 
4.47 

 
4.13 
3.45 

0.80 
 

0.89 
0.72 

 
0.83 
0.82 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 
 

3 
 
4 
1 
 
2 
5 
 

รวม 3.86 0.57 มาก  
 
 จากตารางที่ 11 พบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กรสูงที่สุด 
ได้แก่ ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อบอกว่าปฏิบัติงานที่ในสนง.ทรัพย์สินฯ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.47 รองลงมาคือ การท างานในหน่วยงานท าให้รู้สึกมั่นคง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.13 และค่าเฉล่ียของความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กรน้อยที่สุดคือ หากมีเรื่องเดือดร้อน 
สนง.ทรัพย์สินฯสามารถให้การช่วยเหลือได้ในบางโอกาส อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.45  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน แสดงรายละเอียดด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 
                ร่วมงาน 
 

ความสัมพันธก์ับเพื่อนร่วมงาน X  S.D. ระดับ ล าดบั 
1. การมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 
2. เมื่อมีปัญหาเพื่อนร่วมงานจะให้ความช่วยเหลือ 
    ด้วยความเต็มใจ 
3. เพื่อนร่วมงานมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
4. เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานมีความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

5. ความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน 

4.18 
4.05 

 
4.03 
3.74 

 
3.74 

0.62 
0.68 

 
0.68 
0.82 

 
0.78 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

1 
2 
 
3 
4 
 
5 

รวม 3.94 0.61 มาก  
 
 จากตารางที่ 12 พบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานสูงที่สุด ได้แก่ การมี
ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ เมื่อมี
ปัญหาเพื่อนร่วมงานจะให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 
และค่าเฉล่ียของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานน้อยที่สุดคือ ความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญในกลุ่มเพื่อน
ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร และความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐาน โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แสดงผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 13 ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร 
 

ความผูกพันต่อองค์กร X  S.D. ระดับ ล าดบั 
1.  ความผูกพนัด้านจิตใจ  
2.  ความผูกพนัด้านการคงอยู่กับองค์กร 
3.  ความผูกพนัด้านบรรทัดฐาน 

2.87 
3.05 
3.78 

0.45 
0.61 
0.74 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

3 
2 
1 

รวม 3.23 0.39 ปานกลาง  
 

จากตารางท่ี 13 ภาพรวมของค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อ
องค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความ
ผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน พบว่าความผูกพันต่อองค์กรอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 โดยค่าเฉล่ียความผูกพันต่อองค์กรสูงที่สุดคือ ความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับ
องค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.05 และความผูกพันด้านจิตใจ อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87 ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 14 ความผูกพันต่อองค์กร แสดงรายละเอียดความผูกพันด้านจิตใจ 
 

ความผูกพันด้านจิตใจ X  S.D. ระดับ ล าดบั 
1. ความพอใจที่ได้ใช้ชีวิตการท างานในองค์กรนี้ 
2. รู้สึกว่าปัญหาต่างๆ ขององค์กรคือปัญหาตัวเอง    
3. ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
4. ไม่รู้สึกผูกพันทางจิตใจกับองค์กรที่ท างานอยู่ 
5. ไม่รู้สึกว่ามีส่วนเป็นเจ้าขององค์กรที่ท างานอยู่ 

4.25 
3.66 
2.09 
2.04 
2.33 

0.76 
0.80 
0.98 
0.96 
1.02 

มาก 
มาก 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

1 
2 
4 
5 
3 

รวม 2.87 0.45 ปานกลาง  
 

 จากตารางท่ี 14 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.87 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความผูกพันด้านจิตใจสูงที่สุด ได้แก่ ความพอใจที่ได้ใช้
ชีวิตการท างานในองค์กรนี้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ รู้สึกว่าปัญหาต่างๆ 
ขององค์กรคือปัญหาตัวเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 และค่าเฉล่ียของความผูกพันด้าน
จิตใจน้อยที่สุดคือ ไม่รู้สึกผูกพันทางจิตใจกับองค์กรที่ท างานอยู่อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 15 ความผูกพันต่อองค์กร แสดงรายละเอียดความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร 

 

ความผูกพันด้านการคงอยู่กบัองค์กร X  S.D. ระดับ ล าดบั 
1. การคงอยู่กับองค์กรนี้เพราะได้เงินเดือนเป็น 
    ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า 
2. ความต้องการอยู่กับองค์กรนี้เพราะได้รับ 
    สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสม 
3. การลาออกจากองค์กรเนื่องจากค่าตอบแทนเดิม 
    ไม่คุ้มค่า และเป็นงานที่ยาก 
4. รู้สึกว่ามีทางเลือกในงานใหม่น้อยเกินไปหาก 
    ลาออกจากองค์กรที่ท างานอยู่ 
5. การลาออกจากองค์กรเพราะได้รับข้อเสนอจาก 
    องค์กรอ่ืนที่ดีกว่านั้นเป็นการไม่ถูกต้อง 

3.09 
 

3.52 
 

2.58 
 

2.97 
 

3.12 

1.11 
 

0.95 
 

1.06 
 

1.05 
 

1.04 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

3 
 
1 
 
5 
 
4 
 
2 
 

รวม 3.05 0.61 ปานกลาง  
 

 จากตารางท่ี 15 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่กับองค์กร อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.05 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กรสูง
ที่สุด ได้แก่ ความต้องการอยู่กับองค์กรนี้เพราะได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 รองลงมาคือ การลาออกจากองค์กรเพราะได้รับข้อเสนอจาก
องค์กรอ่ืนที่ดีกว่านั้นเป็นการไม่ถูกต้อง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.12 และค่าเฉล่ีย
ของความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กรน้อยที่สุดคือ การลาออกจากองค์กรเนื่องจากค่าตอบแทน
เดิมไม่คุ้มค่า และเป็นงานที่ยาก อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.58 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 16 ความผูกพันต่อองค์กร แสดงรายละเอียดความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
 

ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน X  S.D. ระดับ ล าดบั 
1. องค์กรมีความหมายและความส าคัญมาก 
2. ความรู้สึกผิดที่จะออกจากองค์กร 
3. การมีความจงรักภักดีต่อองค์กรอยู่เสมอ 
4. คิดว่าจะท างานให้กับองค์กรตลอดชีวิตเพียง
องค์กรเดียว 

5. คิดว่าองค์กรที่ท างานอยู่มีบุญคุณกับตัวเองมาก 
       

4.18 
3.09 
4.29 
3.53 

 
3.84 

0.78 
1.17 
0.80 
1.09 

 
1.02 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 

2 
5 
1 
4 
 
3 
 

รวม 3.78 0.74 มาก  
 

 จากตารางที่ 16 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความผูกพันด้านบรรทัดฐานสูงที่สุด ได้แก่ การมี
ความจงรักภักดีต่อองค์กรอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ องค์กรมี
ความหมายและความส าคัญมาก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และค่าเฉล่ียของความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐานน้อยที่สุดคือ ความรู้สึกผิดที่จะออกจากองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.09 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 
4.1 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพัน

ด้านการคงอยู่กับองค์กร และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 17 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามอาย ุ
 

ความผูกพันต่อองค์กร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ความผูกพนัด้านจิตใจ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 1.78 
59.77 
61.56 

   4 
298 
302 

0.44 
0.20 

2.22 0.01* 

2. ความผูกพนัด้านการคงอยู ่
    กับองค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 4.39 
108.77 
113.16 

   4 
298 
302 

1.09 
0.36 

3.00 0.01* 

3. ความผูกพนัด้านบรรทัดฐาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 19.71 
146.82 
166.54 

   4 
298 
302 

4.92 
0.49 

9.00 0.00* 

  
รวม 

  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 4.15 
43.21 
47.36 

   4 
298 
302 

1.03 
0.14 

7.16 0.00* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 17 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร 
และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ าแนกตามอาย ุ 
 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทั้ง
โดยภาพรวม และเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ดังนั้นจึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในภาพรวม และเป็นรายด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความ
ผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ าแนกตามอายุ โดยวิธีการของ 
LSD (Least–Significant Different) ได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 18 

 

ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม เป็นรายคู่ จ าแนกตามอาย ุโดยวิธีการ
ของ LSD (Least–Significant Different) 

 
ความผูกพันต่อองค์กร 

ในภาพรวม X  
น้อยกว่า 

21 ปี 
21 – 30  
ปี 

31 – 40  
ปี 

41-50 ปี 
51 ปี 
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 21 ปี 3.22      
21 – 30  ปี 3.15 0.06     
31 – 40  ปี 3.16 0.06 0.05    
41-50 ปี 3.41 0.19* 0.26 0.25   
51 ปีขึ้นไป 3.38 0.16 0.22 0.22* 0.30  

 

 จากตารางที่ 18 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จ านวน 2 คู่ คือ  
  เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอายนุ้อยกว่า 21 ปี กับอายุ 41-50 
ปี มคีวามผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
  เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอายุ 31 – 40 ปี กับอายุ 51 ปีขึ้น
ไป มคีวามผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กลุ่มท่ีมีอาย ุ41-50 ปี จะมีความ
ผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจเปน็รายคู่ จ าแนกตามอาย ุโดยวิธีการ 
                  ของ LSD (Least–Significant Different) 
 
ความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านจิตใจ X  
น้อยกว่า 

21 ปี 
21 – 30  
ปี 

31 – 40  
ปี 

41-50 ปี 
51 ปี 
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 21 ปี 3.04      
21 – 30  ปี 2.81 0.27     
31 – 40  ปี 2.97 0.76 0.01*    
41-50 ปี 2.81 0.29 1.00 0.06   
51 ปีขึ้นไป 2.89 0.50 0.48 0.43 0.54  

 
 จากตารางที่ 19 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จ านวน 1 คู่ คือ  
  เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอายุ 21-30 ปี กับอายุ 31-40 ปี มี
ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 21 ปี จะมี
ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่กับองคก์รเป็นรายคู่ จ าแนกตามอาย ุ  
                  โดยวิธีการของ LSD (Least–Significant Different) 
 
ความผูกพันต่อองค์กร 
การคงอยู่กบัองคก์ร X  

น้อยกว่า 
21 ปี 

21 – 30  
ปี 

31 – 40  
ปี 

41-50 ปี 
51 ปี 
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 21 ปี 3.04      
21 – 30  ปี 2.81 0.27     
31 – 40  ปี 2.97 0.76 0.01*    
41-50 ปี 2.81 0.29 1.00 0.06   
51 ปีขึ้นไป 2.89 0.50 0.48 0.43 0.54  
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 จากตารางท่ี 20 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่กับองค์กรมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จ านวน 1 คู่ คือ  
  เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มี 21-30 ปี กับอายุ 31 – 40 ปี มี
ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่กับองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 21 ปี จะมี
ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่กับองค์กรสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานเป็นรายคู่ จ าแนกตามอายุ โดยวิธีการ 
                   ของ LSD (Least–Significant Different) 
 
ความผูกพันต่อองค์กร 

ในภาพรวม X  
น้อยกว่า 

21 ปี 
21 – 30  
ปี 

31 – 40  
ปี 

41-50 ปี 
51 ปี 
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 21 ปี 2.92      
21 – 30  ปี 3.65 0.73*     
31 – 40  ปี 3.73 0.81* 0.07    
41-50 ปี 4.26 1.34* 0.60 0.53   
51 ปีขึ้นไป 4.26 1.34* 0.60 0.52 0.99  

 

 จากตารางท่ี 21 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จ านวน 4 คู่ คือ  
 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ที่มีอายุน้อยกว่า 21 ปี กับอายุ 21–30 
ปี มีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ที่มีอายุน้อยกว่า 21 ปี กับอายุ 31–40 
ปี มีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ที่มีอายุน้อยกว่า 21 ปี กับอายุ 41–50 
ปี มีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอายุน้อยกว่า 21 ปี กับอายุ 51 ปี
ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปี และอายุ 
51 ปีขึ้นไป จะมคีวามผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
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4.2 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพัน
ด้านการคงอยู่กับองค์กร และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 22 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความผูกพันต่อองค์กร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ความผูกพนัด้านจิตใจ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.72 
60.84 
61.56 

  4 
298 
302 

0.18 
0.20 

0.88 0.47 

2. ความผูกพนัด้านการคงอยู่กับ   
    องค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   4.80 
108.36 
113.16 

  4 
298 
302 

1.20 
0.36 

3.30 0.11 

3. ความผูกพนัด้านบรรทัดฐาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   1.64 
164.89 
166.54 

