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The sample consisted of 150 staffs from 5 secondary schools. Data was collected by
using a questionnaire. The statistics used in data analysis were frequency, average, standard
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The result revealed
1. With reference to the levels of employee engagement, generally, the study showed
that the school’s personnel were highly engaged in their organization (ˉx = 4.16, SD = 0.49).
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4.21, SD = 0.661), desire to maintain their membership to the organization ( ˉx = 4.23, SD =
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2. With regards to the relationship issue, it was found that work-type factors and
work experience were both related to the organizational engagement.
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ด้วยในปั จจุบนั สภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
อันเนื องมาจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองทีขาดความมันคง การ
เปลียนแปลงของสภาพสังคมและสิ งแวดล้อม สิ งเหล่านี ส่งผลให้
ในแต่ละองค์กรต้องมีการ
ปรับเปลียนนโยบาย รู ปแบบการบริ หาร โครงสร้างองค์กร เพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที
เปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวส่ งผลกระทบทังในด้านบวกและด้านลบต่อ
องค์กร ผลในด้านบวก เช่น องค์กรสามารถดําเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิ ภาพบนสถานการณ์
ต่างๆทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา องค์กรจะมี นโยบายในการทํางานทีเข้มงวด รัดกุม และมี
เป้ าหมายทีชัดเจน บุคลากรจะมีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงานมากขึน
เพือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุดขององค์กร ส่วนในด้านลบจากการเปลียนแปลงทีรวดเร็ วนัน บุคลา
กร
ผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีความกดดันในการปฏิบตั ิงานมากขึน อันเนื องมาจากองค์กรต้องมีการปรับเปลียน
นโยบายให้สอดคล้องกับความเปลียนแปลงทีเกิดขึน ส่ งผลให้นโยบายในการทํางานจะต้องมีความ
เข้มงวด ทังในเรื องมาตรฐานของการทํางานและเป้ าหมายขององค์กรทีสูงขึนกว่าเดิม ซึงค วาม
กดดันต่างๆอาจจะส่งผลให้บุคคลากรมีความผูกพันต่อองค์ลดลงเรื อยๆ และเมือมีโอกาสทีดีกว่า
บุคคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานก็อาจจะลาออกเพือไปสู่องค์กรทีให้ทงความก้
ั
าวหน้า ผลตอบแทนทีดีกว่า
และสภาพสังคมทีดีกว่า
ดังนันการทีองค์กรต่างๆ จะสามารถรักษาบุคลากรทีมีคุณภ าพให้อยูก่ บั องค์กรได้นนั
จําเป็ นอย่างยิงทีองค์กรจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ และความผูกพันทีดีต่อองค์กร ซึงเมือบุคลากร
ได้รับผลตอบแทนทีดี ก็จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานทีจะสร้างสรรค์ผลงานทีดีเพือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไปได้
จากสภาพการณ์ดงั กล่ าวทําให้ผวู้ ิจยั มีแนวคิดทีจะศึกษาในเรื องของ ความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา เพือทีจะสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการเสริ มสร้างและเพิมพูนให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร ซึงถือได้ว่าเป็ นสิงยึด
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เหนียวทีจะทําให้บุคลากร มีความรัก ความพึงพอใจทีจะร่ วมงานกับองค์การต่อไป รวมถึงสามารถ
ทีจะนําข้อมูลต่างๆ ทีได้มาปรับปรุ งและพัฒนาในกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ซึงจะช่วยลด
ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการลาออกของบุคลากรและจะทําให้บุคลากรเกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์การ
โดยยึดแนวคิดของ Steers (1977:46) ซึงนิยามว่าความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ระดับ
ความสัมพันธ์ทีเหนียวแน่นของความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันของสมาชิก ในการเข้าร่ วมกิจกรรมของ
องค์การด้วยความเต็มใจและสามารถวัดได้จาก
1. บุคลากรมีความเชือมันอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
หมายถึง การทีบุคลากรยอมรับแนวทางการปฏิบตั ิงาน เพือให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย และมีค่านิยมของ
ตนทีสอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ
2. บุคลากรความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากทีในการทํางานเพือ
ประโยชน์ขององค์การ หมายถึง การใช้ความสามารถ ความพยายามของตนอย่างเต็มที เพือให้งาน
ขององค์การประสบความสําเร็ จ
3. บุคลากรมีความปรารถนาทีจะคงไว้ซึง ความเป็ นสมาชิกภาพในองค์การ หมายถึง
ความต้องการของบุคลากรทีมีความสมัครใจทีจะอยูป่ ฏิบตั ิงานในองค์การถึงแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอ
ทีดีกว่าจากองค์การอืน ถึงแม้ว่าองค์การจะเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พนักงานจะไม่คิดหรื อมี
ความต้องการทีจะลาออกจากองค์การ
การทําโครงการวิจยั ในครังนี องค์ก ารทีผูว้ ิจยั เลือกทีจะทําการศึกษาคือ บุคลากรที
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา ซึงในการศึกษาในครังนีต้องการศึกษา “ความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา ” เพือทีจะได้นาํ
ข้อมูลเบืองต้นมาปรับใช้ให้เข้ากับนโยบายการบริ หารงานบุคคลและองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิงขึน และอาจจะยังเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานอืนทีจะนําไปใช้เป็ นข้อมูลประก
อบการ
พิจารณาในการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้แก่บุคลากรในองค์กรอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.เพือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
2.เพือวิเคราะห์ถึงปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
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สมมติฐานในการวิจยั
สมมติฐานที 1 ความมีอิสระในงานมีความ สัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ กรของ
บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
สมมติฐานที 2 ความท้าทายของงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์ก์ รของ
บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
สมมติฐานที 3 การมีส่วนร่ วมในการบริ หารมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ กร
ของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
สมมติฐานที 4 ผลย้อนกลับของง านมีความ สัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ กรของ
บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
สมมติฐานที 5 ความสําคัญของตนต่อองค์การมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์
กรของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
สมมติฐานที 6 ความพึ งพิงได้ขององค์การมีความ สัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ ก ร
ของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
สมมติฐานที 7 ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์ก์ รของ
บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
สมมติฐานที 8 องค์การมีชือเสียงมีความ สัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ กรของ
บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
สมมติฐานที 9 ความคาดหวังทีได้รับการตอบสนองจากองค์การมีความ สัมพันธ์กบั
ความผูกพันต่อองค์ก์ รของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั มุ่งวิเคราะห์ ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อองค์ก รและระดับความผูกพันของ
องค์กร โดยจํากัดข อบเขตการวิจยั เฉพาะโรงเรี ยน ในอําเภอท่ามะกา โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ น
บุคลากรในโรงเรี ยนจํานวน 5 โรงเรี ยน คือ
1. โรงเรี ยนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
2. โรงเรี ยนนิวิฐราษฎร์อุปถัมถ์
3. โรงเรี ยนท่าเรื อพิทยาคม
4. โรงเรี ยนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
5. โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม
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กรอบแนวคิดในการวิจยั

ลักษณะของงาน
- ความมีอิสระในการทํางาน
- ความท้าทายในงาน
- การมีส่วนร่ วมการบริ หาร
- ผลย้อนกลับของงาน

ประสบการณ์ในงาน
- ความสําคัญของตนต่อองค์การ
- ความพึงพิงได้ขององค์การ
- ทัศนคติของบุคคลทีมีต่อเพือน
ร่ วมงานและองค์การ
-องค์การมีชือเสี ยง
-ความคาดหวังทีได้รับการ
ตอบสนองจากองค์การ

ความผูกพันต่อองค์การ
- ความเชือมันและการยอมรับ
เป้ าหมายขององค์การ
- ความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือ
องค์การ
- ความต้องการทีจะรักษาความเป็ น
สมาชิกภาพในองค์การ

5
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การศึกษาครังนีมีแนวคิดบางอย่างทีใช้เป็ นตัวแปรในก ารวิจยั ซึงจําเป็ นต้องกําหนด
ความหมายเพือทําความเข้าใจร่ วมกัน ดังนี
ตัวแปรอิสระ
1.ลักษณะของงาน (Task Characteristics) หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีต่อ
สภาพงานในความรับผิดชอบ ซึงในทางปฏิบตั ิสามารถวัดได้จากแง่มุมต่างๆของงาน คือ
1.1 ความมีอิสระในการทํางาน หมายถึง การมีอิสระในการปฏิบตั ิงานทีรับผิดชอบ
ซึงพิจารณาได้จาก
1.1.1 ขอบเขตในการกําหนดรู ปแบบและวิธีการในการทํางาน
1.1.2 ระดับการปลอดจากการถูกควบคุมในการปฏิบตั ิงาน
1.1.3 โอกาสในการใช้วิจารณญาณของตนในการตัดสินใจในงาน
1.1.4 ขอบเขตในการกําหนดมาตรฐานในการทํางาน
1.1.5 ขอบเขตในการทดลองนําสิงใหม่ๆไปสู่การปฏิบตั ิ
1.2 ความท้าทายของงาน หมายถึง ลักษณะงานทีต้องการความรู้ ทักษะ เทคนิค
วิทยาการ อุปกรณ์ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบตั ิหลายๆด้านประกอบกัน ซึงวัดได้จาก
1.2.1 งานทีมีลกั ษณะเนื อหาและวิธีการในการปฏิบตั ิทีกว้างขวาง
1.2.2 ระดับความมากน้อยของความต้องการใช้เครื อง มือและแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน
1.3 การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร) หมายถึง ลักษณะงานทีวัดได้จาก
1.3.1 งานทีมีการกําหนดกระบวนการการดําเนิ นงานอย่างชัดเจน ตังแต่ขนตอน
ั
แรกจนถึงขันตอนสุดท้าย
1.3.2 งานทีมีการกําหนดรู ปแบบและวิธีการปฏิบตั ิอย่างเห็นได้ชดั
1.4. ผลป้ อนกลับของงาน (Feedback) หมายถึง งานทีวัดได้จาก
1.4.1 งานทีเปิ ดโอกาสให้รับรู้ถึงผลของการปฏิบตั ิงานของตน
1.4.2 งานทีสะท้อนให้เห็นผลของงานทีปฏิบตั ิแล้วว่าออกมาในด้านบวกหรื อ
ลบ
2. ประสบการณ์ในงาน (Job Experiences) หมายถึง ประสบการณ์ทีเกิดจากการรับรู้
ของบุคคลนัน ทีมีต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานภายในหน่ วยงาน วัดได้จาก
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2.1 ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ (Self Importance) หมายถึง การรับรู้
ของบุคคลเกียวกับบทบาทของตนในองค์การ ได้รับการยกย่อง การยอมรับ และให้ความสําคัญจาก
หน่วยงานและผูร้ ่ วมงาน
2.2 ความรู้สึกว่าหน่วยงานเป็ นทีพึงพิงได้ (Organizational Dependability) หมายถึง
การรับรู ้ของบุคลากรเกียวกับความสามารถขององค์การในการสนองความต้องการขันพืนฐาน
ทางด้านกายภาพ และความมันคงในชีวิตแก่สมาชิกของหน่วยงาน
2.3 ทัศนคติของบุคคลทีมีต่อเพือนร่ วมงานและหน่วยงาน
(Group Attitude)
หมายถึง แนวโน้มความรู้สึกของบุคลากรทีมีต่อเพือนร่ วมงานและองค์การว่า เป็ นไปในทิศทางใด
2.4 ความรู้สึกว่าหน่วยงานมีชือเสียง หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรเกียวกับ
ภาพพจน์และชือเสียงของหน่วยงาน
2.5 ความคาดหวังทีได้รับการตอบสนองจากหน่วยงาน (Met Expectations) หมายถึง
ความปรารถนาของบุคลากรทีได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานในเรื องต่างๆ ดังนีความก้าวหน้า
ในงานและวิชาชีพและผูบ้ งั คับบัญชา/รู ปแบบการบังคับบัญชา
ตัวแปรตาม
3. ความผูก พันต่อองค์การ (Organizational Commitment) หมายถึง ความรู้สึกผูกพัน
ของบุคลากรทีมีต่อหน่วยงาน ซึงวัดได้จาก
3.1 ความเชือ มันและการ ยอมรับเป้ าหมาย ขององค์ คือ  ความเชือมั น ศรัทธา ใน
เป้ าหมายและแนวทางการบริ หารงานขององค์การ ทีสอดคล้องกับเป้ าหมายขอ งผูป้ ฎิบตั ิ งาน และ
สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานได้เป็ นอย่างดี
3.2 ความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือองค์การ คือ การแสดงออกถึงความพยายามอย่าง
เต็มทีและเต็มใจทีจะอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการทํางาน เพือตอบสนองเป้ าหมาย อง
องค์กร ซึงการแสดงนันได้กระทําอย่างสมําเสมอ
3.3 ความต้องการทีจะรักษาความเป็ นสมาชิกภาพในองค์การ คือ การแสดงออกถึง
ความตังใจอย่างแน่วแน่ ทีจะยังคงความเป็ นสมาชิกขององค์การต่อไปเพือทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย
ชององค์กรไม่คิดจะลาออกไม่ว่าองค์กรจะอยูส่ ภาวะปกติหรื อสภาวะวิกฤติ
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ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
1.ทําให้ทราบระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาอําเภอท่ามะกา
2.ทําให้ทราบถึงปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา

1

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาเรื อง “ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา” ผูศ้ ึกษาได้นาํ แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง กําหนด
ใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังต่อไปนี
1. ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ
2. ความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การ
3. ปัจจัยทีมีความสําคัญต่อความผูกพันต่อองค์การ
4.แนวคิดและทฤษฎีของความผูกพันต่อองค์การ
5.งานวิจยั ทีเกียวข้อง
1. ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ
การให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การ ได้มีนกั วิชาการหลายท่าน สรุ ปไว้ดงั นี
“ความผูกพันต่อองค์การ ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2525 ให้
นิยามคําว่า “ความ” เป็ นคํานําหน้ากริ ยาหรื อวิเศษณ์เพือแสดงสภาพ และให้นิยามคําว่า “ผูกพัน ”
เป็ นคํากริ ยา แปลว่า ติดพัน, เอาใจใส่ , ใฝ่ ใจ, รักใคร่
มาร์ช และมันนาริ (Marsh & Mannari อ้างถึงในโสภา ทรัพย์มากอุดม , 2532 : 12) ให้
คํานิยามว่า ความผูกพัน หมายถึงระดับมากน้อยของความรู้สึกเป็ นเจ้าของ หรื อความจงรักภักดีทีมี
ต่อองค์การ การยอมรับเป้ าหมายขององค์การและการประเมินองค์การในทางทีดี
เชลดอน (Sheldon อ้างถึงใน ศุภวรรณ พันธ์บูรณะ , 2542: 5) ให้ความห มายว่าความ
ผูกพันต่อองค์การหมายถึงทัศนคติของผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึงเชือมโยงระหว่างบุคคลกับองค์การเป็ นการ
ประเมินองค์การในด้านบวกและมีการใช้ความพยายามในการทํางานเพือให้บรรลุจุดมุ่งหมา
สเตียร์ (Steers อ้างถึงในโสภา ทรัพย์มากอุดม, 2532: 14) ) กล่าวว่า ความผูกพั นต่อ
องค์การ หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกว่าเป็ นส่วนหนึงขององค์การ มีความเต็มใจ เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตัวเพือองค์การ และปรารถนาทีจะเป็ นสมาชิกขององค์การนันตลอดไป นอกจากนี
ความผูกพันองค์การยังเป็ นตัวบ่งชีประสิทธิผลขององค์การในลักษณะหนึ ง
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เมาว์เดย์ (Mowday อ้างถึงใน ศุภวรรณ พันธุบ์ ูรณะ , 2542: 6) เห็นว่า ความผูกพันต่อ
องค์การเป็ นการแสดงออกทีมากกว่าความจงรักภักดีทีเกิดขึนตามปกติ เพราะเป็ นความสัมพันธ์
หนาแน่น และผลักดันให้บุคคลเต็มใจทีจะอุทิศตนเองเพือสร้างสรรค์ให้องค์การอยูใ่ น
สภาพทีดีขึน
บูชา (Buchanan, 1974 อ้างถึงใน นภาเพ็ญ โหมาศวิน , 2533:14) ให้นิยามไว้ว่าความ
ผูกพันต่อองค์การเป็ นความรู้สึกเป็ นพวกเดียวกัน ความผูกพันทีมีต่อเป้ าหมายและค่านิยมของ
องค์การ และการปฏิบตั ิงานตามบทบาทของตนเอง เพือให้บรรลุเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
ซึงความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
1. ความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน (identification) เป็ นการแสดงออกจากเป้ าหมาย และ
ค่านิยมต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. ความใส่ใจกับองค์การ (involvement) โดยการปฏิบตั ิงานตามบทบาท ของตนอย่าง
เต็มที
3. ความจงรักภักดี (loyalty) ความรู้สึกและผูกพันต่อองค์กร
พอร์เตอร์ (Porter, 1981) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็ นลักษณะความสัมพันธ์
ของบุคคลทีมีต่อองค์การซึงบ่งชีในรู ป
1. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะเป็ นสมาชิกองค์การนันต่อไป
2. ความเต็มใจทีจะใช้พลังอย่างเต็มทีในการปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การ
3. มีความเชืออย่างแน่นอนและมีการยอมรับค่านิยมและเป้ าหมายองค์การ
ธีระ วีรธรรมสาธิต (2532: 20) ได้นิยาม ความผูกพันต่อองค์การนัน ว่าเป็ นการเน้น
พฤติกรรมทีแสดงออกมาของสมาชิกขององค์การ มีการแสดงออกในรู ปของพฤติกรรมทีต่อเนือง
ในการทํางาน ความต่อเนืองในการทํางานโดยไม่โยกย้ายเปลียนแปลงทีทํางานทีสมาชิกผูกพันต่อ
องค์การ และพยายามรักษาสมาชิกภาพไว้ เนืองจากได้เปรี ยบเทียบผลได้ผลเสียทีจะเกิดขึน ห ากละ
ทิงสภาพของสมาชิกหรื อลาออกจากองค์การ
จิระจิตต์ ราคา (2525: 52) ได้สรุ ปความหมายของคําว่าความผูกพัน หมายถึง ความรู้สึก
ต้องการทีจะ “อยู”่ และไม่อยาก “ไป” จากองค์การ ไม่ว่าจะเพิมเงินเดือน รายได้ หรื อสิ งจูงใจ อืน ๆ
พร้อมทังเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือองค์ การทีเขาปฏิบตั ิงานอยู่ การพิจารณาว่าบุคคลใดมีความ
ผูกพันต่อองค์การมากน้อยเพียงใดนัน ขึนอยูก่ บั ตัวชีทีเห็นได้ชดั คือ
1. ความจงรักภักดีต่อองค์การ กล่าวคือ มีความรู้สึกรักใคร่ ไม่อยากไปจากองค์การ
อาจจะเป็ นเพราะว่าองค์การนัน มีสิงจูงใจทีทําให้เขารู้สึกเสี ยดายทีจะต้องออกไปจากองค์การ เช่น
ผลตอบแทนในรู ปเงินเดือน สวัสดิการ ความก้าวหน้า
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2. ความเป็ นอันหนึงอันเดียวกับหน่วยงานทีเขาทําอยู่ ผูป้ ฏิบตั ิงานผูกพันกับองค์การ
รู้สึก เป็ น อันหนึงอันเดียวกับองค์การ ปฏิบตั ิตนตามค่านิยมขององค์การ เพือดําเนินงานไปสู่
จุดมุ่งหมายขององค์การ
3. ความรู้สึกเกียวพันกับงานคือ ความพอใจในงานทีทํา และต้องการให้งานบรรลุผล
สําเร็ จ ทุ่มเทแรงกายใจ เพือให้งานสําเร็ จ
สวนีย ์ แก้วมณี “cover story” (วารสารการบริ หาร สําหรับนักบริ หารงานบุคคลมือ
อาชีพปี ที 27 ฉบับที 3/2549 ) ได้กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์ การของพนักงานมีผลกระทบต่อ
องค์การอย่างไร อาจกล่าวได้ว่าเมือพนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การมากหรื อน้อยแตกต่างกัน
ย่อมส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่างๆทีสําคัญในองค์การแตกต่างกัน เช่น ยอดขาย ความพึงพอใจของ
ลูกค้า และอัตราการเข้าออกของพนักงาน เป็ นต้น ด้วยเหตุนีองค์ การในยุคปัจจุบนั จึงควรให้
ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานทีมีสมรรถนะความสามารถและเป็ นกําลังสําคัญขององค์การเพือ
ก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากลได้
หากมองย้อนกลับไปในอดีต การจ้างงานในองค์การเป็ นเพียงเรื องง่ายๆทีองค์การจะ
จ้างพนักงานในสายอาชีพต่างๆจากมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาการจ้างงานยาวนานตลอดชีวิต และให้
ผลตอบแทนทีดีไปจนเกษียณอายุ เปรี ยบเสมือนมีสญ
ั ญาในระหว่างกัน แต่เมือการแข่งขันในธุรกิจ
สูงขึน ประกอบกับความต้องการผลประโยชน์ทีสูงขึน พนักงานจึงมีความต้องการในงานทีสูงขึน
นอกเหนือไปจากความมันคง พนักงานเริ มมองหาสิ งทีตนเองควรจะได้รับ องค์การจึงจําเป็ นต้องหา
วิธีการใหม่ๆในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึนกับพนักงาน เพือให้พนักงานทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ หากไม่มีสิงทีคาดหวังในงานปัจจุบนั พนักงานจะเริ มมองหางานใหม่ๆ ด้วยเหตุนีการ
จ้างแรงผลักดันให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่ อองค์การจึงเป็ นส่ วนทีมีความสําคัญมากขึนอย่างยิ
หลักการเรื องการสร้างความจงรักภักดีของพนักงาน (employee loyalty) เป็ นเพียงการ
คาดหวังถึงพฤติกรรมในอนาคตของพนักงาน ซึงยังไม่สามารถแสดงถึงความผูกพันของพนักงานที
มีผลต่อองค์การในภาพรวมได้ ผูบ้ ริ หารจึงควรตระหนั กและพิจารณาว่าพนักงานคิดเกียวกับ
เป้ าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างไร และจะกระตุน้ พนักงานให้มีส่วนสนับสนุนองค์การไปถึง
เป้ าหมายทีตังไว้อย่างไร ด้วยการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
การทําให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การไม่ใช่เรื องใหม่ มีการพูดถึ งกันมาเป็ น
ระยะเวลานานในกลุ่มเจ้าของธุรกิจและผูบ้ ริ หารทีมีความสําคัญในเรื องการเพิมผลการปฏิบตั ิงาน
โดยการให้รางวัล การลงโทษ และการสือสารทีดีต่อพนักงาน ปัจจุบนั องค์การหลายแห่งให้
ความสําคัญกับการลงทุน เพือให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ ซึงแท้จริ งแล้วการทํา
ให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การก็คือ การสร้างความสุขและบรรยากาศทีดีในการทํางาน หาก
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พนักงานรู้ว่าองค์การกําลังดําเนินการไปในทิศทางใด และรับรู้ได้ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึงทีเป็ นกําลัง