  4 
298 
302 

0.41 
0.55 

0.74 0.56 

  
รวม 

  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.73 
46.63 
47.36 

  4 
298 
302 

0.18 
0.15 

1.17 0.32 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 22 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร 
และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ าแนกตามระดับการศึกษา  
 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทั้ง
โดยภาพรวม และเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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4.3 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพัน
ด้านการคงอยู่กับองค์กร และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 23 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ความผูกพันต่อองค์กร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ความผูกพนัด้านจิตใจ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  3.12 
58.43 
61.56 

 4 
298 
302 

0.78 
0.19 

3.98 0.40 

2. ความผูกพนัด้านการคงอยู่กับ   
    องค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  1.97 
111.19 
113.16 

 4 
298 
302 

0.49 
0.37 

1.32 0.26 

3. ความผูกพนัด้านบรรทัดฐาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  4.03 
162.50 
166.54 

 4 
298 
302 

1.00 
0.54 

1.85 0.11 

  
รวม 

  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.93 
46.42 
47.36 

 4 
298 
302 

0.23 
0.15 

1.50 0.20 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 23 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร 
และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทั้ง
โดยภาพรวม และเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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4.4 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพัน
ด้านการคงอยู่กับองค์กร และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 24
ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

ความผูกพันต่อองค์กร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ความผูกพนัด้านจิตใจ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.06 
61.4 
61.56 

  4 
298 
302 

0.01 
0.20 

0.08 0.98 

2. ความผูกพนัด้านการคงอยู่กับ   
    องค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  3.52 
109.64 
113.16 

  4 
298 
302 

0.88 
0.36 

2.34 0.05 

3. ความผูกพนัด้านบรรทัดฐาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 14.16 
152.37 
166.54 

  4 
298 
302 

3.54 
0.51 

6.92 0.00* 

  
รวม 

  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  2.85 
44.51 
47.36 

  4 
298 
302 

0.71 
0.14 

4.77 0.00* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร 
และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความผูกพัน
ต่อองค์กรด้านจิตใจ และด้านการคงอยู่กับองค์กรมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วนความผูกพันด้านบรรทัดฐานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ดังนั้นจึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในภาพรวม และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ าแนกตามระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการ LSD (Least–Significant Different) ได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 25 
 
ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมเป็นรายคู่ จ าแนกตามระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน โดยวิธีการของ LSD (Least–Significant Different) 
 
ความผูกพันต่อองค์กร 

ในภาพรวม X  
น้อยกว่า 

5 ปี 
6 – 10 ปี 11 – 15 ปี 16 – 20 ปี 

21 ปี 
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 5 ปี 3.15      
6 – 10 ปี 3.23 0.08     
11 – 15 ปี 3.35 0.20* 0.12    
16 – 20 ปี 3.38 0.23* 0.14 0.25   
21 ปีขึ้นไป 3.42 0.26* 0.18 0.06 0.39  

 

 จากตารางที่ 25 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จ านวน 3 คู่ คือ  

เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย
กว่า 5 ปี กับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย
กว่า 5 ปี กับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 – 20 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย
กว่า 5 ปี กับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                                                             
 โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กลุ่มที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไปจะมีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานเป็นรายคู่ จ าแนกตามระยะเวลาใน  
                   การปฏิบัติงาน โดยวิธีการของ LSD (Least–Significant Different) 
 
ความผูกพันต่อองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน X  

น้อยกว่า 
5 ปี 

6 – 10 ปี 11 – 15 ปี 16 – 20 ปี 
21 ปี 
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 5 ปี 3.62      
6 – 10 ปี 3.72 0.09     
11 – 15 ปี 3.91 0.28 0.19    
16 – 20 ปี 4.12 0.49 0.40 0.20   
21 ปีขึ้นไป 4.30 0.67* 0.58* 0.38* 0.17  

 
 จากตารางท่ี 26 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จ านวน 3 คู่ คือ  

เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21 
ปีขึ้นไป กับระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน21 ปี
ขึ้นไป กับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน21 ปี
ขึ้นไป กับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                                                 
 โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กลุ่มที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไปจะมีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
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 4.5 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพัน
ด้านการคงอยู่กับองค์กร และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ าแนกตามระดับเงินเดือน โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 27 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามระดับเงินเดือน 
 

ความผูกพันต่อองค์กร 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ความผูกพนัด้านจิตใจ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  2.14 
59.41 
61.56 

 4 
298 
302 

0.53 
0.19 

2.69 0.31 

2. ความผูกพนัด้านการคงอยู่กับ   
    องค์กร 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  3.31 
109.84 
113.16 

 4 
298 
302 

0.82 
0.36 

2.25 0.64 

3. ความผูกพนัด้านบรรทัดฐาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 19.75 
146.78 
166.54 

 4 
298 
302 

4.93 
0.49 

10.02 0.74 

  
รวม 

  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  3.54 
43.82 
47.36 

 4 
298 
302 

0.88 
0.14 

6.02 0.56 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 27 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร 
และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จ าแนกตามระดับเงินเดือน 
 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทั้ง
โดยภาพรวม และเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านลักษณะงาน 
 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านลักษณะงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และการได้รับการยอมรับนับถือ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 5.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความส าเร็จในการท างาน 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 28 
 
ตารางท่ี 28 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความส าเร็จในการ

ท างาน 
 

 
ตัวแปร 

ความส าเร็จในการท างาน 

y x11 x12 x13 x14 x15 

y       

x11 0.27**      

x12 0.35** 0.60**     

x13 0.14** 0.28** 0.24**    

x14 0.14* 0.23** 0.40** 0.44**   

x15 0.18** 0.27** 0.30** 0.30** 0.54**  

**    มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01           
*      มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์กรกับความส าเร็จในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แสดงดัง
ตารางท่ี 28 และเมื่อพิจารณารายข้อของความส าเร็จในการท างาน ได้แก่ 
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1. มีโอกาสก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานในหน้าที่ของตนเองได้  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.27 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีโอกาส
ก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานในหน้าที่ของตนเองได้มากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กร
เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

2. สามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.35 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กร
เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

3. สามารถที่จะท างานในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยไม่จ าเป็นต้องขอ
ค าแนะน าจากผู้อ่ืน พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากับ 0.14 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สามารถท างานในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยไม่จ าเป็นต้อง
ขอค าแนะน าจากผู้อ่ืนมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

4. สามารถแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหาในการท างาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.14 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สามารถแก้ปัญหา เมื่อเกิด
ปัญหาในการท างานมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

5. สามารถมองเห็นความส าเร็จของงานได้อย่างชัดเจน พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.18 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สามารถมองเห็นความส าเร็จ
ของงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 
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 5.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 29 
 
ตารางท่ี 29 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับลักษณะของงานที่

ปฏิบัต ิ
 

 
ตัวแปร 

ลักษณะของงานทีป่ฏิบัต ิ

y x21 x22 x23 x24 x25 
y       

x21 0.04**      

x22 0.18** 0.31**     

x23 0.12* 0.06** 0.06**    

x24 0.23** -0.07** 0.18** 0.25**   

x25 0.31** -0.16** 0.11* 0.25** 0.51**  

**    มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01           
*      มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 29 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์กรกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แสดงดัง
ตารางท่ี 29 และเมื่อพิจารณารายข้อของลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ 

1. งานที่ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า พบว่ามีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.04 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีงานที่ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริม
ความก้าวหน้ามากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

2. กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานมักจ ากัดความเป็นอิสระในการท างาน 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์ สินส่วน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 

 

พระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.18 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีกฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานมักจ ากัดความเป็นอิสระในการท างานมาก
ขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

3. ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมดูแลการท างานอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.12 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มี
ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมดูแลการท างานอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อ
องค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

4. สามารถระบุงานที่ท าอยู่ว่ามีลักษณะขั้นตอนและวิธีการท างานได้  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.23 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สามารถ
ระบุงานที่ท าอยู่ว่ามีลักษณะขั้นตอนและวิธีการท างานได้มากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กร
เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

5. องค์กรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน  
พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์ สินส่วน
พระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.31 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีองค์กรที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง 
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5.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความรับผิดชอบ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการ
วิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 30 
 
ตารางท่ี 30 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความรับผิดชอบ 
 

 
ตัวแปร 

ความรับผิดชอบ 

y x31 x32 x33 x34 x35 

y       

x31 0.06*      

x32 0.19** 0.08*     

x33 0.20** 0.19** 0.50**    

x34 0.21** 0.07** 0.46** 0.57**   

x35 0.18** 0.20** 0.54** 0.48** 0.43**  
**    มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01           
*      มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
                                                              

 จากตารางที่ 30 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์กรกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  พบว่า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แสดงดัง
ตารางท่ี 30 และเมื่อพิจารณารายข้อของด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ 

1. งานในความรับผิดชอบมีขั้นตอนและวิธีการท างานที่ขาดการเป็นระบบและ
ชัดเจน พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.06 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีงานในความรับผิดชอบมีขั้นตอนและวิธีการท างานที่ขาดการเป็นระบบและ
ชัดเจนมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

2. งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่องค์กรให้ความส าคัญ  พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.19 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีงานที่รับผิดชอบเป็นงานที่
องค์กรให้ความส าคัญมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

3. งานที่รับผิดชอบต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ พบว่ามีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.20 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีงานที่รับผิดชอบต้องใช้
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่มากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

4. งานที่รับผิดชอบนั้น ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ และความส าคัญ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.21 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีงานที่
รับผิดชอบนั้น ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ และความส าคัญมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กร
เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

5. งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่น าไปสู่การพัฒนาองค์กร พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.18 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีงานที่รับผิดชอบเป็นงานที่
น าไปสู่การพัฒนาองค์กร มากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 
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5.4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับการได้รับการยอมรับนับถือ 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 31 
 
ตารางท่ี 31 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับการไดร้ับการยอมรบั 
                นับถือ 
 

ตัวแปร 
การได้รับการยอมรับนบัถอื 

y x41 x42 x43 x44 x45 

y       

x41 -0.10**      

x42 0.07** -0.06**     

x43 0.15** -0.32** 0.29**    

x44 0.30** -0.08** 0.30** 0.39**   

x45 0.30** -0.14* 0.33** 0.35** 0.57**  
**    มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01           
*      มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
                                                           

 จากตารางที่ 31 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์กรกับการได้รับการยอมรับนับถือของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า 
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แสดงดังตารางท่ี 31 และเมื่อพิจารณารายข้อของการได้รับการยอมรับนับถือ ได้แก่ 

1. ไม่เคยได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาให้อธิบายเหตุผลในการท างาน  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.10 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่เคย
ได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาให้อธิบายเหตุผลในการท างานมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กร
ลดลงในระดับต่ า 
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2. เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็น พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.07 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 
กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีเพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็น
มากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

3. ตั้งใจท างานมากขึ้น เพราะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.15 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตั้งใจ
ท างานมากขึ้นเพราะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชามากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้น
ในระดับต่ า 

4. ความคิดเห็นได้รับการน าไปปฏิบัติในองค์กร พบว่ามีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.30 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มี ความคิดเห็นได้รับการ
น าไปปฏิบัติในองค์กรมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง 

5. ความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมท าให้งานในองค์กรก้าวหน้า พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.30 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่ามีส่วน
ร่วมท าให้งานในองค์กรก้าวหน้ามากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง 
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ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านประสบการณ์ 
              ในการท างาน 
 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร และ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - 
Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment 
Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 32 
 
ตารางท่ี 32 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความรู้สึกว่าตนเองมี

ความส าคัญต่อองค์กร 
 

 
ตัวแปร 

ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญตอ่องค์กร 

y x51 x52 x53 x54 x55 
y       

x51 0.27**      

x52 0.29** 0.75**     

x53 0.22** 0.08** 0.11*    

x54 0.06** -0.02** 0.06** 0.15**   

x55 0.10* 0.20** 0.17** 0.07** -0.14*  
**    มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01           
*      มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

    
 จากตารางที่ 32 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์กรกับความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แสดงดังตารางที่ 32 และเมื่อพิจารณารายข้อของความรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญต่อองค์กร ได้แก่ 

1. ความรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อสนง.ทรัพย์สินฯ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.27 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รู้สึกว่า
ตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นระดับต่ า 

2. ความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างมากในการท าให้สนง .ทรัพย์สินฯ ประสบ
ความส าเร็จ พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.29 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์รู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างมากในการท าให้สนง.ทรัพย์สินฯ ประสบความส าเร็จมาก
ขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

3. หากถูกย้ายงานไปท างานที่ใหม่ คิดว่าจะไม่มีผลกระทบจากการท างานในที่เดิม
แต่อย่างใด พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.22 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์หากถูกย้ายงานไปท างานที่ใหม่ คิดว่าไม่มีผลกระทบจากการท างานในที่เดิมแต่
อย่างใดมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

4. การที่ไม่เคยได้รับมอบหมายให้ท างานที่มีความส าคัญ และน่าสนใจ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.06 มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่เคยได้รับ
มอบหมายงานที่มีความส าคัญและน่าสนใจมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

5. การที่ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญเหมือนกับเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ  พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.10 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มี
ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญเหมือนกับเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กร
เพิม่ขึ้นในระดับต่ า 
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6.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อ
องค์กร โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 33 
 
ตารางท่ี 33 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความรู้สึกพึ่งพาได้

ต่อองค์กร 
 

 
ตัวแปร 

ความรู้สึกพึ่งพาได้ตอ่องค์กร 

y x61 x62 x63 x64 x65 

y       

x61 -0.01**      

x62 -0.07** 0.36**     

x63 0.21** -0.11* -0.08**    

x64 0.25** -0.09** -0.01** 0.60**   

x65 0.21** -0.03** 0.03** 0.29** 0.46**  
**    มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01           
*      มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 33 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์กรกับความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แสดงดังตารางท่ี 33 และเมื่อพิจารณารายข้อของความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ได้แก่ 

1. ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากสนง.ทรัพย์สินฯไม่คุ้มค่ากับความอุตสาหะ
ที่ได้อุทิศให้กับสนง.ทรัพย์สินฯ พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(r) มีค่าเท่ากับ 0.01 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากสนง.ทรัพย์สินฯไม่
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คุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กับสนง.ทรัพย์สินฯมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรลดลง
ในระดับต่ า 

2. ไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการเท่าที่ควร นับตั้งแต่ท างานกับ สนง.
ทรัพย์สินฯพบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.07 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ไม่เคยได้ใช้ประโยชนจ์ากสวัสดิการเท่าที่ควร นับตั้งแต่ท างานกับ สนง.ทรัพย์สินฯ
มากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรลดลงในระดับต่ า  

3. ได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากับ 0.21 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษัตริย์ได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าหรือ
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

4. หน่วยงานสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พนักงานได้  แม้ว่าจะ
เป็นเรื่องส่วนตัว พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.25 
ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์รู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อสนง.ทรัพย์สินฯมากขึ้นก็จะมีความ
ผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

5. ความรู้สึกว่าสนง.ทรัพย์สินฯ ยังสนใจดูแลหลังจากที่เกษียณอายุไปแล้ว พบว่า
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.21 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มี
ความรู้สึกว่าสนง.ทรัพย์สินฯ ยังสนใจดูแลหลังจากที่เกษียณอายุไปแล้วมากขึ้นก็จะมีความผูกพัน
ต่อองค์กรเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 
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6.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความน่าเช่ือถือและชื่อเสียง
ขององค์กร โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 34 
 
ตารางท่ี 34 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความน่าเชื่อถือและ

ชื่อเสียงขององค์กร 
 

 
ตัวแปร 

ความน่าเชือ่ถือและชื่อเสียงขององค์กร 

y x71 x72 x73 x74 x75 

y       

x71 0.28**      

x72 0.23** 0.55**     

x73 0.19** 0.38** 0.42**    

x74 0.29** 0.34** 0.35** 0.55**   

x75 0.33** 0.32** 0.16** 0.31** 0.39**  
**    มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01           
*      มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 34 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์กรกับความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์ สินส่วน
พระมหากษัตริย์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แสดงดังตารางที่ 34 และเมื่อพิจารณารายข้อของความน่าเชื่อถือและ
ชื่อเสียงขององค์กร ได้แก่ 

1. องค์กรได้รับความเชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.28 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มี
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ความรู้สึกว่าองค์กรได้รับความเชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปมากขึ้นก็จะมี
ความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

2. สนง.ทรัพย์สินฯเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป พบว่ามีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.23 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกวา่สนง.ทรัพย์สินฯเป็น
ที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

3. ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อบอกว่าปฏิบัติงานอยู่ ในสนง.ทรัพย์สินฯ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.19 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มี
ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อบอกว่าปฏิบัติงานที่ในสนง.ทรัพย์สินฯมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กร
เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

4. การท างานในหน่วยงานท าให้รู้สึกมั่นคง พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.29 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 
กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีการท างานในหน่วยงานท าให้รู้สึก
มั่นคงมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

5. หากมีเรื่องเดือดร้อนขึ้นสนง.ทรัพย์สินฯสามารถให้การช่วยเหลือได้ในบาง
โอกาส พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.33 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีเรื่องเดือดร้อน สนง.ทรัพย์สินฯสามารถให้การช่วยเหลือได้ในบางโอกาสมากขึ้น
ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง 
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 6.4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 35 
 
ตารางท่ี 35 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความสัมพันธ์กับ 
                เพื่อนร่วมงาน 
 

 
ตัวแปร 

ความสัมพันธก์ับเพื่อนร่วมงาน 

y x81 x82 x83 x84 x85 

y       

x81 0.08**      

x82 0.06** 0.71**     

x83 0.13* 0.71** 0.76**    

x84 0.16** 0.57** 0.61** 0.59**   

x85 0.14* 0.57** 0.65** 0.68** 0.65**  

**    มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01           
*      มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 35 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์กรกับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แสดงดังตารางท่ี 35 และเมื่อพิจารณารายข้อของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ 

1. การมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.08 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 
กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
มากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 
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2. เมื่อมีปัญหาเพื่อนร่วมงานจะให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.06 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีปัญหา
เพื่อนร่วมงานจะให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นใน
ระดับต่ า 

3. เพื่อนร่วมงานมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.13 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 
กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีเพื่อนร่วมงานมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
มากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 

4. เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.16 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีเพื่อน
ร่วมงานในหน่วยงานมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กร
เพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

5. ความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.14 ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ า กล่าวคือถ้าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญในกลุ่ม
เพื่อนร่วมงานมากขึ้นก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นในระดับต่ า 
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ตารางที่ 36 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอิสระ ความผูกพันต่อองค์กร ผลการทดสอบ 

อาย ุ
 

ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 

ระดับการศึกษา ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

ต าแหน่งงาน ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 

ระดับเงินเดือน ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

ความส าเร็จในการท างาน  ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที่ 36 (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ ความผูกพันต่อองค์กร ผลการทดสอบ 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 

ความรับผิดชอบ ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 

การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 

ความรู้สึกว่ามีความส าคัญต่อองคก์ร ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 

ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 

ความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงขององค์กร  ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที่ 36 (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ ความผูกพันต่อองค์กร ผลการทดสอบ 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน ด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
ด้านบรรทัดฐาน 
ความผูกพันโดยรวม 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบการบรรยายตามล าดับ  มี
วัตถุประสงค์ คือ 
 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน   
พระมหากษัตริย์           
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษัตริย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านลักษณะงาน
ของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านประสบการณ์
ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
จ านวน 1,238 คน (รายงานจ านวนพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. 2554) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ จ านวน 303 คน ซ่ึงได้มาจากการค านวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane)  
 การสุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยนี้ เป็นการเลือกที่ไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่
แต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบโควต้า เป็นการเลือกตัวอย่าง
โดยที่ประชากรที่ศึกษานั้นมีลักษณะแตกต่างกันแล้วแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆ จากนั้นจึง
ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างในประชากรแต่ละฝ่ายโดยใช้เกณฑ์การแบ่งแบบโควตา้พิจารณาการสุ่ม
เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กลุ่มตัวอย่างแบ่ง
ตามฝ่ายงาน จ านวน 17 ฝ่ายงาน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) การสร้าง
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาเอกสาร ต าราวิชาการ และผลงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน  
 การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index) ส่วนคุณภาพด้านความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยน าไปทดลองใช้ (Pre-test) กับพนักงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
จากนั้นหาความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติการแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 
of variance: ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment 
Correlation Coefficient)  
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่ง
เนื้อหาเป็น 6 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) 
และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
ท างาน โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร โดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ (Analysis 
of variance: ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และระดับเงินเดือน 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) 
 ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - 
Moment Correlation Coefficient) 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.2 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7  และกลุ่มประชากรที่มีอายุ
น้อยกว่า 20 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด คือ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7  

กลุ่มประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อย
ละ 59.4 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และกลุ่ม
ประชากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีจ านวนน้อยที่สุด คือ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
และไม่มีผู้ท่ีศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานระดับ บ.1 – บ.5 จ านวน 254 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.8 รองลงมาเป็นระดับ ป.1 – ป.5 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และกลุ่มประชากรที่มี
ต าแหน่งงานระดับ จ.1 – จ.4 มีจ านวนน้อยที่สุด คือ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  

กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 135 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.1 และกลุ่มประชากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไป มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 

กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีระดับเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาคือระดับ 20,001 - 25,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 
และกลุ่มประชากรที่มีระดับเงินเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท ไป มีจ านวนน้อยที่สุด คือ จ านวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.6  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
ท างาน  

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ 
และการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 โดยค่าเฉล่ียของปัจจัยด้านลักษณะงานสูงที่สุดคือ ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 และด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านความส าเร็จในการท างาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงานในด้าน
ความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของ
ความส าเร็จในการท างานสูงท่ีสุด ได้แก่ สามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในการท างาน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 รองลงมาคือ สามารถมองเห็นความส าเร็จของงานได้อย่างชัดเจน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และค่าเฉล่ียของความส าเร็จในการท างานน้อยที่สุดคือ สามารถ
ท างานในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยไม่จ าเป็นต้องขอค าแนะน าจากผู้อ่ืน อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงานในด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของลักษณะ
งานที่ปฏิบัติสูงท่ีสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมดูแลการท างานอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 รองลงมาคือ สามารถระบุงานที่ท าอยู่ว่ามีลักษณะขั้นตอนและ
วิธีการท างานได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 และค่าเฉล่ียของลักษณะงานที่ปฏิบัติน้อย
ที่สุดคือ กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานมักจ ากัดความเป็นอิสระในการท างาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 

ด้านความรับผิดชอบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงานในดา้นความรับผิดชอบ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความรับผิดชอบสูงที่สุด ได้แก่ 
งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่องค์กรให้ความส าคัญ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 รองลงมา
คือ งานที่รับผิดชอบเป็นงานที่น าไปสู่การพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และ
ค่าเฉล่ียของความรับผิดชอบน้อยที่สุดคือ งานในความรับผิดชอบมีขั้นตอนและวิธีการท างานที่ขาด
การเป็นระบบและชัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.75 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงานในด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของ
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การได้รับการยอมรับนับถือสูงที่สุด ได้แก่ ตั้งใจท างานมากขึ้นเพราะได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ ความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมท าให้งาน
ในองค์กรก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และค่าเฉล่ียของการได้รับการยอมรับนับ
ถือน้อยที่สุดคือ ไม่เคยได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาให้อธิบายเหตุผลในการท างาน อยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.41 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน  
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร 
ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร และความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน พบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 
โดยค่าเฉล่ียของปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานสูงที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ
องค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 และด้านความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.93 ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์
ในการท างานในด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กรสูงที่สุด ได้แก่ 
รู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อสนง.ทรัพย์สินฯ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 
รองลงมาคือ รู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างมากในการท าให้สนง.ทรัพย์สินฯ ประสบความส าเร็จ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และค่าเฉล่ียของความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กรน้อย
ที่สุด คือไม่เคยได้รับมอบหมายให้ท างานที่มีความส าคัญและน่าสนใจ  อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.61 

ด้านความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
ท างานในด้านความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.93 เมื่อ
พิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กรสูงที่สุด ได้แก่ ได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 รองลงมาคือ หน่วยงานสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พนักงาน
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ได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 และค่าเฉล่ียของความรู้สึก
พึ่งพาได้ต่อองค์กรน้อยที่สุดคือ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากสนง.ทรัพย์สินฯไม่คุ้มค่ากับ
ความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กับสนง.ทรัพย์สินฯ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.60 

ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์
ในการท างานในด้านความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 
เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กรสูงที่สุด ได้แก่  ความรู้สึก
ภาคภูมิใจเมื่อบอกว่าปฏิบัติงานที่ในสนง.ทรัพย์สินฯ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 
รองลงมาคือ การท างานในหน่วยงานท าให้รู้สึกมั่นคง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 และ
ค่าเฉล่ียของความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กรน้อยที่สุดคือ  หากมีเรื่องเดือดร้อน สนง.
ทรัพย์สินฯสามารถให้การช่วยเหลือได้ในบางโอกาส อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
ท างานในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณา
โดยค่าเฉล่ียของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานสูงที่สุด ได้แก่ การมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน
ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ เมื่อมีปัญหาเพื่อนร่วมงานจะให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 และค่าเฉล่ียของความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานน้อยที่สุดคือ ความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร 
การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร และความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐาน พบว่าความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 โดย
ค่าเฉล่ียความผูกพันต่อองค์กรสูงท่ีสุดคือ ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.05 และความผูกพันด้านจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87 ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ความผูกพันด้านจิตใจ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความผูกพันด้านจิตใจสูงท่ีสุด ได้แก่ ความพอใจ
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ที่ได้ใช้ชีวิตการท างานในองค์กรนี้  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ รู้สึกว่า
ปัญหาต่างๆ ขององค์กรคือปัญหาตัวเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 และค่าเฉล่ียของ
ความผูกพันด้านจิตใจน้อยที่สุดคือ ไม่รู้สึกผูกพันทางจิตใจกับองค์กรที่ท างานอยู่อยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.04 

ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กรด้านการคงอยู่
กับองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.05 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความผูกพัน
ด้านการคงอยู่กับองค์กรสูงที่สุด ได้แก่ ความต้องการอยู่กับองค์กรนี้เพราะได้รับสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 รองลงมาคือ การลาออกจากองค์กร
เพราะได้รับข้อเสนอจากองค์กรอ่ืนที่ดีกว่านั้นเป็นการไม่ถูกต้อง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.12 และค่าเฉล่ียของความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กรน้อยที่สุดคือ  การลาออกจาก
องค์กรเนื่องจากค่าตอบแทนเดิมไม่คุ้มค่า และเป็นงานที่ยาก อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.58 

ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉล่ียของความผูกพันด้านบรรทัดฐานสูงที่สุด 
ได้แก่ การมีความจงรักภักดีต่อองค์กรอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ 
องค์กรมีความหมายและความส าคัญมาก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และค่าเฉล่ียของ
ความผูกพันด้านบรรทัดฐานนอ้ยที่สุดคือ ความรู้สึกผิดที่จะออกจากองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 

4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ อาย ุระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับเงินเดือน โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์กรทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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4.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีความผูกพันต่อองค์กรทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซ่ึงไมส่อดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4.3 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีต าแหน่งงานแตกต่าง
กันมีความผูกพันต่อองค์กรทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซ่ึงไมส่อดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4.4 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรทั้งโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ และด้านการคงอยู่กับองค์กรมี
ความแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนความผูกพันด้านบรรทัดฐานมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4.5 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระดับเงินเดือนแตกต่าง
กันมีความผูกพันต่อองค์กรทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซ่ึงไมส่อดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านลักษณะ
งาน 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้านลักษณะ
งานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และการได้รับการยอมรับนับถือ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ มี
รายละเอียดดังนี้ 

5.1 ด้านความส าเร็จในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.2 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์ สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.3 ด้านความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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5.4 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

6. การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน 

การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ์ ได้แก่ ความรู้สึก
ว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ
องค์กร และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

6.2 ด้านความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

6.3 ด้านความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงขององค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

6.4 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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การอภิปรายผล 
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ สามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.2 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.4 ต าแหน่งงานเป็นระดับ บ.1 – บ.5 คิดเป็นร้อยละ 83.8 มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.6 และมีระดับเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 40.9 ซ่ึงเป็นไปตามเอกสารรายงานจ านวนพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
ท างาน  

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ 
และการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 โดยค่าเฉล่ียของปัจจัยด้านลักษณะงานสูงที่สุดคือ ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 และด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของโสภณวิชญ์ บัวบานพร้อม (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของ
พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจ ากัด (มหาชน) การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่ง
หมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างานกับความผูกพันภายในองค์กรตลอดจนศึกษาระดับของความผูกพันของ
พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติโดยรวมของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความมีอิสระในการท างานด้านการมีส่วน
ร่วมในการบริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับด้านความเข้าใจในกระบวนการ
ท างานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ปัจจัยประสบการณ์ในการท างานโดยรวมของพนักงานบริการ
ลูกค้าทางโทรศัพท์บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ด้านความส าคัญของตนต่อองค์กร และ
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ด้านความพึ่งพิงได้ขององค์กรมีความคดิเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับด้านการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กรด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  

อธิบายได้ว่าปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และการได้รับการยอมรับนับถือ เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ปฏิบัติโดยตรง และเป็นส่ิงจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วยการที่
บุคคลสามารถท างานได้เสร็จส้ินประสบผลส าเร็จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงาน และ
รู้จักป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้น การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆที่มา
ขอค าปรึกษา ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้ก าลังใจ การแสดงความยินดี การ
แสดงออกที่ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ งานนั้นน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะท าตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพัง การได้รับ
มอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆ และมีอ านาจอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด การ
ได้รับเล่ือนขั้น การเล่ือนต าแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการ
ฝึกอบรมดูงาน และเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ เป็นรายด้านสามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายผลได้รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ด้านความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีโอกาสก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานใน
หน้าที่ของตนเองได้ สามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น สามารถท างานใน
ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยไม่จ าเป็นต้องขอค าแนะน าจากผู้อ่ืน สามารถแก้ปัญหา เมื่อเกิด
ปัญหาในการท างาน และสามารถมองเห็นความส าเร็จของงานได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงท าให้
ความส าเร็จในการท างานอยู่ในระดับมาก 

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สามารถระบุงานที่ท าอยู่ว่ามีลักษณะขั้นตอนและ
วิธีการท างานได้  งานที่ปฏิบัติมีส่วนช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า  กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของ
หน่วยงานไมจ่ ากัดความเป็นอิสระในการท างาน และองค์กรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงท าให้ลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

ด้านความรับผิดชอบ  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีขั้นตอนและวิธีการท างานที่เป็นระบบและ
ชัดเจน งานทีร่ับผิดชอบเป็นงานที่องค์กรให้ความส าคัญ งานที่รับผิดชอบนั้นผู้บังคับบัญชาให้ความ
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สนใจ และความส าคัญ งานที่รับผิดชอบต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และงานที่
รับผิดชอบเป็นงานที่น าไปสู่การพัฒนาองค์กร ดังนั้นจึงท าให้ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาให้
อธิบายเหตุผลในการท างาน และเพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็น ท าให้ความคิดเห็นนั้นได้รับ
การน าไปปฏิบัติในองค์กร จึงเกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมท าให้งานในองค์กรก้าวหน้า ดังนั้นจึงท า
ให้การได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดับปานกลาง 

2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร 
ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร และความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน พบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 
โดยค่าเฉล่ียของปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานสูงที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ
องค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 และด้านความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.93 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของมะปราง จันทร (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความความผูกพันต่อองค์กรและแนวโน้มที่จะท างานต่อไปของพนักงานโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความความผูกพันต่อ
องค์กรและแนวโน้มที่จะท างานต่อไปของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ ง โดยศึกษาจาก
ปัจจัย 3 ปัจจัย คือปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ปัจจัยจูงใจ อันได้แก่ ความส าเร็จ
ของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน และปัจจัยค้ าจุน 
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน นโยบายและการบริหาร  ความมั่นคงในงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ก าหนดกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของพนักงานที่มีเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยก
วิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าความคิดเห็นของพนักงานที่มีเกี่ยวกับความส าเร็จของงาน การยอมรับ
นับถือ ลักษณะของงาน และความรับผิดชอบของงาน อยู่ในระดับมาก พนักงานมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความคิดเห็นของพนักงานที่มีเกี่ยวกับ
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ปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน นโยบายและการบริหาร ความมั่นคงในงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก พนักงานมีระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
ด้านความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามเต็มความสามารถท างานเพื่อองค์กร และด้านความ
ปรารถนาที่จะรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกขององค์กรไว้ อยู่ในระดับมาก 

อธิบายได้ว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเอง
มีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร และ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นองค์ประกอบท่ีช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิด
ความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วยส่ิงตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงิน
รวมถึงการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็นที่พอใจของบุคคลที่ท างาน มีโอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต ความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซ่ึงกันและ
กันเป็นอย่างดี ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน อาชีพที่ท าอยู่นั้นเป็นที่
ยอมรับและนับถือของสังคม มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี การจัดการและการบริหารงานขององค์กร การ
ติดต่อส่ือสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีสภาพทางกายภาพของงานที่ดี เช่น แสง เสียง 
อากาศ รวมทั้งลักษณะส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ มีสภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดี เช่น 

การไม่ถูกย้ายไปท างานในที่แห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลครอบครัว ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคง
ในการท างาน และความสามารถหรือความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในการ
ด าเนินงานและการบริหารงาน และเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นรายด้านสามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มาอภิปรายผลได้รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และรู้สึกว่ามีส่วน
ร่วมอย่างมากในการท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ การได้รับมอบหมายให้ท างานที่มี
ความส าคัญและน่าสนใจ และการที่ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญในงานที่ท า ดังนั้นจึงท าให้
ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.93 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอใน
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การปฏิบัติหน้าที่ประจ าหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการของส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในด้านผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์คุ้มค่ากบัความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กับหน่วยงาน การที่หน่วยงานสามารถคล่ีคลาย
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พนักงานได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว ความรู้สึกว่าส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ยังสนใจดูแลหลังจากที่เกษียณอายุไปแล้ว ดังนั้นจึงท าให้ความรู้สึกพึ่งพาได้
ต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.86 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อบอกว่า
ปฏิบัติงานที่ในส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เพราะว่าส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์เป็นที่รู้จัก ได้รับความเชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป และ
หากมีเรื่องเดือดร้อน หน่วยงานสามารถให้การช่วยเหลือได้ในบางโอกาส ท าให้การท างานใน
หน่วยงานท าให้รู้สึกมั่นคง ดังนั้นจึงท าให้ความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงขององค์กรอยู่ในระดับมาก 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์อันดีและมีความรู้สึกที่ดี
ต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยเมื่อมีปัญหาเพื่อนร่วมงานจะให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 
ท าให้ในหน่วยงานมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญในกลุ่ม
เพื่อนร่วมงาน ดังนั้นจึงท าให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร 
การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร และความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐาน พบว่าความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 
โดยค่าเฉล่ียความผูกพันต่อองค์กรสูงที่สุดคือ ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.05 และความผูกพันด้านจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87 ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญนิภา แสงช่ืน (2545) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การ ศึกษากรณี 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผลการวิจัยพบว่าพนังงานส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือการยอมรับ
เป้าหมายขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การอยู่ใน
ระดับสูง และการคงไว้ซ่ึงสถานภาพสมาชิกขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอาภากร จิวเจริญ (2547) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อ
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องค์กรของพนักงาน บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ ากัด พบว่าพนักงานมีความความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาในแต่ละด้านพบว่าความตั้งใจที่จะทุ่มเทการท างานให้กับ
องค์กร และความต้องการที่จะอยู่เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านจิต
ลักษณะเดิมที่มีความเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน ส่วนในเรื่อง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิงานไม่มีความเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยด้านสถานการณ์ทุกตัว
แปร ได้แก่ การสนับสนุนสังคมในหน่วยงาน การมีส่วนร่วมในการท างาน ทัศนคติขององค์กรงาน
มีความเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร 