สําคัญสําหรับองค์การ สิงต่างๆเหล่านีก็จะเป็ นผลดีต่อองค์การในภาพรวมและในระยะยาว
วรนุช ทองไพบูลย์ (2543: 27) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่าคือ
ความรู ้สึกเป็ นพวกเดียวกัน เป็ นความภาคภูมิใจ การยอมรับและยึดมันในจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์
ขององค์การ เป็ นผลให้บุคคลมีความเต็มใจทีจะทํางานเพือความก้าวหน้าและประโยชน์ของ
องค์การ มีความปรารถ นาทีจะเป็ นสมาชิกขององค์การตลอดไป ความผูกพันต่อองค์การมี
3
องค์ประกอบ ได้แก่
1. การแสดงตน หมายถึง ความภาคภูมิใจในองค์การและยอมรับจุดหมายขององค์การ
2. ความต้องการการมีส่วนร่ วม หมายถึง ความเต็มใจทีจะทํางานเพือความก้าวหน้าและ
ประโยชน์ขององค์การ
3. ความภักดีต่อองค์การ หมายถึง การยึดมันในองค์การและมีความปรารถนาทีจะเป็ น
สมาชิกขององค์การตลอดไป
จิรากล วสะพันธุ์ (2544: 19) ได้สรุ ปความเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็ นทัศนคติ
หรื อความรู้สึกของบุคคลต่อองค์การ ในลักษณะทีสอดคล้องกับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
เป็ นความเต็มใจทีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบตั ิงาน และรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ
และปรารถนาทีจะอยูก่ บั องค์การต่อไป
ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ (2529: 94) ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์กรโดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ความผูกพันทีเป็ นทางการต่อองค์กร (formal attachment) แสดงออกโดยการไป
ปรากฏตัวทํางานตามเวลาทีกําหนด
2. ความผูกพันทางจิตใจหรื อความรู้สึก (commitment) หมายถึง พนักงานมีความ
ผูกพันหรื อสนใจอย่างจริ งจังต่อเป้ าหมาย ค่านิยม และวัตถุประสงค์ของนายจ้าง โดยมีทศั นคติทีดี
ต่อนายจ้าง และเต็มใจทีจะทุ่มพลังในการทํางาน เพือองค์กรจะได้บรรลุเป้ าหมายได้สะดวกขึน ถือ
เป็ นทัศนคติทีหนักแน่น และเป็ นไปในทางบวกต่อองค์กร เต็มใจทีจะรักษาสมาชิกภาพอยูใ่ น
องค์กรต่อไป โดยพนักงานมีความเต็มใจทีจะยอมสละความสุขบางส่วนของตนเพือการบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กร
วิรัช สงวนวงศ์วาน (2531: 26) กล่าวว่าความผูกพันของสมาชิกคนหนึงขององค์กรทีมี
ต่อองค์กรนัน ความผูกพันทีกล่าวนีแท้จริ งมิใช่ความผูกพันของสมาชิกทีมีต่อตัวตึกขององค์กรหรื อ
ห้องทํางาน แต่เป็ นความผูกพันระหว่างสมาชิกกับผูบ้ งั คับบัญชา แม้งานทีทําจะลําบากยากเข็ญ เขา
ก็จะเพียรพยายามทําจะสําเร็ จ แต่หากสมาชิ กไม่ถกู กับผูจ้ ดั การ เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ชอบ
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องค์กรนันมิใช่ตวั ผูจ้ ดั การ ดังนัน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวสมาชิกกับองค์กรทีจริ งก็คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับผูบ้ ริ หารซึงถือเป็ นตัวแทนขององค์กรนันเอง
โสภา ทรัพย์มากอุดม (2532: 14) นิยามไว้ว่า ความผู กพันต่อองค์การ หมายถึง การทีสมาชิกใน
องค์การมีความผูกพันและความซือสัตย์ต่อองค์การในแง่ของการรับเป้ าหมาย ค่านิยม ขององค์การ
และการเป็ นส่วนหนึงขององค์การ ตลอดจนความแน่วแน่ทีจะคงความเป็ นสมาชิกภาพในองค์การ
ไว้
จากความหมายข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า
ความผูกพันต่ อองค์การนัน หมายถึง
ความรู้สึกของกลุ่มสมาชิกทีปฏิบตั ิงานอยูภ่ ายในองค์กรมีความรู้สึกเป็ นอันหนึงอันเดียวกับองค์กร
ทราบถึงเป้ าหมายทีแท้จริ งขององค์กร และยินดีเสียสละ มุ่งมัน ร่ วมมือกันทีจะปฏิบตั ิหน้าทีเป็ น
แรงขับเคลือนให้องค์กรก้าวไปถึงเป้ าหมาย ซึงความผูกพันต่อองค์กรจะเกิดขึนได้นนส่
ั วนหนึ งย่อม
เกิดจากการทีองค์กรต้องสร้างแรงจูงใจให้กบั สมาชิกในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นผลตอบแทนต่างๆ เช่น
สวัสดิการการรักษาพยาบาล ยานพาหนะ หรื อผลตอบแทนในรู ปแบบของอัตราเงินเดือน โบนัส
ค่าตอบแทนพิเศษจากการขาย ค่าล่วงเวลา หรื อจะเป็ นในส่วนของความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ที
ให้สมาชิกได้มีโอกาสพิสูจน์และแสดงความสามารถ สิงเหล่านี จะทําให้สมาชิกในองค์กรเกิดความ
มันใจว่าสมาชิกทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตทีดี และจะรู้สึกไปอยากไปจากองค์กร และสร้างผลงานดีๆ
เพือให้องค์กรก้าวสู่ความสําเร็ จได้ตามเป้ าหมาย
ความสํ าคัญของความผูกพันต่ อองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การ (organization commitment) เป็ นปัจจัยสําคัญทีจะทําให้งาน
ขององค์การบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ เนืองจากผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีความผูกพันต่อองค์การสูง จะเป็ นผูท้ ี
ยินดีทีจะอุทิศแรงกาย แรงใจ เพือปฏิบตั ิงานในหน้าทีของตนให้ดีทีสุด และดีกว่าผูท้ ีมีความผูกพัน
ต่อองค์การน้อยหรื อไม่มีเลย ซึงการทีจะเกิดความผูกพันได้ก็ต่อเมือจุดมุ่งหมายของสมาชิกได้รับ
การตอบสนองจากองค์การ จึงเป็ นหน้าทีของผูบ้ ริ หารองค์การทีจะพยายามสร้างทัศนคติทีดี ต่อ
องค์การ เพือให้สมาชิกในองค์การอยู่ กับองค์การอย่างมีคุณค่า ด้วยการสร้างให้สมาชิกเกิด ความ
ผูกพันต่อองค์การ ทังนีเพือประโยชน์สูงสุดจะได้เกิดแก่องค์การ และยังได้มีนกั วิชาการหลายท่าน
ได้กล่าวถึงความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การไว้ดงั นี
บูชานัน (Buchanan II อ้างถึงใน นภาเพ็ญ โหมาศวิน , 2533: 16) เห็นว่า ความผูกพัน
เป็ นทัศนคติทีสําคัญยิงสําหรับองค์การไม่ว่าจะเป็ นองค์การแบบใด เพราะความผูกพันเป็ นตัวเชือม
ระหว่างจินตนาการของมนุษย์กบั จุดหมายขององค์การ ทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความรู้สึกเป็ นเจ้าของ
องค์การ และเป็ นผูม้ ีส่วนเสริ มสร้างสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ีดี ขององค์การ รวมทังช่วยลดการ
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ควบคุมจากภายนอกอีกด้วย ดังนัน โดยสรุ ปแล้วความผูกพันต่อองค์การเป็ นเงือนไขล่วงหน้า
สําหรับองค์การทางสังคมทีประสบความสําเร็ จ
นอกจากนันเขายังได้กล่าวเพิมเติมว่า ความผูกพันของผูจ้ ดั การต่อองค์การเป็ นส่วน
สําคัญต่อความอยูร่ อดและความมีปร ะสิทธิภาพขององค์การ เพราะความรับผิดชอบในการรักษา
องค์การให้คงอยูใ่ นสภาวะทีดีนนั มีความจําเป็ นต่อการดําเนินงาน การบริ หารทีมีประสิทธิผลถูก
มองว่ามีความเกียวข้องกับความรู้สึกรับผิดชอบและการอุทิศตน เพือเกือกูลให้องค์การอยูใ่ นสภาพ
ทีสามารถปฏิบตั ิงานต่อไปได้
สเตียร์ (Steer, 1977) เห็นว่า ความผูกพันในองค์การเป็ นเรื องสําคัญในการบริ หารงาน
เพราะ1. การศึกษาเรื องความผูกพันในองค์การมีความสําคัญเพราะสามารถใช้ทาํ นายอัตราการเข้า
ออกจากงาน ได้ดีกว่าการศึกษาเรื องความพึงพอใจในงาน
2. ความผูกพันในองค์การยังเป็ นแรงผลักดันผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การให้ทาํ งานได้ดีกว่า
ผูไ้ ม่มีความผูกพันในองค์การทีตนทํางานอยู่
3. นอกจากนี ความผูกพันต่อองค์การยังเป็ นตัวชีถึงประสิ ทธิภาพขององค์การอีกด้วย
ภรณี มหานนท์ (2529: 97) กล่าวว่า ความรู้สึกผูกพันจะนําไปสู่ผลทีสัมพันธ์กบั ความมี
ประสิทธิภาพผลขององค์การ ดังนี
1. พนักงานซึงมีความรู้สึกผูกพันย่างแท้จริ งต่อเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การมี
แนวโน้มทีจะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์การอยูใ่ นระดับสูง
2. พนักงานซึงมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูง มักมีความปรารถนาอย่างแรงทีจะคงอยูก่ บั
องค์การต่อไป เพือทํางานขององค์การให้บรรลุเป้ าหมายซึงตนเลือมใสศรัทธา
3. โดยเหตุทีบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การและเลือมใสศรัทธาในเป้ าหมายของ
องค์การบุคคลซึงมีความรู้สึกผูกพันดังกล่าวมักมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือ
หนทางซึงตนจะสมารถทําประโยชน์กบั องค์การให้บรรลุถึงเป้ าหมายได้สาํ เร็ จ
4. จากความหมายของคําว่า ความรู้สึกผูกพัน (commitment) นันเอง เราอาจคาดหวังได้
ว่าบุคคลซึงมีความรู้สึกผูกพันสูงจะเต็มใจทีจะใช้ความพยายามมากพอสมควรในการทํางานให้กบั
องค์การ ซึงในหลายกรณี ความพยายามดังกล่าวมีผลทําให้การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดีเหนือคนอืน
จากความหมายข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า ความสัมพันธ์ต่อองค์กรมีความสําคัญเป็ น
อย่างยิงต่อความสําเร็ จขององค์กร และเป็ นจุดเริ มต้นทีจะนําองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีได้
ตังเป้ าหมายไว้ โดยองค์กรต้องสร้างความมันคงให้กบั สมาชิก เพือให้สมาชิกปฏิบตั ิหน้าทีด้วย
ความมุ่งมันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสมาชิกทีมีความผูกพันต่อองค์กรจะมีประสิทธิภาพการทํางานที
ดีกว่าสมาชิกทีไม่มีความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กร เนืองจากสมาชิกทีมีความผูกพันต่อองค์กรนันจะมี
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ความปรารถนาดีและมีแรงบันดาลใจทีจะสร้างสรรค์งานอย่างเต็มทีเพือให้บรรลุวตั ถุป ระสงค์
เพราะเห็นว่างานคือหนทางซึงตนจะสามารถทําประโยชน์กบั องค์การให้บรรลุถึงเป้ าหมายได้สาํ เร็ จ
การวัดว่าสมาชิกจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดนันก็สามารถดูได้จากจํานวนสมาชิกที
เข้าออกงาน
ปัจจัยทีมีความสําคัญต่ อความผูกพันต่อองค์การ
นักวิชาการหลายท่านใ ห้ความสนใจในการศึกษาถึงปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ และพบว่ายังไม่มีแบบจําลองใดทีชีวัดว่า อะไรคือตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อการก่อให้เกิด
ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การ แต่ละท่านได้มองปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่างกัน ดังนี
เชอร์ ริงตัน (Cherrington,1994 อ้างถึงใน สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์,2544: 17) ได้สรุ ป
ความผูกพันต่อองค์การว่าเกิดจากปั จจัย ดังต่อไปนี
1. ลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ ผูท้ ีมีอายุมากและมีอ ายุการทํางานในองค์การนาน จะมี
ความผูกพันต่อองค์การสูง ผูท้ ีแรงจูงใจภายในมากจะมีความผูกพันมาก เพศหญิงมีแนวโน้มผูกพัน
ต่อองค์การมากกว่าเพศชาย ตลอดจนผูท้ ีมีการศึกษาน้อยจะผูกพันต่อองค์การมากกว่าผูม้ ีการศึกษา
สูง
2. ลักษณะของงาน ได้แก่ การได้ทาํ งานทีมีความสําคัญ การได้มีส่วนร่ วมในงานจะ
ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การสูง และหากมีความขัดแย้งในบทบาทและเกิดความสับสนใ นงาน
จะทําให้มีความผูกพันต่อองค์การลดลง
3. ลักษณะขององค์การ ได้แก่ องค์การทีมีการกระจายอํานาจ และการให้พนักงานได้มี
ส่วนร่ วมในการตัดสินใจจะสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
4. ลักษณะประสบการณ์การทํางาน ได้แก่ ทัศนคติทีมีต่อเพือนร่ วมงาน การคาดหวัง