อธิบายได้ว่าความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้าน
การคงอยู่กับองค์กร และความผูกพันด้านบรรทัดฐานเป็นความสัมพันธ์ของบุคคลต่อองค์กรในการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ในด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร ความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายามท้ังกายและจิตใจ เพื่อที่จะปฏิบัติงานในองค์กรให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ ตลอดจนมีความภักดีต่อองค์กร และมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป ความ
ผูกพันต่อองค์กร เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อความอยู่รอดและความมีประสิทธิภาพขององค์กร ใน
ระดับผู้บริหารหากมีความผูกพันต่อองค์กรสูงแล้ว ความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นแรงผลักดันให้
บุคคลทุ่มเทความพยายามในการบริหารงานอย่างเต็มที่และสอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนค่านิยม
ขององค์กรที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่เป็นผลให้องค์กรเจริญก้าวหน้า ส่วนในระดับผู้ปฏิบัติงานนั้น 

ความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นแรงผลักดันให้ปฏิบัติงานในองค์กรได้ดีกว่าผู้ไม่มีความผูกพันต่อ
องค์กร เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรด้วยนั่นเอง นอกจากนั้นพนักงาน
ขององค์กรใดที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะด ารงความเป็นสมาชิกในองค์กรนานกว่าพนักงานที่ไม่มี
ความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากความผูกพันต่อองค์กรในแง่ของบุคคลเป็นความรูสึ้กอย่างลึกซ้ึงท่ีมี
พื้นฐานมาจากองค์กร มิใช่เกิดจากความต้องการภายในตัวหรือความต้องการของตัวบุคคล กล่าว
โดยสรุป ความผูกพันต่อองค์กรเป็นส่ิงบ่งชี้ถึงความทุ่มเทและความพยายามของพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตลอดจนเป็นตัวบ่งบอกถึงอัตราการลาออก การขาดงาน 

และการมาท างานสายของพนักงานในองค์กรด้วย และเมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ เป็นรายด้านสามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมา
อภิปรายผลได้รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความผูกพันด้านจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87 เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รู้สึกผูกพันทางจิตใจกับองค์กรที่ท างานอยู่ คิดว่า
ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือมีส่วนเป็นเจ้าขององค์กรที่ท างานอยู่ จึงรู้สึกว่าปัญหาต่างๆ ของ
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องค์กรคือปัญหาตัวเอง และพอใจที่ได้ใช้ชีวิตการท างานในองค์กรนี้  ดังนั้นจึงท าให้ ความผูกพัน
ด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.05 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะไม่ลาออกจากองค์กรเพราะได้รับ
ข้อเสนอจากองค์กรอ่ืนที่ดีกว่า การคงอยู่กับองค์กรนี้ได้เงินเดือนเป็นค่าตอบแทนที่คุ้มค่า ได้รับ
สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสม ดังนั้นจึงท าให้ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กรอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความจงรักภักดีต่อองค์กรอยู่เสมอ เพราะคิดว่า
องค์กรมีความหมายมีความส าคัญ และมีบุญคุณอย่างมาก โดยจะท างานให้กับองค์กรตลอดชีวิต
เพียงองค์กรเดียว และจะมีความรู้สึกผิดที่จะออกจากองค์กร ดังนั้นจึงท าให้ความผูกพันด้านบรรทัด
ฐานอยู่ในระดับมาก 

4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
งาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับเงินเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์กรทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าตัวแปรด้านอายุเป็นส่ิงที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล 
บุคคลที่มีอายุมากขึ้นจะมีความคิด มีความรอบคอบในการตัดสินใจมากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อย 
บุคคลที่มีอายุมากท างานอยู่กับองค์กรมาระยะหนึ่งแล้วจะเกิดความคุ้นเคยกับส่ิงแวดล้อมของ
องค์กร ซ่ึงการท างานในองค์กรของบุคคลที่ท างานให้กับองค์กรนานเท่าใด ก็จะท าให้เกิดความ
สะสมทรัพยากรที่จะได้รับจากระบบการจ้างงานขององค์กรมากขึ้นเท่านั้น  ในรูปของเงินเดือน 
สวัสดิการ และอ านาจหน้าที่หรือส่ิงท่ีได้อุทิศในรูปของก าลังกายก าลังใจ  ดังนั้นบุคคลที่ท างานกับ
องค์กรมานานย่อมมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก และการตัดสินใจที่จะลาออกจากองค์กร
ยากกว่าคนที่ท างานให้กับองค์กรมาไม่นาน เพราะเขาจะพิจารณาว่าหากลาออกจากองค์กรก็เท่ากับ
ว่าการลงทุนของเขาก็จะเสียเปล่า และอาจไม่คุ้มกับการได้รับผลตอบแทนจากหน่วยงานใหม่ ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอายุแตกต่างกัน จึงมีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภมิตร บัวเสนาะ (2546) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะของงาน ประสบการณ์การท างาน ความผูกพันต่อองค์การและความจงรักภักดีต่อ
องค์การของ ข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการต ารวจจราจร ผลการวิจัยพบว่าพนักงานที่มีอายุ
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แตกต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป จะมีความ
ผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าพนักงานที่มีช่วงอายุอ่ืน ๆ 

4.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีความผูกพันต่อองค์กรทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซ่ึงไมส่อดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยรวมไมต่า่งกันซ่ึงไมส่อดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัจจุบันงานส่วน
ใหญ่จะรับบุคคลเข้าท างานขั้นต่ าในระดับปริญญาตรี จึงท าให้พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่ามีทางเลือกในการหางานใหม่ท่ีมีเงินเดือนที่สูงกว่างานที่ท าอยู่ในปัจจุบันมากกว่า
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ส่วนพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีอาจไม่มี
ทางเลือกที่ดีกว่างานที่ท าอยู่ในปัจจุบันมาก และงานที่ท าอยู่ก็เป็นงานที่ดีแล้วถ้าเทียบกับระดับ
การศึกษา ดังนั้นเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
จึงมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภณวิชญ์ บัวบานพร้อม 
(2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 
บริษัททรู คอร์ปอเรชั่นจ ากัด (มหาชน) การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานกับความ
ผูกพันภายในองค์กรตลอดจนศึกษาระดับของความผูกพันของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่าระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์กรที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

4.3 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีต าแหน่งงานแตกต่าง
กันมีความผูกพันต่อองค์กรทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่มีระดับต าแหน่งจะเป็นตัวแสดง
สถานภาพทางสังคมประการหนึ่ง เพราะเมื่อบุคคลนั้นมีต าแหน่งหน้าที่สูงมากขึ้นเท่าไร การได้รับ
การยกย่อง ยอมรับ และสิทธิประโยชน์ต่าง เช่น อ านาจการตัดสินใจ ตลอดจนสิทธิการบังคับบัญชา
ก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงเป็นเพียงการระบุถึงสถานะของหน้าที่ของแต่ละบุคคล ดังนั้นเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน จึงมีความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของวินัย หนูสมจิตต์ และภาสกร ภู่ศรี (2548) ได้ศึกษาเรื่อง
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา บริษัททองไทยการทอ จ ากัด 
ผลการวิจัย พบว่าพนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน คือพนักงานที่มีสถานภาพสมรสมี
ความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่สถานภาพโสด และพนักงานที่มีระดับต าแหน่งแตกต่าง
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กันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน คือพนักงานที่มีระดับต าแหน่งสูงมีความผูกพันต่อองค์กร
มากกว่าพนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานต่ า 

4.4 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรทั้งโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ และด้านการคงอยู่กับองค์กรมี
ความแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนความผูกพันด้านบรรทัดฐานมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  อธิบายได้ว่าระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรนั้นเป็นระยะเวลาที่สมาชิกเสียสละก าลังกาย  ก าลังสติปัญญา 
สะสมประสบการณ์ สะสมทักษะความช านาญในงานตามระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อสมาชิกใน
องค์การปฏิบัติงานนานเท่าใดก็จะมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นเท่านั้น  ดังนั้นเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จึงมีความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของมะปราง จันทร (2552) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความความผูกพันต่อองค์กรและแนวโน้มที่จะท างานต่อไปของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่ง การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความความผูกพันต่อองค์กรและ
แนวโน้มท่ีจะท างานต่อไปของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง โดยศึกษาจากปัจจัย 3 ปัจจัย 
คือปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ปัจจัยจูงใจ อันได้แก่ ความส าเร็จของงาน การ
ยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน และปั จจัยค้ าจุน 
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน นโยบายและการบริหาร  ความมั่นคงในงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานที่มีลักษณะข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4.5 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีระดับเงินเดือนแตกต่าง
กันมีความผูกพันต่อองค์กรทั้งโดยภาพรวมและเปน็รายด้านแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซ่ึงไมส่อดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าเงินเดือนหรือค่าตอบแทน คือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
องค์กรจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ซ่ึงจะ
น าไปสู่ความพอใจในการท างานและสร้างความผูกพันต่อองค์กรในที่สุด แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่
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ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงมีระดับ
ต าแหน่งเดียวกันและระดับเงินเดือนที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ที่มีระดับเงินเดือนแตกต่างกัน จึงมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรพันธ์ เศรษฐแสง (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันใน
องค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพื่อศึกษาระดับความผูกพันที่มีตอ่องค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราเพือ่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ฉะเชิงเทราจ านวน 180 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนของ
หน่วยงานและต าแหน่งงานของพนักงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคล ด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนและต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน 

5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันตอ่องค์กรกับปัจจัยด้านลักษณะ
งานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และการได้รับการยอมรับนับถือ ผลจากการวิเคราะห์มี
รายละเอียดดังนี้ 

5.1 ด้านความส าเร็จในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าความส าเร็จในการท างาน โดยเกิดจากการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือการ
ที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและ
ปฏิบัต ิมีการกระจายการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน แม้จะไม่ใช้อ านาจหน้าที่มากเกินไป จะเป็น
ปัจจัยให้สมาชิกมีความผูกพันต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี 

5.2 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์ สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าลักษณะของงานที่ปฏิบัติ แสดงถึงความมี
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อิสระในงาน ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากฎระเบียบภายในองค์กรจะเป็นตัวก าหนดหน้าที่ของบุคคลในองค์กร 
หากเข้มงวดเกินไปก็จะท าให้เกิดผลเสียกับองค์กร กล่าวคือจะเป็นตัวบิดเบือนเป้าหมายขององค์กร 
เพราะจะกลายเป็นว่าพฤติกรรมที่ดี   คือการยึดติดอยู่กับกฎระเบียบเท่านั้น โดยไม่ค านึงถึง
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่แท้จริง นอกจากนี้ยังจะท าให้สมาชิกในองค์กรขาดความผูกพันกับงาน 
เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงจะท าให้สมาชิกในองค์กรรู้สึกไม่เป็นอิสระในการท างาน 
และจะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่ิงที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  ท าให้เบื่อหน่ายและไม่รู้สึก
เกี่ยวข้องหรือผูกพันต่อองค์กร 

5.3 ด้านความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าความรับผิดชอบ จะมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ 
โดยสมาชิกในองค์กรที่มีความรู้สึกว่าเขาได้รับผิดชอบและต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
งานมากเท่าใดก็จะยิ่งท าให้เขามีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นเท่านั้น 

5.4 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าการได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่
สมาชิกในองค์กรมีโอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การได้เข้า
สังคมท าให้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนอ่ืน ก่อให้เกิดความคิดหลากหลายในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน เมื่อมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนก็จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร เป็นเจ้าของและจะรู้สึกผูกพันกับองค์กร 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน
ลักษณะงานของการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  สอดคล้องกับงานวิจัยของมะปราง จันทร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความความผูกพันต่อองค์กรและแนวโน้มที่จะท างานต่อไปของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความความ
ผูกพันต่อองค์กรและแนวโน้มที่จะท างานต่อไปของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง โดย
ศึกษาจากปัจจัย 3 ปัจจัย คือปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ปัจจัยจูงใจ อันได้แก่ 
ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน และ
ปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน นโยบายและการบริหาร ความมั่นคงในงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
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ก าหนดกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
จูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงานในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยจูงใจด้าน
ความส าเร็จของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงาน ในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ ามาก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านการยอมรับนับ
ถือ ลักษณะของงาน และความรับผิดชอบของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
โดยรวมของพนักงานในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ที่ระดับ นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุมา ศรีสว่าง (2544) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยค้ าจุนและปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กรอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 มีตัวแปร 8 ตัว ที่สามารถพยากรณ์ 
ความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปัจจัยค้ าจุน 4 ด้าน ได้แก่ 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สภาพการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ  และความมั่นคงในการ
ท างาน ปัจจัยจูงใจ 3 ด้าน ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะงาน  ที่ปฏิบัติ และความ
เจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ 

6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ์ ได้แก่ ความรู้สึก
ว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ
องค์กร และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลจากการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อ
องค์กร กล่าวคือเมื่อพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานในองค์กรก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  ถ้า
ผู้บริหารให้ความส าคัญแก่บุคลากรโดยการให้เกียรติ ให้ความวางใจให้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถ บุคลากรจะรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร
เขาจะเกิดความจงรักภักดี และคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์กร 

6.2 ด้านความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าความพึ่งพาได้ขององค์กร  เป็นส่ิงที่ท าให้
สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจว่าจะปฏิบัติงานได้อย่างมีเสถียรภาพ เมื่อพนักงานรู้สึกว่าองค์กรเป็น
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ที่พึ่งพาได้ก็จะรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น  ถ้าองค์กรไม่สามารถสร้างความรู้สึกมั่นคงในการ
ท างานก็จะเป็นสาเหตุท าให้ไม่อยากท างาน ซ่ึงอาจจะลาออก และโอนย้ายไปจากองค์กรเดิม 

6.3 ด้านความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงขององค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าหากองค์กรมีการด าเนินการภายใต้ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ความโปร่งใส มีวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ  มี
เกียรติภูมิและชื่อเสียงต่อสาธารณชนมากเท่าไรย่อมก่อให้เกิดแรงศรัทธา  แรงบันดาลใจและสร้าง
ความภูมิใจให้แก่พนักงานให้เกิดความผูกพันมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 

6.4 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อธิบายได้ว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ทัศนคติต่อ
เพื่อนร่วมงาน ความเกี่ยวพันทางสังคมกับเพื่อนร่วมงาน เช่น การมีโอกาสเข้าสังคม พบปะพูดคุย
กับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้บังคับบัญชา จะเป็นปัจจัยก าหนดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร  ซ่ึงความ
ไว้วางใจระหว่างบุคคลมีความส าคัญต่อโครงสร้างของระบบสังคมและทัศนคติ  พฤติกรรมของผู้
ร่วมอยู่ในสังคม และการที่บุคคลมองเห็นว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมในองค์กรมีลักษณะของความ
ร่วมมือเป็นมิตรจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร  และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างานของการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของมะปราง จันทร (2552) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความความผูกพันต่อองค์กรและแนวโน้มที่จะท างานต่อไปของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความความ
ผูกพันต่อองค์กรและแนวโน้มที่จะท างานต่อไปของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง โดย
ศึกษาจากปัจจัย 3 ปัจจัย คือปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ปัจจัยจูงใจ อันได้แก่ 
ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน และ
ปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน นโยบายและการบริหาร ความมั่นคงในงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ก าหนดกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
ค้ าจุนโดยรวมมีความสัมพันธ์กบัความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงาน ในทิศทางเดียวกันใน
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ระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้าน
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านความมั่นคงในงาน และด้านเงินเดือนและสวั สดิการ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่องค์กรโดยรวมของพนักงาน ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และปัจจัยค้ าจุนด้านนโยบายและการบริหาร และด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันตอ่งค์กรโดยรวมของพนักงาน ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า
มาก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภมิตร บัวเสนาะ (2546) ได้
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงาน ประสบการณ์การท างาน ความผูกพันต่อองค์การ
และความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการต ารวจจราจร ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยลักษณะงาน ซ่ึงประกอบ 5 ปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร 
ตามล าดับ คือ ความหลากหลายของงานผลป้อนกลับของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความมี
อิสระในการท างาน งานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ และปัจจัยด้านลักษณะงานโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงประกอบ 4 ปัจจัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร 3 ปัจจัย คือ ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร 
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กรและความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร และ
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานในส่วนของทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร และ
ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กรสามารถสร้างสมการเพื่อท านายความผูกพันต่อ
องค์กรได้ 

 
สรุปผลการอภิปราย 
 จากผลการวิจัยท าให้ทราบถึงผลของการที่ เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์มีความผูกพันต่อองค์กรว่าจะส่งให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในหลายกรณี 
กล่าวคือ ท าให้เพิ่มผลผลิตมากขึ้น มีก าไรมากขึ้น ให้ความส าคัญมุ่งเน้นต่อลูกค้ามากขึ้นและอัตรา
การลาออกของพนักงานค่อนข้างน้อยลง รวมท้ังความผูกพันกับพนักงานภายในองค์กรถือเป็นการ
จูงใจให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ดีมากกว่าปกติที่ควรจะเป็นและปฏิบัติเพื่อความส าเร็จและ
ผลประโยชน์ต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น 
 ส าหรับพฤติกรรมที่แสดงออกของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรยิท์ี่
มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีลักษณะดังนี้  

1. มีความน่าเช่ือถือในองคก์ร  
2. มีความปรารถนาทีจ่ะปฏิบัติงานให้ดีขึน้  
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3. มีความเข้าใจภาพรวมเรื่องธุรกจิขององคก์ร 
4. ให้ความเคารพนับถือและความรว่มมือกับผู้รว่มงาน  
5. มีความตั้งใจในการสร้างผลงานมากกว่าปกติ 
6. มีการพัฒนางานให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ 
ส่วนปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดความผูกพันของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีต่อองค์กรสรุปได้ดังนี้ 
1. ความส าคัญและคุณค่าของงาน เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

จะพิจารณาว่างานที่ตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติอยู่นั้นมีความท้าทายต่อความสามารถของตน
มากมายเพียงใด ผู้บังคับบัญชาหรือองค์กรให้ความส าคัญหรือไม่โดยพิจารณาจากส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับการท างาน อีกทั้งผลลัพธ์จากความส าเร็จของงานได้รับการยอมรับหรือแสดงการยก
ย่องชมเชยมากน้อยอย่างไร 

2. โอกาสของความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ลักษณะของงานเปิดโอกาสให้มี
ความก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพในองค์กรได้มากเพียงใด หมายความว่าการท างานลักษณะนี้
กับองค์กรนี้แล้วจะมีความก้าวหน้าหรือไม่อย่างไร 

3. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  องค์กรได้มีความ
ตั้งใจส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะแก่พนักงานหรือไม่ เพราะการพัฒนาพนักงาน
จะเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนางานให้ก้าวหน้าดีขึ้นซ่ึงจะเชื่อมโยงกับการสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ด้วย 

4. การส่ือสารที่ดีจากผู้บังคับบัญชา เป็นลักษณะของการส่ือความจากผู้บังคับบัญชา
ถึงผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความชัดเจน 2 กรณี  

กรณีแรก การชี้แจงให้เข้าใจ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของงานและความส าเร็จของ
งานคืออะไรความคาดหวังขององค์กรต่อผลงานของพนักงานคืออะไร  

กรณีที่สอง การแจ้งผลการประเมินผลงาน การติดตามงานมีผลอย่างไร ดีแล้วหรือ
ยังต้องปรับปรุงอะไรบ้างพร้อมท้ังการให้ค าแนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

หากผู้บังคับบัญชาไม่เคยส่ือสารในเรื่องดังกล่าวได้เหมาะสมย่อมเป็นการสร้าง
ความโดดเดี่ยวให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมากและลดแรงศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชาลงไปใน
ที่สุด 

5. สัมพันธภาพในการท างาน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานร่วมกัน
เป็นทีมระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา กับเพื่อนร่วมงานและกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีผลต่อ
ภาวะอารมณ์และความรู้สึกต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในการสร้าง
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ผลงานให้กับองค์กรเป็นอย่างมากเพราะจะเกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือในการท างานต่อกันอยู่
ตลอดเวลา กล่าวคือหากสัมพันธภาพไม่ดีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ย่อมเป็นปัจจัยส าคัญอย่าง
หนึ่งที่มีผลต่อการลดความผูกพันของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปได้มาก
ทีเดียว 

6. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจหากเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มีโอกาสมีสิทธ์ิมีเสียงแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจใดๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่การงานที่ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับผิดชอบอยู่จะเป็นการ
เพิ่มความหมายการเป็นส่วนหนึ่งของงานได้มากยิ่งขึ้น 

7. การให้ความส าคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์ 
สินส่วนพระมหากษัตริย์  นอกเหนือจากงานและการมีส่วนร่วมในงานแล้ว ส่ิงส าคัญอีกอย่างที่
องค์กรต้องไม่ลืมค านึงถึงคือการให้ผลตอบแทนการท างานและสวัสดิการเพื่อสวัสดิภาพที่
เหมาะสม รวมทั้งความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ หรือนัยหนึ่งคือ
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานนั่นเอง 

8. เกียรติภูมิชื่อเสียงขององค์กร หากองค์กรมีการด าเนินการภายใต้ความซ่ือสัตย์
สุจริต ความโปร่งใส มีวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มีความมั่นคง มีความน่าเช่ือถือมีเกียรติภูมิและ
ชื่อเสียงต่อสาธารณชนมากเท่าไรย่อมก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงบันดาลใจและสร้างความภูมิใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้เกิดความผูกพันมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 

ดังนั้นหากองค์กรใดต้องการให้เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มี
ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง ฝ่ายบริหารขององค์กรที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
จะต้องน าปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความผูกพันของเจ้าหน้าที่แต่ละกรณีข้างต้นมาพิจารณา และ
ให้ตรงกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขององค์กรให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ ไม่เช่นนั้นใน
อนาคตองค์กรจะไม่ก้าวหน้าและอาจล้าหลังกว่าคู่แข่งขันไปเรื่อยๆ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอายุ
แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กร ทั้งโดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
รุ่นใหม่ท าให้อาจจะยังไม่สามารถปรับตัวให้เขา้กับงานหรือเพื่อนร่วมงานมากนัก ดังนั้นองค์กรควร
เอาใจใส่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาใหม่ ควรมีการจัดสวัสดิการต่างๆที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการจัด
ฝึกอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท างานเพื่อให้เจ้าหน้าที่น ามาปรับใช้ในการท างาน และมีกิจกรรม
ต่างๆที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
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2. จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจาก
เจ้าหน้าทีท่ี่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่นานจะมีความเข้าใจในงานและมีการปรับตัวให้เข้ากับ
องค์กรได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่น้อย ดังนั้นองค์กรควรมีการจัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีใ่หม่ให้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ และแนะน าวิธีการปรับตัวต่างๆให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
ซ่ึงจะท าให้เจ้าหน้าทีท่ีม่ีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่น้อย ไม่เกิดความกดดันในการท างาน 

3. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และ
การได้รับการยอมรับนับถือ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่พึงพอใจในการ
ท างานหรือพึงพอใจในระดับปานกลางก็จะเกิดความท้อถอยในการท างานและท าให้ผลงานออกมา
ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรจึงต้องกระท าทุกวิถีทางที่จะกระตุ้นให้พนักงานในองค์กร
ประพฤติปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆตามเป้าประสงค์ขององค์กร ซ่ึงพื้นฐานส าคัญในการกระตุ้นให้
พนักงานดังกล่าวแสดงพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังไว้ก็ด้วยการท าให้พนักงานเหล่านั้นเกิดความ
ต้องการ ขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นเหล่าพนักงานก็จะเกิดความพยายามสืบเสาะแสวงหาส่ิงที่
ต้องการนั่นก็คือ การเกิดแรงขับขึ้นภายใน หากมีส่ิงจูงใจที่เหมาะสมบุคคลก็จะสนองตอบด้วยการ
กระท าหรือแสดงพฤติกรรมทุกอย่างให้ได้มาซ่ึงความส าเร็จอันเป็นเป้าหมายสูงสุด 

4. จากผลการวิจัยพบว่าความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร และความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐาน พบว่าความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องสร้าง
ความผูกพันของพนักงานให้เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะต้องท ากันอย่างเป็นระบบ โดยอาจเริ่มจากการรับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงาน รวมไปถึงข้อร้องเรียน  และข้อเสนอแนะ การจ่ายเงินเดือน หรือ
สวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อท าให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิต และมีเงินเก็บบ้าง  การส่งเสริมกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน การจัดเล้ียง หรือน าเท่ียวประจ าปี สร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้สอดคล้องกับหลักของอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างาน  การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในการท างาน สร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี และเป็นที่ยอมรับของพนักงานทุกคน 
จัดระบบบริหารงานที่มีความยืดหยุ่น ไม่เน้นกฏระเบียบมากจนพนักงานรู้สึกกดดัน เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังตอ่ไป  
การสร้างความผูกพันของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต่อองค์กรได้นั้นหน่วยงานต้อง