ทีได้รับ การตอบสนองจากองค์การ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ และเห็นว่าองค์การ
เป็ นทีพึงได้
เมเยอร์ และ อัลเลน (Mayer&Allan,1997) กล่าวถึงปัจจัยทีเกียวข้องและผลทีเกิดจาก
ความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย 3 ลักษณะทีแตกต่างกัน ดังนี
1. ปัจจัยทีมีผล ต่อความผูกพันด้านจิตใจ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ปัจจัยทีเกียวกับลักษณะงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และความพึง
พอใจในงาน
2. ปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันด้านการคงอยู่ ได้แก่ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง
ปัจจัยทีเกียวกับงานเพียงบางปัจจัยซึงพบมีความสัมพันธ์ในระดับตํา

15
3. ปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ได้แก่ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง
ปัจจัยเกียวกับลักษณะงาน ประสบการณ์ในการทํางาน (ยกเว้น การมีส่วนร่ วมในการบริ หารและ
ความผูกพันด้านการคงอยูข่ องเพือนร่ วมงาน
อัลเลน และเมเยอร์ (Allan &Meyer,1990,pp.1 – 18 ) ศึกษาเรื องความผูกพันต่อ
องค์การโดยพิจารณาว่าความผูกพันต่อองค์การนันแสดงออกมาใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ความผูกพัน
ด้านความรู้สึก ความผูกพันด้านการทํางานต่อไปอย่างต่อเนือง และความผูกพันด้านบรรทัดฐานของ
สังคม ซึงปัจจัยทีก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การในแต่ละด้าน คือ
1.ปัจจัยทีก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก คือ การรับรู้ลกั ษณะงาน
ได้แก่ ความมีอิสระในการทํางาน ลักษณะเฉพาะของงาน ความสําคัญของงานและลักษณะในการ
ทํางานทีหลากหลาย การรู้สึกองค์การสามารถไว้วางใจได้ การรับรู้ถึงการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
ปฏิกิริยาของผูบ้ งั คับบัญชาทีแสดงต่อพนักงาน
2.ปัจจัยทีก่อให้เกิดความผูกพันด้านการทํางานต่อไปอย่างต่อเนือง ได้แก่ อายุ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความตังใจทีจะลาออก และการรับรู้โดยการ
เปรี ยบเทียบงานของตนกับงานอืน ๆ
3. ปัจจั ยทีก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม ได้แก่ ความผูกพันต่อ
เพือนร่ วมงาน การพึงพาองค์การ การมีส่วนร่ วมในการบริ หารและสิงทีได้รับจากการทํางาน เช่น
อํานาจการตัดสินใจ เป็ นต้น
เมือวิเคราะห์ถึงปัจจัยทีเป็ นสาเหตุให้เกิดความผูกพันต่อองค์การใน 3 ลักษณะ ทีกล่าว
มา ตามแนวคิดข้างต้น สามารถอธิบายได้ดงั นี
1. ความผูกพันด้านจิตใจเกิดจากปัจจัย
3 ประการ คือคุณลักษณะของบุคคล
คุณลักษณะของงาน และประสบการณ์ในการทํางาน
2. ความผูกพันทางด้านการคงอยูเ่ กิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ ความมากน้อยในการ
ลงทุนไปกับองค์การ และทางเลือกทีมีหากคิดจะลาออกจากองค์การ
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน เกิดจากปั จจัยด้านประสบการณ์ของบุคคลทังก่อนและ
หลังเข้ามาเป็ นสมาชิกขององค์การ ได้แก่ การได้รับการอบรมสังสอนจากครอบครัว กระบวนการ
กลุ่มทางสังคม และกระบวนการกล่อมเกลาจากองค์กา
ลี (Lee, อ้างถึง ใน น.อ.อภิสิทธิ รักษาวงศ์ ,2545 :20) ให้ทศั นะว่า ความผูกพันต่อ
องค์การเป็ นผลมาจาก
1.ความต้องการประสบความสําเร็ จในงาน
2.ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา

16
3.ระยะเวลาทีปฏิบตั ิงานในองค์การ
สเตียร์ (Steers,1977 อ้างถึงใน พร้อ มพรรณ บีหัตถกิจกูล ,2541: 43 – 46) ได้เสนอ
แนวความคิด เกียวกับปัจจัยทีกําหนดต่อความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ความรู้สึกต่อองค์การเป็ น
ตัวแปรทีอธิบายถึงความผูกพันต่อองค์การ ซึงมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่
1.ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกต่อการได้รับการ
ยอมรับจากองค์การ ว่าตนเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มีคุณค่าต่อองค์การรวมทัง
ความรู้สึกว่าตนเป็ นส่วนหนึงของความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวขององค์การ
2. การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน หมายถึง การทีผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน
มีส่วนในการตัดสินใจทังในระดับนโยบายและการปฏิ บัติงาน มีการกระจายการตัดสินใจให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานและไม่ใช้อาํ นาจหน้าทีตามรู ปแบบทีเป็ นทางการมากเกินไป จะเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญทีจะดึงดูดให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
3. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง ความรู้สึกทีมีต่อผูบ้ งั คับบัญชาต่อการ ให้
ความร่ วมมือช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนําปรึ กษาทังในด้านการปฏิบตั ิงานและเรื องส่วนตัว
4. ความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน หมายถึง ความรู้สึกทีมีต่อเพือนร่ วมงานต่อการให้
ความร่ วมมือช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนําปรึ กษาทังในด้านการปฏิบตั ิงานและเรื องส่วนตัว
5. ความพึงพอใจต่อเงิ นเดือนและค่าตอบแทน หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองได้รับ
ค่าตอบแทนด้วยความยุติธรรม ก็เป็ นปัจจัยหนึงทีมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การ เนืองจากทุกคนมีความปรารถนาทีจะได้รับความยุติธรรม โดยในการประเมิน ความเสมอ
ภาคบุคคลจะเปรี ยบเทียบรางวัลตอบแทนทีได้รับกับความพยายามทีตนได้ลงแรงไปในงาน และจะ
เปรี ยบเทียบกับเพือนร่ วมงานคนอืน ๆ เช่นกัน ความเสมอภาคจะเกิดขึนเมือบุคคลได้รับรู้ว่า
อัตราส่วนของรางวัลทีได้รับและกําลังทีลงไปเท่าเทียมกับอัตราส่วนของผูอ้ ืน รวมถึงผลประโยชน์
ต่าง ๆ ในรู ปของสวัสดิการทีได้รับ
เชลลอน (Sheldon,1971:143 – 150) อ้างถึงใน บุษยานี จันทร์เจริ ญสุข,2538:12) พบว่า
ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นทัศนคติของผูป้ ฏิบตั ิงานทีเชือมโยงระหว่างบุคคลนัน ๆ กับองค์กรเป็ น
สิงทีเกิดจากการทีบุคคลพิจารณาจากการลงทุน (investment) ของเขาในองค์กรซึงเป็ นไปในรู ปของ
สิงทีเขาได้ลงทุนไปในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ อายุ กําลังแรง ตลอดจนระยะเวลาทีปฏิบตั ิงานใน
องค์กรนัน ซึงทําให้เขาสูญเสี ยโอกาสทีจะไปทํางานอืน ๆ แต่สิงทีเขาสูญเสียไปคือการลงทุนนัน
จะส่งผลตอบแทนคืนมา อันอาจเป็ นไปได้ในรู ปของระดับความอาวุโสในงาน ระดับตําแหน่ งการ
ได้รับการยอมรับ การได้ค่าตอบแทนทีสูงขึน การมีสิทธิพิเศษ หรื อได้รับสิงตอบแทนในรู ปของ
เบียบํานาญ ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการต่าง ๆ ฯลฯ ซึงจะทําให้พนักงานดังกล่าวมีความผูกพันต่อ
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องค์กรสูงกว่าผูท้ ีได้ลงทนน้อยกว่า เช่น มีอายุงานในองค์กรน้อยกว่า มีระดับตํา
แหน่งตํากว่า
นอกจากนีการมีส่วนร่ วมทางสังคม (social Involvement) จะก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรอย่างมี
นัยสําคัญ การลงทุนในรู ปแบบต่าง ๆ ในองค์กร จะปรากฏจากประโยชน์หากขาดตัวแปรดังกล่าว
เนืองจากผลทีตามมาคือ ความผูกพันต่อองค์กรของสมาชิกย่อมจะลดลงไปในทีสุ ด
เฮอบิเนียค (Herbiniak,1972: 113 – 115 อ้างถึงใน ประนอม กิตติดุษฎีธรรม ,2538:26)
ได้ศึกษาปั จจัยเบืองต้นของความผูกพันต่อองค์กร และแบ่งปัจจัยออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ คือ
1. ลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงาน (person characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทํางานในองค์กร และระดับตําแหน่ง
2. ลักษณะของงาน (job characteristics) หมายถึง ลักษณะของงานทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
รับผิดชอบอยูไ่ ด้แก่ ความมีอิสระในการทํางาน ความก้าวหน้าในงาน การมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน งานทีมีโอกาสปฏิสงั สรรค์กบั ผูอ้ ืน และผลป้ อนกลับของงาน
3. ประสบการณ์จากการทํางานในองค์การนัน (work experience) หมายถึง สภาพการ
ทํางานทีผูป้ ฏิบตั ิได้รับ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร ทัศนคติเพือนร่ วมงานและ
องค์กร ความเชือถือได้ขององค์กร ความพึงพิงได้ขององค์กร และความคาดหวังทีจะได้ รับการ
ตอบสนองจากองค์กร
ฐิติมา วงศ์นาค (2544: 38 – 40) ปัจจัยทีส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การทัง 3 ลักษณะ
พบว่าปั จจัยทีจะส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การนันมี 3 ปัจจัยทีสําคัญ ได้แก่
1. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล เป็ นปัจจัยทีเนืองมาจากลักษณะส่วนบุคคลไ ม่ว่าจะ
เป็ นความแตกต่างทางด้านกายภาพ เช่น เพศ อายุ หรื อความแตกต่างทางด้านสังคม เช่น การศึกษา
สถานภาพสมรส สิงเหล่านีจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับทีแตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะของงานแต่ละบุคคลรับผิดชอบหรื อปฏิบตั ิ
อยูว่ ่าเป็ นอย่างไร ความแตกต่างในเรื องงานจะส่งผลให้บุคคลมีความรู้ความชํานาญเฉพาะเรื องที
แตกต่างกัน ซึงสิงเหล่านีย่อมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การทีแตกต่างกัน
3. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคน
ว่า รับรู้การทํางานในองค์การอย่างไร
สวนีย ์ แก้วมณี (2549) กล่าวถึงปัจจัยทีผลักดันให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน ดังนี
1. การเป็ นส่วนหนึงขององค์การทีประสบความสําเร็ จ (being part of a wining
organization) หากพนักงานได้ทาํ งานในองค์การทีมีผลประกอบการดีเด่น หรื อเป็ นทียอมรับว่าเป็ น
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ผูน้ าํ ทางการตลาด มีวิสยั ทัศน์ และเป้ าหมายทีชัดเจนและมีการจัดการเชิงกลยุทธ์เพือนํามาปฏิบตั ิ
อย่างเหมาะสมจะมีส่วนผลักดันให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การมากขึน
2. การได้ทาํ งานให้แก่ผนู้ าํ ทีตนเองชืนชอบ (working for admired leaders) การที
พนักงานได้ทาํ งานกับผูน้ าํ ทีตนเองรักหรื อชืนชอบจะส่งผลให้พนักงานมีผลการปฏิบตั ิงานทีสูงขึน
ซึงหัวหน้างานทีพนักงานชืนชอบเป็ นส่วนสําคัญในการผลักดันให้เกิ ดความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน
3. การมีความสัมพันธ์ทีดีในการทํางาน (having positive working relationships) หาก
พนักงานมีความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงานทีดี ทํางานอย่างมืออาชีพ จะส่งผลให้พนักงานเกิดความ
ผูกพันทีดีต่อองค์การ
4. การทํางานทีมีความสําคัญ (doing meaningful work) พนักงานต้องการทํางานทีมี
ผลกระทบต่อองค์การ เป็ นงานทีมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสยั ทัศน์และสามารถสร้างควา ม
แตกต่างให้เกิดขึนกับองค์การและลุกค้าได้ สิงเหล่านีเป็ นปัจจัยทีผลักดันให้พนักงานเกิดความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์การ
5. การได้รับการยกย่องและเห็นคุณค่า (recognition and appreciation) การได้รับการยก
ย่องเป็ นสิ งสําคัญทีช่วยผลักดันให้เกิดความผูกพันในองค์การ ซึงไม่ได้หมายถึงรางวัลทีเป็ นตัวเงิน
หรื อค่าตอบแทนเท่านัน แต่ยงั หมายถึงความชืนชมโดยตรงจากผูบ้ ริ หาร สิ งเหล่านีแสดงให้เห็นว่า
พนักงานมีคุณค่าและสามารถทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ได้รับการยอมรับจากองค์การด้วย
6. การมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีสมดุล (living a balanced life) องค์การทีสามารถสร้าง
วัฒนธรรมองค์การโดยให้คุณค่ากับความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว และทําให้
พนักงานสามารถมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีสมดุลได้ จะได้รับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเป็ น
สิงตอบแทน การมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีสมดุลของพนักงานไม่ได้หมายคว
ามว่าพนักงานจะไม่
จงรักภักดีต่อองค์การแต่หมายถึงการทีพนักงานต้องการสามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้ดี
ไม่ใช่มีชีวิตอยูก่ บั งานเพียงอย่างเดียวเท่านัน
เมือผูบ้ ริ หารเข้าใจปั จจัยเหล่านีจะช่วยผลักดันให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
ผูบ้ ริ หารจะสามารถสร้างเงื อนไขทีผลักดันให้องค์การมีระดับผลการปฏิบตั ิงานทีดีขึน โดยการมี
บทบาทในฐานะเป็ นผูส้ ือสารให้พนักงานมีส่วนร่ วมและเข้าใจถึงทิศทางกลยุทธ์ขององค์การ
เพือทีจะสนับสนุนให้องค์การประสบความสําเร็ จในทีสุ ด11
สเตียร์ (Steers,1977 อ้างถึงใน พร้อ มพรรณ บีหัตถกิจกูล ,2541: 43 – 46) ได้เสนอ
แนวความคิด เกียวกับปัจจัยทีกําหนดต่อความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ความรู้สึกต่อองค์การเป็ น
ตัวแปรทีอธิบายถึงความผูกพันต่อองค์การ ซึงมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่
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1.ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกต่อการได้รับการ
ยอมรับจากองค์การ ว่าตนเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มีคุณค่าต่อองค์การรวมทัง
ความรู้สึกว่าตนเป็ นส่วนหนึงของความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวขององค์การ
2. การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน หมายถึง การทีผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน
มีส่วนในการตัดสินใจทังใ นระดับนโยบายและการปฏิบตั ิงาน มีการกระจายการตัดสินใจให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานและไม่ใช้อาํ นาจหน้าทีตามรู ปแบบทีเป็ นทางการมากเกินไป จะเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญทีจะดึงดูดให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
3. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง ความรู้สึกทีมีต่ อผูบ้ งั คับบัญชาต่อการให้
ความร่ วมมือช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนําปรึ กษาทังในด้านการปฏิบตั ิงานและเรื องส่วนตัว
4. ความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน หมายถึง ความรู้สึกทีมีต่อเพือนร่ วมงานต่อการให้
ความร่ วมมือช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนําปรึ กษาทังในด้านการปฏิบตั ิงานและเรื องส่วนตัว
5. ความพึงพอใจต่อเงินเดือนและค่าตอบแทน หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองได้รับ
ค่าตอบแทนด้วยความยุติธรรม ก็เป็ นปัจจัยหนึงทีมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การ เนืองจากทุกคนมีความปรารถนาทีจะได้รับความยุติธรรม โดยในการประเมิน ความเสมอ
ภาคบุคคลจะเปรี ยบเทียบรางวัลตอบแทนทีได้รับกับความพยายามทีตนได้ลงแรงไปในงาน และจะ
เปรี ยบเทียบกับเพือนร่ วมงานคนอืน ๆ เช่นกัน ความเสมอภาคจะเกิดขึนเมือบุคคลได้รับรู้ว่า
อัตราส่วนของรางวัลทีได้รับและกําลังทีลงไปเท่าเทียมกับอัตราส่วนของผูอ้ ืน รวมถึงผลประโยชน์
ต่าง ๆ ในรู ปของสวัสดิการทีได้รับ
เบคเกอร์ (Becker 1960, อ้างถึงใน ดุจดาว ศุภจิตกุลชัย 2546 : 19) ได้เสนอทฤษฎี
Side-bet ทีพัฒนามาจากกรอบการศึกษาของแนวคิดเชิงแลกเปลียน หรื อทีเรี ยกว่า Reward-Cost
Notation ซึงสาระสําคัญทีเสนอไว้ คือ แนวคิดทีอธิบายถึงเหตุผลทีบุคคลเกิ ดความผูกพันต่อสิงหนึง
สิงใดเป็ นเพราะว่าบุคคลนันได้สร้างการลงทุน (Side-bet) ต่อสิ งนันๆไว้ เพราะฉะนัน ถ้าหากเขาไม่
มีความผูกพันต่อสิงนันก็จะทําให้เขาสูญเสี ยมากกว่าการผูกพันไว้ จึงเป็ นสิงทีต้องทําโดยไม่มี
ทางเลือก ระดับความสําคัญของการลงทุนในบางประการจะผันแปรตามมิติระยะเวลา คือ คุณภาพ
ของสิ งทีลงทุนไปจะมีมลู ค่าเพิมสูงขึนให้กบั องค์กรนานเท่าใดก็จะทําให้เกิดการสะสมทรัพยากรที
จะได้รับจากระบบการจ้างงานขององค์กรมากขึนในรู ปของเงินเดือน สวัสดิการ และอํานาจหน้าที
หรื อสิงทีอุทิศในรู ปของกําลังกายและกําลังใจ ดังนั น บุคคลทีทํางานอยูก่ บั องค์กรมานานย่อม
ตัดสินใจลาออกจากองค์กรได้ลาํ บากกว่าคนทีทํางานกับองค์กรมาไม่นาน เพราะเขาจะพิจารณาว่า
หากลาออกจากองค์กรก็เท่ากับว่าการลงทุนของเขาทีได้สะสมไว้ยอ่ มสูญเสียไปด้วย ซึงอาจจะไม่
คุม้ ค่ากับผลประโยชน์ทีจะได้รับจากองค์กรใหม่
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อนันต์ชยั คงจันทร์ (2529 : 36-38) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยทีมีผลหรื อความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร หรื อทีเรี ยกว่า Antecedents of Organization Commitment อาจจะแบ่งออกได้เป็ น
4 พวกใหญ่ๆ คือ
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพในการทํางาน ถาวรหรื อชัวคราว
(ระดับการศึกษา
2. คุณลักษณะทีเกียวกับงาน ได้แก่ ขอบเขตของงาน ความท้าทายของงาน ความเข้าใจ
ในหน้าที หรื อมีบทบาทในการทํางาน ความพอใจในการทํางาน
3. คุณลักษณะทีเกียวกับองค์กร ได้แก่ การกระจายอํานาจในองค์กร ความสําคัญของ
หน้าทีงานของตน ความชัดเจนของกฎข้อบังคับ ขั นตอนต่างๆในการทํางาน ความเป็ นเจ้าของ
กิจการ สมาชิกในองค์กรได้ร่วมในการตัดสินใจ
4. ประสบการณ์จากการทํางาน ได้แก่ ความรู้สึกไว้วางใจเชือถือทีสมาชิกมีต่อองค์กร
การตระหนักถึงความสําคัญของสมาชิกต่อองค์กร หรื อการทีองค์กรให้ความสําคัญต่อสมาชิก ความ
คาดหวัง ทัศนคติเพือนร่ วมงาน ความรู้สึกว่าตนเองได้รับผลตอบแทนด้วยความยุติธรรม
จากความหมายข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า
ปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
นัน แบ่งได้หลายประการ ดังนี
1. ลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้
มีผลในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพือให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
2. ลักษณะของงาน เช่น ความท้าทายของงาน ทีทําให้สมาชิกในองค์กรให้เรี ยนรู้ และ
เพิมพูนทักษะ แสดงความสามารถด้วยการทํางานทีท้าทาย
3. ประสบการณ์ในการทํางาน เช่น พนักงานได้รับความสะดวกสบายจากการทํางาน มี
เครื องมืออํานวยความสะดวกในการทํางาน
4. บรรยากาศในการทํางาน หากองค์กรมีบรรยากาศในการทํางานทีดี มีความขัดแย้ง
น้อย ก็จะส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการทํางาน มีโอกาสได้ร่วมมือกันทําให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุดได้
แนวคิดและทฤษฎีของความผูกพันต่อองค์การ
1. ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของมาสโลว์
2. ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer
3. ทฤษฎีความต้องการทีแสวงหาของ McClelland
4. ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzber
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5. ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom
6. ทฤษฎี side – bet theory เบคเคอร์
7. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor
ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของมาสโลว์
ทฤษฎี (Maslow hierarchy of needs theory) เป็ นทฤษฎีทีเกียวข้องกับความต้องการ
ขันพืนฐานของมนุษย์ ซึงกําหนดโดยนักจิตวิทยาชือมาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็ นทฤษฎีการจูง
ใจทีมีการกล่าวขวัญกันอย่างแพร่ หลาย มาสโลว์มองว่าความต้องการของมนุษย์มีลกั ษณะเป็ นลําดับ
ขันจากระดับตําสุ ดไปยัง ระดับสูงสุด เมือความต้องการในระดับหนึงได้รับการตอบสนองแล้ว
มนุ ษย์ก็จะมีความต้องการอืนในระดับทีสูงขึนต่อไป
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการขันพืนฐานของ
มนุษย์เพือความอยูร่ อด เช่น อาหาร เครื องนุ่งห่ม ทีอยูอ่ าศัย ยารักษาโรค อากาศ นําดืม การพักผ่อน
เป็ นต้น
2. ความต้องการความปลอดภัยและความมันคง (Security or safety needs) เมือมนุษย์
สามารถตอบสนองความต้องการทางร่ างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิมความต้องการในระดับทีสูงขึน
ต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมันคงในชีวิตและ
หน้าทีการงาน ความต้องการได้รับการปกป้ องคุม้ ครองจากภยันตรายต่างๆ เป็ นต้น
3. ความต้องการความผูกพันหรื อการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม ) (Affiliation or
acceptance needs) เป็ นความต้องการเป็ นส่วนหนึงของสังคม ซึงเป็ นธรรมชาติอย่างหนึงของมนุษย์
เช่น ความต้องการให้และได้รับซึงความรัก ความต้องการเป็ นส่วนหนึงของหมู่คณะ ความต้องการ
ได้รับการยอมรับ ความต้องการได้รับความชืนชมจากผูอ้ ืน เป็ นต้น
4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) (ความภูมิใจในตนเอง) เป็ นความต้องการ
ทีจะได้รับการยก ย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการมีชือเสียงในสังคม ความ
ต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็ นต้น
5. ความต้องการความสําเร็ จในชีวิต (Self-actualization) เป็ นความต้องการสูงสุดของ
แต่ละบุคคล เช่น ความต้องการทีจะทําทุกสิ งทุ กอย่างได้สาํ เร็ จ ความต้องการทําทุกอย่างเพือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็ นต้น
จากทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของมาสโลว์นี สามารถแบ่งความต้องการออกได้
เป็ น 2 ระดับ คือ
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1. ความต้องการในระดับตํา (Lower order needs) ประกอบด้วย ความต้องการในขันที
1, 2 และ3 ตามลําดับขันความต้องการของมาสโลว์ ได้แก่ ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological
needs) ความต้องการความปลอดภัยและมันคง (Security or safety needs) ความต้องการความผูกพัน
หรื อการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation or acceptance needs)
2. ความต้องการในระดับสูง (Higher order needs) ประกอบด้วย ความต้องการในขันที
4 และ 5 ตามลําดับขันความต้องการของมาสโลว์ ได้แก่ ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs)