เปล่ียนแนวความคิดให้พนักงานในทุกระดับมีทัศนคติเชิงบวก เพราะจะมีส่วนช่วยให้คนท างานมี
ความรู้สึกที่ดีเมื่อได้รับผลกระทบท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร โดยกระบวนการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรต้องเริ่มจากการจัดการระบบบริหารคนภายใน  ซ่ึงต้องมีการ
ก าหนดเครื่องมือวัดความผูกพันของพนักงานให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพจริงๆ เพราะหลายครั้งที่
เครื่องมือเหล่านั้นมีความผิดพลาด ส่งผลต่อสภาพจิตใจของพนักงานที่มีความทุ่มเทอยู่เดิมให้ลด
ประสิทธิภาพการท างานลง ตลอดจนองค์กรต้องมีการตรวจสอบและน าผลที่ได้จากการประเมินมา
หาจุดเด่นและจุดด้อย เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันต้องสรุปประเด็นความส าเร็จ
ที่ได้จากการแก้ปัญหาด้วยการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยต้องจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ เช่น ระดับ
กลุ่มภายในองค์กรหรือข้อมูลระดับองค์กรในแต่ละแผนก 

การสร้างความผูกพันให้กับพนักงานต้องเริ่มต้นที่การคัดเลือกคนที่มีความสามารถ
เหมาะสมกับงานที่ท า เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาหลายองค์กรไม่มีกระบวนการคัดเลือกอย่าง
เหมาะสม ท าให้พนักงานพอท าไปได้สักพักก็เริ่มเบื่อเพราะเป็นงานที่ตนไม่ถนัดซ่ึงจะเป็นตัวบั่น
ทอนประสิทธิภาพของคนท างาน ขณะเดียวกันองค์กรต้องมีการส่ือสารที่ชัดเจนว่าหน่วยงาน
ต้องการประสิทธิภาพการท างานอย่างไรในตัวของพนักงาน ซ่ึงจะเป็นการส่ือสารความคาดหวังให้
บุคลากรได้รับรู้ ตลอดจนต้องมีผู้ท่ีสามารถให้ค าแนะน า ที่อาจเป็นผู้บริหารในระดับสูงของหน่วย 
งาน เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงาน เพื่อถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้การท างานระหว่างกัน 
ซ่ึงการออกแบบส ารวจความผูกพันต่อองค์กรเป็นส่ิงจ าเป็นที่หน่วยงานต้องมีการประเมินอยู่เป็น
ประจ า โดยแบบส ารวจที่ดีต้องไม่มีค าถามที่ละเอียดเกินไปเพราะอาจท าให้ผู้ถูกประเมินเกิดความ
เบื่อหน่ายในแบบสอบถาม แต่ต้องสามารถแบ่งกลุ่มคนที่มีความผูกพันต่อองค์กรและไม่มีความ
ผูกพันออกจากกันได้ ขณะเดียวกันแบบสอบถามต้องสามารถบอกย้อนหลังได้ถึงเหตุปัจจัยที่ท าให้
คนไม่มีความเชื่อมั่นในองค์กร 
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                                                                 แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยที่มีผลตอ่ความผกูพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการศึกษา เรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ในการศึกษา และสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถามด้วย
ความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่แท้จริงของท่านมากที่สุด ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามในการศึกษา
ครั้งนี้ จะไม่มีผลเสียหายต่อท่านผู้ตอบแต่ประการใดทั้งส้ิน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

ค าอธบิาย     แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงาน  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน  
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลความผูกพันต่อองคก์ร 

 
 
                     ผู้วิจัยขอขอบคุณทกุท่านทีก่รุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 

                                                              นายธนยุทธ  บุตรขวัญ 
                                        นักศกึษาปรญิญาโท  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 139 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง  ของค าตอบตามความเป็นจริง (เพียงค าตอบเดียว) 
 
1.  อาย ุ
   น้อยกว่า 21 ปี            41-50 ปี    
   21 – 30 ปี                     51 ปีขึ้นไป 
   31 – 40 ปี                                  
            
2.  ระดับการศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า          ปริญญาตร ี      
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า      ปรญิญาโท                                                           
   ปวส. / อนุปริญญา                                  ปริญญาเอก 
 
3.  ต าแหน่งงาน 
   ด.      บ.1 – บ.5 
   ล.1 – ล.4                                                   จ.1 – จ.4 
  ป.1 – ป.5 
 
4.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
   น้อยกว่า 5 ปี                                       16 – 20 ปี     
   6 – 10 ปี                                             21 ปีขึ้นไป  
   11 – 15 ปี 
 
5.  ระดับเงินเดือน   
   น้อยกว่า 15,000 บาท                           25,001 - 30,000 บาท 
   15,001 - 20,000 บาท                             30,001 บาทขึ้นไป 
   20,001 - 25,000 บาท 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 140 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงาน  
 
ค าชี้แจง  :  กรณุาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เพียงค าตอบเดียว) 

 1    น้อยที่สุด     หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ในระดับน้อยที่สุด 
 2    น้อย             หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ในระดับน้อย   
 3    ปานกลาง     หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ในระดับปานกลาง 
 4    มาก              หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ในระดับมาก 
 5    มากทีสุ่ด      หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ในระดับมากที่สุด 

 

 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ความส าเร็จในการท างาน 

1. ท่านมีโอกาสก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างาน 
    ในหน้าทีข่องตนเองได ้

     

2. ท่านสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองใน 
     การแก้ปญัหาท่ีเกิดขึ้น 

     

3. ท่านสามารถท างานในความรับผดิชอบของตนได ้ 
    เป็นอย่างดี โดยไมจ่ าเปน็ต้องขอค าแนะน าจากผู้อ่ืน 

     

4. เมื่อเกิดปัญหาในการท างาน ท่านทราบดวี่าควร 
    แก้ปัญหาอย่างไร 

     

5. ท่านสามารถมองเห็นความส าเร็จของงานได้ชัดเจน      

ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ
6. งานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นมีส่วนช่วยส่งเสริม 
    ความกา้วหน้าของท่าน 

     

7. กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหนว่ยงานมกัจะจ ากดั 
    ความเป็นอิสระในการท างานของท่าน 

     

8. ผู้บังคับบัญชามักคอยควบคุมดูแลการท างานของ 
     ท่านอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด 
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ส่วนที่ 2 (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
9. ท่านสามารถระบุงานที่ท าอยู่ว่ามีลักษณะขั้นตอน 
     และวิธีการท างานได ้

     

10. องค์กรเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็น 
     และเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน 

     

ความรับผิดชอบ 
11. งานในความรับผิดชอบของท่านมีขัน้ตอนและ 
     วิธีการท างานทีข่าดการเป็นระบบและชัดเจน 

     

12. งานที่ท่านรับผิดชอบนัน้เป็นงานที่องคก์รให้ 
      ความส าคัญ 

     

13. งานที่ท่านรับผิดชอบต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
      อย่างเต็มที ่

     

14. งานที่ท่านรับผิดชอบนัน้ ผู้บังคับบัญชาให้ความ 
       สนใจ และความส าคัญ 

     

15. งานที่ท่านรับผิดชอบเป็นงานทีน่ าไปสู่การพฒันา 
       องค์กรของท่าน 

     

การได้รับการยอมรับนบัถอื 
16. ท่านไม่เคยได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาให้ 
      อธิบายเหตุผลในการท างาน 

     

17. เพื่อนร่วมงานยอมรับความคดิเห็นของท่าน      
18. ท่านตั้งใจท างานมากขึ้นเพราะได้รับการยอมรับ 
      จากผู้บังคับบัญชา 

     

19. ความคดิเห็นของท่านได้รับการน าไปปฏิบัติจริง      
20. ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู้หนึ่งท่ีมีส่วนร่วมท าให้งาน 
      ในองคก์รก้าวหน้า 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน  
 
ค าชี้แจง  :  กรณุาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เพียงค าตอบเดียว) 

 1    น้อยที่สุด     หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ในระดับน้อยที่สุด 
 2    น้อย             หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ในระดับน้อย   
 3    ปานกลาง     หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ในระดับปานกลาง 
 4    มาก              หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ในระดับมาก 
 5    มากที่สุด      หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ในระดับมากที่สุด 

 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญตอ่องค์กร 

1. ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อ  
     สนง.ทรัพย์สินฯ 

     

2. ท่านรู้สึกว่าท่านมีส่วนรว่มอย่างมากในการท าให้  
     สนง.ทรัพย์สินฯ ประสบความส าเร็จ 

     

3. หากท่านถูกย้ายงานไปท างานทีใ่หม่ คดิว่าไม่ม ี
    ผลกระทบจากการท างานในที่เดิมแต่อย่างได 

     

4. เท่าที่ผ่านมาท่านไม่เคยไดร้ับมอบหมายให้ท างาน 
     ที่มีความส าคัญและน่าสนใจ 

     

5. ท่านคิดว่าผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับท่าน 
     เหมือนกับเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ 

     

ความรู้สึกพึ่งพาได้ตอ่องค์กร 
6. ท่านคิดว่าผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ด้รับจากสนง.  
     ทรัพย์สินฯ ไม่คุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศ 
      ให้กับสนง.ทรัพย์สินฯ 

     

7. นับตั้งแต่ท่านท างานกับ สนง. ทรัพย์สินฯ มา ท่าน 
    ไม่เคยไดใ้ช้ประโยชน์จากสวัสดิการเท่าทีค่วร 
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ส่วนที่ 3 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
8. ท่านได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอในการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ประจ าหรืองานที่ไดร้ับมอบหมาย 

     

9. หน่วยงานสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือดร้อน 
    ให้แก่พนกังานได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตวั 

     

10. ท่านมีความรู้สึกว่าสนง.ทรัพย์สินฯ ยังสนใจดูแล 
       ท่านหลังจากที่ท่านได้เกษียณอายุไปแล้ว 

     

ความน่าเชือ่ถือและชื่อเสียงขององค์กร 
11. องค์กรของท่านได้รับความเชื่อถือและได้รับการ 
      สนับสนุนจากประชาชนทั่วไป 

     

12. สนง.ทรัพย์สินของท่านเป็นที่รูจ้ักของบุคคลทัว่ไป      
13. ท่านรู้สึกภาคภูมใิจเมื่อบอกว่าท่านปฏิบัติงานที ่
      สนง.ทรัพย์สินฯ แห่งนี ้

     

14. การท างานในหนว่ยงานนี้ท าให้ท่านรู้สึกมั่นคง      
15. หากมีเรื่องเดือดร้อนสนง.ทรัพย์สินฯสามารถให้ 
       การช่วยเหลือท่านไดใ้นบางโอกาส 

     

ความสัมพันธก์ับเพื่อนร่วมงาน 
16. ท่านมีความสัมพันธ์อันดกีับเพื่อนรว่มงาน 

     

17. เมื่อท่านมีปัญหาเพื่อนร่วมงานของท่านจะให้ความ 
      ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 

     

18. เพื่อนร่วมงานมีความรู้สึกทีด่ีต่อท่าน      
19. เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของท่านมีความสามัคค ี
      เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

     

20. ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนส าคญัในกลุ่มเพื่อน 
      ร่วมงาน 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมลูความผกูพันตอ่องค์กร 
 
ค าชี้แจง  :  กรณุาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เพียงค าตอบเดียว) 

 1    น้อยที่สุด     หมายถึง  ระดับความผูกพัน ในระดับน้อยที่สุด 
 2    น้อย             หมายถึง  ระดับความผกูพัน ในระดับน้อย   
 3    ปานกลาง     หมายถึง  ระดับความผูกพัน ในระดับปานกลาง 
 4    มาก              หมายถึง  ระดับความผูกพนั ในระดับมาก 
 5    มากที่สุด      หมายถึง  ระดับความผูกพัน ในระดับมากที่สุด 

 

ความผูกพันต่อองค์การ 

ระดับความผกูพัน 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ความผูกพันด้านจิตใจ 

1. ท่านพอใจที่ได้ใช้ชีวิตการท างานในองคก์รแห่งนี้ 
     

2. ท่านรู้สึกว่าปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรคือปัญหา 
     ของท่าน 

     

3. ท่านไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร      
4. ท่านไม่รู้สึกผูกพันทางจิตใจกับองคก์รที่ท่านท างาน
อยู่ 

     

5. ท่านไม่รู้สึกว่ามีส่วนเป็นเจ้าขององค์กรที่ท่าน
ท างานอยู่ 

     