(ความภูมิใจในตนเอง) และความต้องการความสําเร็ จในชีวิต (Self-actualization)
นอกจากนีจากรายงานในการศึกษาพบว่า ความต้องการยังขึนอยูก่ บั ช่วงความก้าวหน้า
ในงานอาชีพของบุคคล (Person’s career stage) ขนาดขององค์การ และทําเลทีตังทางภูมิศาสตร์ ซึง
ยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชดั ว่าความพึงพอใจในความต้องการในระดับหนึงจะลดความสําคัญและ
เพิมความสําคัญของความต้องการในระดับทีสูงขึน
ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer
ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory) เป็ นทฤษฎีทีเกียวข้อง
กับความต้องการขันพืนฐานของมนุษย์ แต่ไม่คาํ นึงถึงขันความต้องการว่าความต้องการใดเกิดขึน
ก่อนหรื อหลัง และความต้องการหลายๆอย่างอาจเกิดขึนพร้อมกันก็ได้ ความต้อ งการตามทฤษฎี
ERG จะมีนอ้ ยกว่าความต้องการตามลําดับขันของมาสโลว์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประการ ดังนี
1. ความต้องการเพือความอยูร่ อด [Existence needs (E)] เป็ นความต้องการพืนฐานของ
ร่ างกายเพือให้มนุษย์ดาํ รงชีวิตอยูไ่ ด้ เช่น ความต้องการอาหาร เครื องนุ่งห่ม ทีอยูอ่ าศัย ยารักษาโรค
เป็ นต้น เป็ นความต้องการในระดับตําสุดและมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมสูงสุด ประกอบด้วยความ
ต้องการทางร่ างกายบวกด้วยความต้องการความปลอดภัยและความมันคงตามทฤษฎีของมาสโลว์
ผูบ้ ริ หารสามารถตอบสนองความต้องการในด้านนีได้ดว้ ยการจ่ายค่าตอบแทนทีเป็ นธรรม มี
สวัสดิการทีดี มีเงินโบนัส รวมถึงทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชารู้สึกมันคงปลอดภัยจากการทํางาน ได้รับ
ความยุติธรรม มีการทําสัญญาว่าจ้างการทํางาน เป็ นต้น
2. ความต้องการมีสมั พันธภาพ [Relatedness needs (R)] เป็ นความต้องการทีจะให้และ
ได้รับไมตรี จิตจากบุคคลทีอยูแ่ วดล้อม เป็ นคว ามต้องการทีมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมน้อยลง
ประกอบด้วยความต้องการความผูกพันหรื อการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม ) ตามทฤษฎีของ
มาสโลว์ ผูบ้ ริ หารควรส่งเสริ มให้บุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดีต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น การจัดกิจกรรมที ทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าํ
และผูต้ าม เป็ นต้น
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3. ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า [Growth needs (G)] เป็ นความต้องการในระดับ
สูงสุดของบุคคลซึงมีความเป็ นรู ปธรรมตําสุด ประกอบด้วยความต้องการการยกย่องบวกด้วยความ
ต้องการประสบความสําเร็ จในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว์ ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุนให้พนักงาน
พัฒนาตนเองให้เจริ ญก้าวหน้าด้วยการพิจารณาเลือนขัน เลือนตําแหน่ง หรื อมอบหมายให้
รับผิดชอบต่องานกว้างขึน โดยมีหน้าทีการงานสูงขึน อันเป็ นโอกา
สทีพนักงานจะก้าวไปสู่
ความสําเร็ จ
ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของมาสโลว์ กับทฤษฎี ERG ของ
Alderfer มีดงั นี (1) ทฤษฎีของมาสโลว์เสนอว่า บุคคลจะมีความต้องการตามลําดับขันจากตําไปสูง
(2) ทฤษฎี ERG เสนอว่าบุคคลจะมีความต้องการหลายอย่างในขณะเดียวกัน กล่าวคือ หลังจาก
บุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับตําแล้ว บุคคลก็จะมีความต้องการ ในระดับที
สูงขึน แต่ถา้ บุคคลไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับทีสูงขึนก็จะหันกลับมาตอบสนอง
ความต้องการในระดับตํา ดังนันทฤษฎี ERG ของ Alderfer ซึงเป็ นแนวคิดทีสามารถยืดหยุน่ ได้
มากกว่าทฤษฎีของมาสโลว์
ทฤษฎีความต้องการทีแสวงหาของ McClelland
ทฤษฎีความต้ องการทีแสวงหาของ McClelland (McClelland’s acquired needs
theory) ในช่วงปี ค .ศ. 1940 s นักจิตวิทยาชือ David I. McClelland ได้ทาํ การทดลองโดยใช้
แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล [Thematic Apperception Test (TAT)] เพือวัดความต้องการของ
มนุษย์ โดยแบบทดสอบ TAT เป็ นเทคนิ คการนําเสนอภาพต่างๆ แล้วให้บุคคลเขียนเรื องราว
เกียวกับสิ งทีเขาเห็น McClelland ได้ระบุถึงแนวความคิดด้านความต้องการ 3 ประการ ทีได้จาก
แบบทดสอบ TAT ซึงเขาเชือว่าเป็ นสิงสําคัญในการทีจะเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคล ดังนี
1. ความต้องการความสําเร็ จ [Need for achievement (nAch)] เป็ นความต้องการทีจะทํา
สิงต่างๆให้เต็มทีและดีทีสุดเพือความสําเร็ จ จากการวิจยั ของ McClelland พบว่า บุคคลทีต้องการ
ความสําเร็ จ (nAch) สูง จะมีลกั ษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานทีท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูล
ป้ อนกลับเพือประเมินผลงานของตนเอง มีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และ
กล้าทีจะเผชิญกับความล้มเหลว
2. ความต้องการความผูกพัน [Need for affiliation (nAff)] เป็ นความต้องการการ
ยอมรับจากบุคคลอืน ต้องการเป็ นส่วนหนึงของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพทีดีต่อบุคคลอืน บุคคลที
ต้องการความผูกพัน (nAff) สูง จะชอบสถานการณ์การร่ วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดย
จะพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ืน
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3. ความต้องการอํานาจ [Need for power (nPower)] เป็ นความต้องการอํานาจเพือมี
อิทธิพลเหนือผูอ้ ืน บุคคลทีมีความต้องการอํานาจ (nPower) สูง จะแสวงหาวิถีทา งเพือทําให้ตนมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอืน ต้องการให้ผอู้ ืนยอมรับและยกย่อง ต้องการความเป็ นผูน้ าํ ต้องการทํางาน
ให้เหนือว่าบุคคลอืน และจะกังวลเรื องอํานาจมากกว่าการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
McClelland ได้เสนอว่า ความต้องการ 3 ประการในช่วงเวลานันเป็ นผลจาก
ประสบการณ์ในชี วิต โดยเขาจะกระตุน้ ผูบ้ ริ หารให้เรี ยนรู้ถึงวิธีการทีจะระบุถึงความต้องการ
ความสําเร็ จ (nAch) ความต้องการความผูกพัน (nAff) ความต้องการอํานาจ (nPower) ของบุคคล
ทังหลายทีมีต่อบุคคลอืน เพือทีจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานทีตอบสนองต่อความ
ต้องการของแต่ละบุคคล
ทฤษฎีนีมีประโยชน์ เพราะแต่ละความต้องการจะมีการเชือมโยงกับความพึงพอใจใน
การทํางาน ในลักษณะต่างๆ โดย McClelland พบว่า (1) ความต้องการอํานาจในระดับปานกลางถึง
ระดับสูงมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการความผูกพันระดับตําในความสําเร็ จของผูบ้ ริ หารระดับสูง
(2) ความต้องการอํานาจระดับสูงจะทําให้บุคคลเต็มใจทีจะมีอิทธิพลหรื อผลกระทบต่อบุคคลอืน
(3) ความต้องการความผูกพันในระดับตําจะทําให้ผบู้ ริ หารสามารถตัดสินใจโดยปราศจากความวิตก
กังวลว่าบุคคลอืนจะเกิดความไม่พอใจ นอกจากนี McClelland ยังพบรู ปแบบการจูงใจความสําเร็ จที
ชัดเจนทีสุดในบริ ษทั ขนาดเล็ก ซึงประธานบริ ษทั มีการจูงใจด้านความสําเร็ จสูงมาก ในขณะทีพบว่า
บริ ษทั ขนาดใหญ่ผบู้ ริ หารระดับสูงจะมีการจูงใจด้านความสําเร็ จในระดับปานกลางและมีความ
ต้องการในด้านความมีอาํ นาจและความผูกพันสูง ส่วนผูบ้ ริ หารในระดับกลางและระดับสูงจะมีการ
จูงใจด้านความสําเร็ จสูงกว่าประธานบริ ษทั
ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg
ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory) เป็ นทฤษฎีทีระบุถึง
สภาพแวดล้อมของงานทีทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job dissatisfaction) และลักษณะของ
งานทีทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) (Schermerhorn, Hunt and Osborn. 2003 :
114) ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ (1) การเชือมโยงความพึงพอใจใน
การทํางาน (Job satisfaction) กับปัจจัยการจูงใจ (Motivator factors) เช่น ความรับผิดชอบและความ
ท้าทาย ซึงสัมพันธ์กบั ลักษณะงาน (Job content) (2) การเชือมโยงความไม่พึงพอใจในการทํางาน
(Job dissatisfaction) กับปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เช่น ค่าตอบแทนและสภาพการทํางาน
ซึงสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมของงาน (Job context) ทฤษฎีนีอาจเรี ยกว่า ทฤ ษฎีการจูงใจและธํารง
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รักษา (Motivation maintenance theory) หรื อทฤษฎีการจูงใจ- สุขอนามัย (Motivation hygiene
theory)
ทฤษฎีนีได้มีการพัฒนาโดย Frederick Herzberg ในปี ค.ศ. 1950-1959 และในช่วงแรก
ของปี ค.ศ. 1960-1969 ทฤษฎี 2 ปัจจัย ประกอบด้วย (1) ปัจจัยสุขอนามัย (2) ปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors)
- ความสําเร็ จ
- การยกย่อง
- การทํางานด้วยตนเอง
- ความรับผิดชอบ
- ความก้าวหน้า
- ความเจริ ญเติบโต

ปั จจัยสุ ขอนามัย (Hygiene factors)
- นโยบายขององค์การ
- ลักษณะของการบังคับบัญชา
- สภาพการทํางาน
- ค่าจ้างหรื อเงินเดือนขันพืนฐาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพือน
ร่ วมงาน
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
- สถานภาพ
- ความมังคง
สูง

ความไม่พึงพอใจในงาน

0

ความพึงพอใจในงาน

1. ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เป็ นปัจจัยทีป้ องกันไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่
พึงพอใจในการทํางาน (Job dissatisfaction) ปัจจัยสุขอนามัยจะเกียวข้องกับสภาพแวดล้อมของงาน
เช่น นโยบายและการบริ หารงานขององค์การ ลักษณะของการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพือนร่ วมงาน สภาพการทํางาน ความมันคง อัตราค่าจ้าง เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยสุขอนามัยมี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการทางร่ างกาย ความต้องการความปลอดภัยและความมันคง และความ
ต้องการความผูกพันหรื อการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม ) ตามทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการ
ของมาสโลว์ การปรับปรุ งสุขอนามัยนีจะไม่ทาํ ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงานของพวกเขา แต่
เป็ นการป้ องกันไม่ให้พวกเขาเกิดความไม่พึงพอใจในงาน
2. ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) เป็ นปัจจัยทีกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน ทํา
ให้การทํางานมีประสิทธิภาพเพิมขึน ผลผลิตเพิมขึน ทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
(Job satisfaction) ได้แก่ โอกาสในการเจริ ญก้าวหน้า ความสําเร็ จในการทํางาน การได้รับการชมเชย
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ยกย่อง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานในขันทีสูงขึนไป การเลือนขัน เลือนตําแหน่ง เป็ นต้น