ความผูกพันด้านการคงอยู่กบัองค์กร 
6. ท่านยังคงอยู่กับองค์กรนี้เพราะได้เงนิเดือนเป็น
ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า 

     

7. ท่านต้องการอยูก่ับองค์กรนี้เพราะได้รับสวัสดกิาร
และผลประโยชน์ที่เหมาะสม 

     

8. ท่านคิดว่าหากลาออกจากองคก์รนี้ส่ิงส าคัญอย่าง
หนึ่งเพราะค่าตอบแทนเดิมไมคุ่้มค่า และเป็นงานที่
ยาก 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 4 (ต่อ) 
 

ความผูกพันต่อองค์การ 

ระดับความผกูพัน 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
9. ท่านรู้สึกว่ามีทางเลือกในงานใหม่น้อยเกินไปหาก
ลาออกจากองคก์รที่ท างานอยู ่

     

10. ท่านคิดว่าเป็นการไม่ถูกต้องหากจะลาออกจาก
องค์กรเพราะได้รับข้อเสนอจากองค์กรอ่ืนที่ดกีว่า 

     

ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
11. ท่านคิดว่าองค์กรนี้มีความหมายและความส าคัญ
ส าหรับท่านมาก 

     

12. ท่านมีความรู้สึกผิดที่จะออกจากองค์กรแห่งนี ้      

13. ท่านยังคงมีความจงรกัภกัดตี่อองค์กรอยู่เสมอ      
14. ท่านคิดว่าท่านจะท างานให้กับองคก์รของท่านตลอด  
      ชีวิตเพียงองคก์รเดียว 

     

15. ท่านคิดว่าองค์กรที่ท่านท างานอยู่มีบุญคุณ 
      กับท่านมาก 

     

 
ปัญหา และขอ้เสนอแนะ ................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………….
..……………...………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………...………
………….…..……………………………………………………………………………..…………
………….……………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………… 
…….…..………………………………………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….
..……………...……………………………………………………………………………………… 

   ส
ำนกัหอ
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
ค่าดัชนคีวามสอดคล้องตามเนื้อหา 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องตามเนื้อหา 
 

แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงาน 
 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และ
การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert 
Rating Scale) ได้ก าหนดค่าคะแนนช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 
 

 
รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ  
R

 

 
ค่า 

IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

ความส าเร็จในการท างาน 
1. ท่านมีโอกาสก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างาน 
    ในหน้าที่ของตนเองได้ 

+1 +1 +1 3 1.00     ใช้ได ้

2. ท่านสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองใน 
     การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3. ท่านสามารถท างานในความรับผิดชอบของตนได้  
    เป็นอย่างดี โดยไม่จ าเป็นต้องขอค าแนะน าจากผู้อื่น 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. เม่ือเกิดปัญหาในการท างาน ท่านทราบดีวา่ควร 
    แก้ปัญหาอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5. ท่านสามารถมองเห็นความส าเร็จของงานได้ชัดเจน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
6. งานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นมีส่วนช่วยส่งเสริม 
    ความก้าวหน้าของท่าน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7. กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานมักจะจ ากัด 
    ความเป็นอิสระในการท างานของท่าน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8. ผู้บังคับบัญชามักคอยควบคุมดูแลการท างานของ 
     ท่านอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9. ท่านสามารถระบุงานที่ท าอยู่ว่ามีลักษณะขั้นตอน 
     และวิธีการท างานได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10. องค์กรเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็น 
     และเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 

   ส
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แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงาน (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ  
R

 

 
ค่า 

IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

ความรับผิดชอบ 
11. งานในความรับผิดชอบของท่านมีขั้นตอนและ 
     วิธีการท างานที่ขาดการเป็นระบบและชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12. งานที่ท่านรับผิดชอบนั้นเป็นงานที่องค์กรให้ 
      ความส าคัญ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

13. งานที่ท่านรับผิดชอบต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
      อย่างเต็มที่ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

14. งานที่ท่านรับผิดชอบนั้น ผู้บังคับบัญชาให้ความ 
       สนใจ และความส าคัญ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

15. งานที่ท่านรับผิดชอบเป็นงานที่น าไปสู่การพัฒนา 
       องค์กรของท่าน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

การได้รับการยอมรับนับถือ 
16. ท่านไม่เคยได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาให้ 
      อธิบายเหตุผลในการท างาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

17. เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดเห็นของท่าน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

18. ท่านต้ังใจท างานมากขึ้นเพราะได้รับการยอมรับ 
      จากผู้บังคับบัญชา 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

19. ความคิดเห็นของท่านได้รับการน าไปปฏิบัติจริง +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

20. ท่านรู้สึกวา่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมท าให้งาน 
      ในองค์กรก้าวหน้า 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
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แบบสอบถามขอ้มูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกพึ่งพา
ได้ต่อองค์กร ความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงขององค์กร และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) ได้ก าหนดค่าคะแนน
ช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 
 

 
รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ  
R

 

 
ค่า 

IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร 
1. ท่านรู้สึกวา่ตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อ  
     สนง.ทรัพย์สินฯ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2. ท่านรู้สึกวา่ท่านมีส่วนร่วมอย่างมากในการท าให้  
     สนง.ทรัพย์สินฯ ประสบความส าเร็จ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3. หากท่านถูกย้ายงานไปท างานที่ใหม่ คิดว่าไม่มี 
    ผลกระทบจากการท างานในที่เดิมแต่อย่างได 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. เท่าที่ผ่านมาท่านไม่เคยได้รับมอบหมายให้ท างาน 
     ที่มีความส าคัญและน่าสนใจ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5. ท่านคิดว่าผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับท่าน 
     เหมือนกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร 
6. ท่านคิดว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากสนง.  
     ทรัพย์สินฯ ไม่คุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศ 
      ให้กับสนง.ทรัพย์สินฯ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7. นับต้ังแต่ท่านท างานกับ สนง. ทรัพย์สินฯ มา ทา่น 
    ไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการเทา่ที่ควร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8. ท่านได้รับปัจจัยสนับสนนุอย่างเพียงพอในการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ประจ าหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9. หน่วยงานสามารถคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อน 
    ให้แก่พนักงานได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10. ท่านมีความรู้สึกว่าสนง.ทรัพย์สินฯ ยังสนใจดูแล 

       ท่านหลังจากที่ท่านได้เกษียณอายุไปแล้ว 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

   ส
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แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ  
R

 

 
ค่า 

IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร 

11. องค์กรของท่านได้รับความเช่ือถือและได้รับการ 

      สนับสนุนจากประชาชนทั่วไป 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12. สนง.ทรัพย์สินของท่านเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

13. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเม่ือบอกว่าท่านปฏิบัติงานที่ 
      สนง.ทรัพย์สินฯ แห่งนี้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

14. การท างานในหนว่ยงานนี้ท าให้ท่านรูส้ึกม่ันคง +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

15. หากมีเรื่องเดือดร้อนสนง.ทรัพย์สินฯสามารถให้ 
       การช่วยเหลือท่านได้ในบางโอกาส 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

16. ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

17. เม่ือท่านมีปัญหาเพื่อนร่วมงานของท่านจะให้ความ 

      ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

18. เพื่อนร่วมงานมีความรู้สึกที่ดีต่อท่าน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

19. เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของท่านมีความสามัคคี 
      เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

20. ท่านรู้สึกวา่ท่านเป็นสว่นส าคัญในกลุ่มเพื่อน 

      ร่วมงาน 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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แบบสอบถามข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร 
 แบบสอบถามข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร และความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐาน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating 
Scale) ได้ก าหนดค่าคะแนนช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
 

 
รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ  
R

 

 
ค่า 

IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

ความผูกพันด้านจิตใจ 
1. ท่านพอใจที่ได้ใช้ชีวิตการท างานในองค์กรแห่งนี้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2. ท่านรู้สึกวา่ปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรคือปัญหา 
     ของท่าน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3. ท่านไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. ท่านไม่รู้สึกผูกพันทางจิตใจกับองค์กรที่ท่านท างาน
อยู่ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5. ท่านไม่รู้สึกว่ามีส่วนเป็นเจา้ขององค์กรที่ท่าน
ท างานอยู่ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

ความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร 
6. ท่านยังคงอยู่กับองค์กรนี้เพราะได้เงินเดือนเป็น

ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7. ท่านต้องการอยู่กับองค์กรนี้เพราะได้รับสวัสดิการ
และผลประโยชน์ที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8. ท่านคิดว่าหากลาออกจากองค์กรนี้สิ่งส าคัญอย่าง
หนึ่งเพราะค่าตอบแทนเดิมไม่คุ้มค่า และเป็นงานที่
ยาก 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9. ท่านรู้สึกวา่มีทางเลือกในงานใหม่น้อยเกินไปหาก
ลาออกจากองค์กรที่ท างานอยู่ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10. ท่านคิดว่าเป็นการไม่ถูกต้องหากจะลาออกจาก
องค์กรเพราะได้รับข้อเสนอจากองค์กรอื่นที่ดีกว่า 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 

11. ท่านคิดว่าองค์กรนี้มีความหมายและความส าคัญ  
      ส าหรับท่านมาก 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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แบบสอบถามข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ  
R

 

 
ค่า 

IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

12. ท่านมีความรู้สึกผิดที่จะออกจากองค์กรแห่งนี้ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

13. ท่านยังคงมีความจงรักภักดีต่อองค์กรอยู่เสมอ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

14. ท่านคิดว่าท่านจะท างานให้กับองค์กรของท่านตลอด  
      ชีวิตเพียงองค์กรเดียว 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

15. ท่านคิดว่าองค์กรที่ท่านท างานอยู่มีบุญคุณ 
      กับท่านมาก 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
 

 1.  ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นครอนบาค  ของข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และการได้รับการยอมรับนับถือ 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
1. 69.63 54.654 .531 .816 
2. 69.43 57.909 .427 .822 
3. 69.23 61.013 .182 .836 
4. 69.60 59.352 .306 .829 
5. 69.23 58.599 .522 .819 
6. 69.90 62.093 .092 .843 
7. 69.50 63.224 .117 .834 
8. 69.43 59.151 .462 .821 
9. 69.13 57.706 .694 .813 
10. 69.20 56.441 .658 .812 
11. 69.47 56.464 .619 .813 
12. 69.50 56.879 .577 .815 
13. 69.47 60.051 .443 .822 
14. 69.60 55.214 .701 .808 
15. 70.60 63.628 .030 .842 
16. 69.43 62.392 .238 .830 
17. 69.37 61.275 .312 .827 
18. 69.83 59.661 .422 .823 
19. 69.33 55.816 .646 .811 
20. 69.90 59.541 .411 .823 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.831 .842 20 
 

 
2.  ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นครอนบาค ของข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกพึ่งพาได้ต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร และ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
1. 69.63 67.206 .415 .831 
2. 69.67 66.851 .502 .828 
3. 69.87 66.809 .498 .828 
4. 70.73 74.409 -.131 .854 
5. 69.77 67.633 .441 .831 
6. 70.40 72.869 -.036 .854 
7. 70.40 69.490 .114 .851 
8. 69.87 65.706 .463 .829 
9. 70.17 63.178 .513 .826 
10. 70.60 67.421 .252 .841 
11. 69.97 65.275 .549 .825 
12. 70.10 62.162 .638 .819 
13. 69.17 63.592 .634 .821 
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Item-Total Statistics (ต่อ) 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
14. 69.33 61.609 .698 .816 
15. 70.10 63.334 .642 .820 
16. 69.00 68.690 .508 .831 
17. 69.13 66.671 .624 .825 
18. 69.17 67.661 .480 .830 
19. 69.33 65.885 .574 .825 
20. 69.47 66.464 .448 .830 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.838 .857 20 
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3.  ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นครอนบาค ของข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้าน
การคงอยู่กับองค์กร และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 

 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
1. 44.00 50.414 .848 .709 
2. 44.57 51.495 .644 .714 
3. 45.97 65.689 .736 .800 
4. 45.77 61.702 .646 .782 
5. 44.27 51.030 .826 .714 
6. 45.73 66.961 .841 .812 
7. 45.23 46.875 .577 .701 
8. 44.83 48.213 .785 .695 
9. 45.50 56.879 .484 .759 
10. 45.37 50.792 .714 .721 
11. 45.17 54.626 .684 .740 
12. 45.53 48.189 .746 .709 
13. 44.10 50.231 .688 .711 
14. 44.90 47.679 .815 .705 

 44.80 43.614 .921 .674 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.748 .761 15 
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