ซึงจัดอยูใ่ นความต้องการในขันที 4 และขันที 5 ตามทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการมาสโลว์ คือ
ความต้องการการยกย่อง (ความภาคภูมิใจในตนเอง) และความต้องการความสําเร็ จในชีวิต
ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom
ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (Vroom’s expectancy theory) เสนอว่าการจูงใจใน
การทํางานของบุคคลจะเกิดขึนจากความเชือในความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ความพยายามและ
ผลลัพธ์ในการทํางาน (Schermerhorn, Hunt and Osborn. 2003 : 116) นักจิตวิทยาชือ Victor Vroom
เชือว่าบุคคลจะได้รับการกระตุน้ ให้กระทําสิงซึงสามารถบรรลุเป้ าหมาย ถ้าเชือในคุณค่าของ
เป้ าหมาย และมองเห็นว่าจะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายได้ ซึง Vroom ได้ระบุว่า การจูงใจเป็ นสิ งทีมีค่าที
แต่ละบุคคลจะพยายามกําหนดเป้ าหมายและโอกาสเพือให้บรรลุเป้ าหมายนัน
ทฤษฎี side – bet theory เบคเคอร์
ทฤษฎี side – bet theory เบคเคอร์ (Becker,1960; อ้างถึงใน โสภา ทรัพย์อุดมมาก ,
2533,หน้า 18) ได้สร้าง side – bet theory โดยพัฒนามาจากกรอบการศึกษาของแนวความคิดเชิง
แลกเปลียนหรื อทีเรี ยกว่า reward – cost notation ซึงสาระสําคัญทีเสนอไว้ก็คือ แนวคิดทีอธิบายถึง
เหตุผลทีบุคคลเกิดความผูกพันต่อสิงใดสิงหนึ ง เป็ นเพราะบุคคลนันได้ลงทุน (side – bet ) ต่อสิง
นัน ๆ ไว้ เพราะฉะนัน ถ้าหากเขาไม่มีความผูกพันต่อสิงนันต่อไป ก็จะทําให้สูญเสียมาก กว่าการ
ผูกพัน จึงเป็ นการทีต้องทําโดยไม่มีทางเลือกเป็ นอืน ระดับความสําคัญของการลงทุนในบาง
ประการจะผันแปรตามมิติระยะเวลาเป็ นสําคัญ กล่าวคือ คุณภาพของสิงทีลงทุนไปจะมีมลู ค่าสูงขึน
ตามระยะเวลาทีบุคคลได้เสี ยไปในเรื องนัน ๆ เช่น ตัวแปรอายุการทํางานในองค์การ บุ
คคลที
ทํางานในองค์การมานานเท่าใด ก็จะเกิดการสะสมทรัพยากรทีจะได้รับจากระบบการจ้างงานมาก
ขึนเท่านัน ในรู ปของเงินเดือน สวัสดิการ และอํานาจหน้าทีหรื อสิงใดทีได้อุทิศในรู ปของกําลังกาย
และกําลังใจ ดังนันบุคคลทีอยูก่ บั องค์การมานานย่อมตัดสินใจทีจะลาออกจากองค์กา รได้ลาํ บาก
กว่าคนทียังทํางานมาไม่นาน เพราะเขาจะพิจารณาว่า หากออกจากองค์การก็เท่ากับว่าการลงทุน
ของเขาทีได้สะสมไว้ยอ่ มจะสูญเสียตามไปด้วย ซึงอาจจะไม่คุม้ กับผลประโยชน์ทีได้รับจาก
หน่วยงานนัน
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ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor
แมคเกเกอร์ (McGregor 1960 , อ้างถึ งใน อรุ ณ รักธรรม 2539 : 56 ) ได้ศึกษา
เปรี ยบเทียบคนตาม ทฤษฎี X และทฤษฎี Y สาระสําคัญของทฤษฎีนี คือ
คนตามทฤษฎี X มีความเชือว่าภายในจิตใจของคนงานทัวๆไปแล้ว จะไม่ชอบทํางาน
และหากมีโอกาสเป็ นไปได้ก็จะหลบหรื อหลีกเลียงงาน เนืองจากไม่ชอบทํางาน ดังนันต้องบังคับ
ควบ คุม หรื อต้องขู่ว่าจะลงโทษ เพือจะให้ทาํ งานตามเป้ าหมายทีต้องการ คนงานจะไม่ยอม
รับผิดชอบ หรื ออยากลดความรับผิดชอบลง และจะแสวงหาข้อแนะนําทีเป็ นแบบทางการจากคน
อืนเมือมีโอกาสอํานวยให้ คนงานส่ วนมากจะให้ความสําคัญทางด้านความมันคงปลอดภัยมากกว่า
องค์ประกอบอืนๆทีเกียวข้องกับงาน และจะแสดงออกในแง่ความทะเยอทะยานน้อย
ผูบ้ งั คับบัญชาทียึดถือตามทฤษฎี X เป็ นหลักจะมีความรู้สึกว่าคนแต่ละคนจะต้องถูก
ควบคุมอย่างเข้มงวด มีการสังการโดยตรง การจูงใจด้วยผลตอบแทนทางด้านการเงิน การใช้
ระเบียบวินยั และอํานวยหน้าที เขาเห็นว่าจุดสําคัญของ การจูงใจ คือ การตอบสนองความต้องการ
ของคนด้วยความต้องการระดับตํา
ในทางตรงกันข้ามกับแนวความคิดทางด้านลบเกียวกับธรรมชาติมนุษย์เหล่านี
McGregor ได้เขียนสมมติฐานทีเรี ยกว่า ทฤษฎี Y ไว้ คือ คนงานสามารถจะมองการทํางานว่าเป็ น
ธรรมดา เช่นเดียวกับการทีต้องการพักผ่อนแ ละต้องเล่น คนงานทุกคนจะดําเนินงานด้วยตนเอง
สามารถควบคุมตนเองได้ ถ้าหากเขาให้คาํ มัน หรื อยึดมันวัตถุประสงค์ของการทํางาน คนเราโดย
ปกติสามารถเรี ยนรู ้ทีจะยอมรับหรื อแสวงหาความรับผิดชอบ การมีความคิดสร้างสรรค์นนคื
ั อ
ความสามารถทีจะทําการตัดสินใจทีดี จะมีอยูใ่ นคนทุกคนและไม่จาํ เป็ นว่ามีเพียงในกลุ่มผูท้ ีทํา งาน
ทางด้านการบริ หารเท่านัน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามทฤษฎี Y เชือว่าการมีสภาพแวดล้อม การใช้แนวทางทีเหมาะสมนัน
คนจะควบคุมและการสังการด้วยตนเอง เพือความสําเร็ จในเป้ าหมายขององค์กรได้ ผูบ้ ริ หารตาม
ทฤษฎีนีเชือว่าการตอบสนองความต้องการระดับสูงนัน จะมีความสําคัญต่อการพัฒนาตนเองของ
พนักงานแต่ละคน
กล่าวโดยสรุ ป ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ทางด้านความผูกพันต่อองค์กรนัน ผูบ้ ริ หาร
จะต้องมีสมมติฐานเกียวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ในการใช้วิธีการจูงใจผูป้ ฏิบตั ิงานให้
ทํางาน ซึงขึนอยูก่ บั ความเชื อเกียวกับพฤติกรรมในการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่าเป็ นอย่าง
ทฤษฎี X หรื อทฤษฎี Y การสร้างความผูกพันต่อวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร โดยให้
ผลตอบแทนหรื อรางวัลตามความสําเร็ จของผลงานของบุคคลแต่ละคนจะสามารถอํานวยการให้
เกิดผลการปฏิบตั ิหน้าทีได้โดยตรงต่อวั ตถุประสงค์ขององค์กร ผลตอบแทนหรื อรางวัลทีดูจะมี
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ความหมายและสําคัญต่อบุคลกรมากทีสุด คือ ความพอใจทีคนอืนเห็นความสําคัญ และยินดีกบั
ความสําเร็ จของงานทีตนรับผิดชอบ ประกอบกับการทีบุคลากรสามารถบรรลุถึงเป้ าหมายหรื อ
ความสําเร็ จสมหวังในชีวิต.
ฉะนันหน้าทีสําคัญของฝ่ า ยบริ หารต้องตระหนักถึงศักยภาพทีมีในตัวบุคลากรใน
องค์กร โดยอาศัยการจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสม และวิธีการปฏิบตั ิงานทีจะช่วย
ให้บุคลากรสามารถประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายของตัวเองควบคู่ไปกับความสําเร็ จใน
เป้ าหมายขององค์กร ทฤษฎีนีผูว้ ิจยั ได้ใช้เป็ นแนวทางคําถามในการสร้างแบบสอบถามและตัวแปร
ในกรอบแนวความคิดของงานวิจยั
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
1.ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
1.1 อายุ Hrebiniak & Alutto (อ้างถึงใน โสภา, 2533: 18) ได้ศึกษาพบว่า คนทีมีอายุ
มากจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าคนทีมีอายุนอ้ ย เนืองจากอายุทาํ ให้คนตระหนักว่าทางเลือก
ในการทํางานของตนลดลง เพราะเมือคนอายุมากขึนมักจะมีตาํ แหน่งหน้าทีการงานสูง และสิงจูงใจ
ทีจะให้เขาออกไปทํางานในองค์การอืนก็ตอ้ งสูงเพียงพอจะทําให้เขาย้ายออกไป อายุจึงมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับความผูกพันต่อองค์การ
Frankem (1982, อ้างถึงใน กัลยา รัตน์ อ๋ องคณา , 2544: 16) ความพึงพอใจจะ
เพิมขึนพร้อมกับอายุ เช่นเมือถามคนงานว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเกียวกับงานของเขา คนงานทีมีอายุ
มากค่อนข้างจะประเมินไปในทางบวก เนืองจากคนงานมีประสบการณ์อยูใ่ นองค์การมากขึน ทําให้
เขาทราบว่าเขาจะสามารถบรรลุถึงสิงทีเขาคาดหวังจากงานของเขาได้มากน้อยเพียงไรจาก
ประสบการณ์นี จะทําให้พวกเขามีความคาดหวังต่อสิงทีเขาจะได้รับจากการทํางานไม่สูงเกินไป
และสิ งทีตามมาคือมีแนวโน้มทีเขาจะมองงานทีทําอยูใ่ นปัจจุบนั อย่างมีเหตุผลใกล้ เคียงกับความ
คาดหวังของเขา
Chelte (1983, อ้างถึงใน นงเยาว์ แก้วมรกต, 2542: 26) ได้ทาํ การศึกษาเรื องความ
ผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงานและคุณภาพชีวิตการทํางานภายในมหาวิทยาลัย พบว่า อายุ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ คือ คนทีมีอายุมาก จะมีความผูกพันต่อองค์การ
สูงกว่าคนทีมีอายุนอ้ ย เนื องจากคนทีมีอายุมากมีทางเลือกน้อยกว่าคนทีมีอายุนอ้ ย ดังนันจึงมีความ
ผูกพันกับองค์การสูงกว่าคนทีมีอายุนอ้ ย
1.2 ระดับการศึกษา Hrebiniak & Alutto (อ้างถึงใน โสภา ทรัพย์มาอุดม , 2533 : 21)
พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์แบบผูกพันต่อองค์การ นันคือ คนทีมีระดับการศึกษาสูงจะมี
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ระดับความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าคนทีมีระดับการศึกษาตํากว่า เนืองจากคนทีมีการศึกษาสูงจะ
มีความคาดหวังต่อองค์การสูง และเมือองค์การไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรื อความ
คาดหวังของเขาได้ เขาก็จะผูกพันกับองค์การน้อยลง
โสภา ทรัพย์มากอุดม (2533: 58) ได้ทาํ การศึกษา พบว่าระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
นันทนา ประกอบกิจ (2538: 47) ได้ทาํ การศึกษา พบว่าระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
นงเยาว์ แก้วมรกต (2542: 118) ได้ทาํ การศึกษา พบว่าพนักงานบุคคลทีมีระดับ
การศึกษาสูงกว่าจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การตํากว่าพนักงานบุคคลทีมีระดับการศึกษาตํากว่า
1.3 ระยะเวลาทีปฏิบัตงิ าน Hrebiniak & Alutto (อ้างถึงใน โสภา , 2533 : 19) ศึกษา
เปรี ยบเทียบความยึดมันผูกพันต่อองค์การของผูบ้ ริ หารในภาคเอกชนและภาครัฐบาล และชีให้เห็น
ว่าตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลทีเป็ นตัวทํานายทีดีทีสุ ดถึงระดับความยึดมันผูกพันต่อองค์การ ก็คือ
ความอาวุโส (Seniority) หรื อระยะเวลาในการทํางานให้กบั องค์การนันเอง
นภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533 : 95) ได้ทาํ การศึก ษา พบว่าระยะเวลาทีปฏิบตั ิงาน
ในองค์การของข้าราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์การ
2. ลักษณะงานทีมีความผูกพันต่อองค์การ
2.1 ความมีอสิ ระในงาน Porter & Steers (อ้างถึงใน ศุภวรรณ บูรณะ, 2542 : 34)
พบว่างานทีมีอิสระต่อการใช้ความคิดและตัดสินใจของบุคคลจะมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การเป็ น
อย่างยิง
โรเบิร์ต มาร์ช และฮิราชิ แมนนารี (1977, อ้างถึงใน พรพรรณ ศรี ใจวงศ์. 2541 :
32) ได้ทาํ การศึกษาความผูกพันต่อองค์การ และการออกจากงานพนักงานบริ ษทั ผลิตเครื องใช้ไฟฟ้ า
ในญีปุ่ นพบว่าความมีอิสระในงานมีผลทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร
สุมนา ศิริบวรเกียรติ (2542 : 83) ได้ทาํ การศึกษา พบว่า พนักงานในบริ ษทั
เงินทุนหลักทรัพย์ มีความพอใจในความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานสูง ยิงมีความผูกพันยึดมันต่อ
องค์การสูงตามไปด้วย
2.2 ความหลากหลายของงาน Grisson & Durick (1998 อ้างถึงใน นงเยาว์ แก้ว
มรกต , 2542 : 41) พบว่า ลักษณะงานใดทีมีความหลากหลายและงานทีมีความสําคัญมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
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โสภา ทรัพย์มากอุดม (2533 : 97) ได้ทาํ การศึกษา พบว่าความหลากหลายของ
งานมีความสัมพันธ์กบั ความยึดมันผูกพันต่อองค์การ
2.3 ความก้าวหน้ าในงาน ศุภวรรณ พันธ์บูรณะ (2542: 84) ได้ทาํ การศึกษา
พบว่าเจ้าหน้าทีกองสาธารณสุขภูมิภาคมีความเห็นเกียวกับความก้าวหน้าในงานในระดับปานกลาง
และมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
นภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533 : 28) ได้ทาํ การศึกษา พบว่า งานทีมีโอกาสก้าวหน้า
ได้ ทําให้ขา้ ราชการมีความพึงพอใจในการทํางานและมีความผูกพันต่อองค์การมากยิงขึน
John P. Mayer และคณะ (1989 อ้างถึงใน พรพรรณ ศรี ใจวงศ์ , 2541 : 34)
พบว่า การรับรู้ถึงโอกาสความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
2.4 การติดต่อสั มพันธ์ กบั ผู้อนื Steer (1977) พบว่ายิงสมาชิกในองค์การมีโอกาส
ติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน และมีการแลกเปลียนความคิดเห็นกันมากเท่าใด ก็จะทําให้เขามีความผูกพัน
ต่อองค์การมากขึนเท่านัน
นภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533 : 69) ได้ทาํ การศึกษา พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะงานทีติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนกับความผูกพันต่อองค์การเป็ นไปในทิศทางทีสอดคล้องกัน
นันคือ ข้าราชการทีเห็นว่างานของตนได้ติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนมาก จะมีความผูกพันต่อองค์การสูง
กว่าข้าราชการทีเห็นว่างานของตนได้ติดต่อสัมพั นธ์กบั ผูอ้ ืนน้อย โดยเป็ นความสัมพันธ์แบบมี
เงือนไข คือ เป็ นจริ งในข้าราชการกลุ่มระดับ 1-5 อาจเป็ นเพราะงานมีโอกาสได้ติดต่อสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ืนมาก และเป็ นข้าราชการในวัยหนุ่มสาว มีความต้องการทางสังคมมากจึงต้องการ โอกาสติดต่อ
สัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนมาก
3. สภาพแวดล้อมในการทํางาน
3.1 สภาพการทํางาน พันเอก จํานง บุญมาก (2515 : 106) ทําการศึกษาเรื องการจูงใจ
แพทย์มารับราชการในกองทัพบก พบว่าจะต้องมีสิงจูงใจ ได้แก่
3.1.1 สถานทีทํางานเกียวกับอาชีพ รวมถึงสิงแวดล้อม
3.1.2 สิงอุปกรณ์ทางการแพทย์มีให้อย่างครบถ้วน ตามขีดความสามารถของ
หน่วยและบุคคล
3.1.3 สถานทีทีไปประจําต้องไม่ลา้ สมัยจนเกินไป
3.1.4 มีสิงอํานวยความสะดวกทังหลายเกียวกับการครองชีพประจําวัน
3.2 ความสัมพันธ์ กบั เพือนร่ วมงาน Sheldon (อ้างถึงใน ศุภวรรณ พันธ์บูรณะ ,
2542 : 37) พบว่าการเกียวข้องทางสังคมกับเพือนร่ วมงานมีความสั มพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
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ต่อองค์การ เพราะการได้รับการสนับสนุนจากเพือนร่ วมงานจะทําให้บุคคลเกิดความผูกพันต่อ
องค์การ
อวยพร ประพฤทธิธรรม (2537 : 99) ได้ทาํ การศึกษา พบว่าการช่วยเหลือจาก
เพือนร่ วมงานก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
Marry E. Sheldon (1971 อ้างถึงใน พรพรรณ, 2541 : 37) ได้ทาํ การศึกษา พบว่า
การเกียวข้องทางสังคมกับเพือนร่ วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ เพราะ
การได้รับสนับสนุนจากเพือนร่ วมงานจะทําให้บุคคลเกิดความผูกพันต่อองค์การ จึงเปรี ยบเสมือน
การลงทุนชนิดหนึงเพราะความสนิ ทสนมคุน้ เคยกับเพือนร่ วมงานได้นนต้
ั องใช้เวลาระยะหนึ ง
3.3 ความสั มพันธ์ กบั ผู้บังคับบัญชา Fikami & Larson (อ้างถึงใน นงเยาว์, 2542 : 31)
ทําการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขนส่ง จํานวน 114 คน พบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อ
ความผูกพันในทางบวก ได้แก่ อายุ อายุงาน ลักษณะงาน ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
อวยพร ประพฤทธิธรรม (2537 : 100) ได้ทาํ การศึกษา พบว่าการช่วยเหลือจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
3.4 ความคาดหวังต่อองค์การ Buchanan II (อ้างถึงใน นภาเพ็ญ , 2533 : 25-27)
พบว่า ความรู้สึกว่าความคาดหวังของตนได้รับการตอบสนองจากองค์การ ก็เป็ นปัจจัยหนึงทีมีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึงความคาดหวังดังกล่าวมีลกั ษณะคลุมเครื อ และไม่เฉพาะเจาะจง อาจ
เป็ นเรื องเกียวกับงานหรื อรางวัลจากองค์การ จากการวิจยั พบว่า เมือความคาดหวังได้รับการ
ตอบสนองจากองค์การด้วยดี ความผูกพันจะมีมากขึน แต่ถา้ มีความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง
กับการตอบสนองขององค์การ ก็จะเป็ นตัวทําลายความผูกพันต่อองค์การ
Lawrence Hrebiniah and Josepl A Alutto (1977 อ้างถึงใน พรพรรณ , 2541 :
39) ได้ทาํ การศึกษาพบว่าความคาดหวังทีได้รับการตอ บสนอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การ กล่าวคือ หากองค์การมีสิงจูงใจให้พนักงานในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส
สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ จะทําให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การมาก
ยิงขึน
3.5 ความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์การ Buchanan II (อ้างถึงใน นภาเพ็ญ ,
2533 : 25-26) พบว่า ความรู้สึกว่าตนเองมความสําคัญต่อองค์การ มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อ
องค์การ โดยเป็ นความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับจากองค์การเป็ นเสมือนรางวัลตอบแทนจาก
องค์การให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานจากการทีเขาทุ่มเทแรงกายให้กบั องค์การ ทําให้เขารู้สึกว่า เขาสามารถทํา
ประโยชน์ให้กบั องค์กร
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จากผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง ผูศ้ ึกษาพบว่ามีปัจจัยทีสําคัญทีมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ มีนกั วิจยั ได้ทาํ การศึกษาไว้หลายท่านด้วยกัน และทําการวิจยั ถึงปัจจัยต่างๆโดยได้
ผลการวิจยั ออกมามีความสอดคล้องกันบ้าง ไม่สอดคล้ องกันบ้างนัน ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบของ
องค์การทีมีความแตกต่างกัน ซึงผูศ้ ึกษาได้นาํ มาเป็ นแนวทางในการศึกษาครังนี
ผลงานวิจยั ของต่างประเทศ
Gusky (1966) ได้ศึกษาเชิงประจักษ์เกียวกับการเลือนตําแหน่งของผูจ้ ดั การกับความ
ผูกพันต่อองค์การ พบว่า ผูจ้ ดั การทีได้รับ การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลาย (High School) จะมี
ความผูกพันต่อองค์การมากกว่าผูจ้ ดั การทีจบการศึกษาจากระดับมหาวิทยาลัย เพราะว่าการศึกษาจะ
เป็ นอุปสรรคในการบรรลุถึงรางวัลทีจะได้รับจากองค์การ กล่าวคือ การศึกษาทําให้ยากแก่การทีจะ
ก้าวขึนไปสู่ตาํ แหน่ งสูงๆ และเป็ นการจํากัดทางเลือกในการทีจะออกไปอยูใ่ นองค์การอืน
Buchanan II (1974) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การของผูบ้ ริ หารใน
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล และชีให้เห็นว่าตัวแปรลักษณะส่ วนบุคคลทีเป็ นตัวทํานายทีดีทีสุดถึง
ระดับความผูกพันต่อองค์การ คือ ความอาวุโส (Seniority) หรื อระยะเวลาในการทํางานให้กบั
องค์การนันนันเอง กล่าวคือ ยิงสมาชิกในองค์การมีอายุงานมากก็ยงมี
ิ ความผูกพันต่อองค์การมาก
เป็ นลําดับ
Hauffman (1989) ได้ศึกษาพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน Northern Alabama
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
Hrebiniak and Alutto (1972) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของครู ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 3 แห่ง ซึงอยูท่ างตะวันตกของรัฐ
นิวยอร์ก พบว่า เพศหญิง บุคคลทีมีอายุสูง ผูท้ ีสมรสแล้ว ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทังในระดับนโยบายและการปฏิบตั ิงาน การกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ โดยระบุรายละเอียด ดังนี เพศ มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ เนืองจากผูช้ าย และผูห้ ญิงจะมีการรับรู้เกียวกับการลงทุน
หรื อสิงทีสูญเสี ยหากจะอยูห่ รื อสิงทีสูญเสีย หากจะอยูห่ รื อออกจากองค์การแตกต่างกันไป กล่าวคือ
ผูห้ ญิงจะเห็นว่าการออกจากองค์การเพือไปทํางานทีแห่งใหม่เป็ นการเสียงมากกว่าผูช้ าย ดังนัน จึงมี
แนวโน้มว่าผูห้ ญิงจะเปลียนงานน้อยกว่าผูช้ ายสถานภาพสมรส เป็ นตัวแปรทีสามารถจะนํา มา
พิจารณาควบคู่กนั จะพบว่า ผูห้ ญิงทีเป็ นโสดมีแนวโน้มเปลียนงานง่ายกว่าผูท้ ีเป็ นม่ายทีแต่งงาน
แล้ว ซึงกลุ่มหลังมองว่าการเปลียนงานจะก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่อ
ความมันคงในชีวิต ดังนัน จึงมีแนวโน้มจะปฏิเสธการเปลียนงาน แม้ว่าจะมีทางเลือกให้ทาํ เช่นนันก็
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ตามอายุ ก็เป็ นตัวแปรทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพราะอายุเป็ นปัจจัยทีทําให้เกิดการรับรู้ถึง
ทางเลือกในระดับทีแตกต่างกัน ผูท้ ีมีอายุสูงจะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่เป็ นทีต้องการ หรื อเป็ นสิงที
น่าสนใจสําหรับองค์การอืน ดังนัน จึงเลือกทีจะอยูอ่ งค์การเดิมต่อไป
Angle and Perry (อ้างถึงใน ประพันธ์ พุทธานุ , 2543) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
กับระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานปฏิบตั ิการ
สําหรับกลุ่มประชากรทีศึกษาเป็ น
พนักงานให้บริ การของบริ ษทั รถประจําทาง จํานวน 24 แห่ง ทางตะวันออกของอเมริ กา ผลการวิจยั
พบว่าผูห้ ญิงมีแนวโน้มจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าผูช้ าย
Lewis (อ้างถึงใน นภาเพ็ญ โหมาศวิน, 2533) ทําการศึกษากับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ แถบตะวันตกของสหรัฐอเมริ กา พบว่าอาจารย์มีความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยทีตนสอนอยูม่ ี
ชือเสียง จึงเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน ซึงถือเป็ นมิติหนึงของความผูกพันต่อองค์การนันเอง
ผลงานวิจยั ภายในประเทศ
พงษ์ศกั ดิ สมบูรณ์ (2543) ทําการศึกษา “การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการตํารวจประจําสถานีตาํ รวจภูธร ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี ” ผลการวิจยั พบว่า
ข้าราชการตํารวจประจําสถานี ตํารวจภูธร ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี โดยเฉลียรวม มีความ
ผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมาก และเมือเปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การของประจําสถานี
ตํารวจภูธร ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จําแนกตามชันยศ และสายงาน พบว่า มีความผูกพันต่อ
องค์การโดยภาพรวม และเป็ นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
วิศิษฐศักดิ เศวตนันท์ (2543) ทําการศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสิน:ศึกษาเฉพาะกรณี สาํ นักงานใหญ่ ” ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารออมสินใน
สํานักงานใหญ่มีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับสูง และพบว่าลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ตัวแปร
ด้าน เพศ ระดับตําแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ส่วนลักษณะงานได้แก่ ตัว
แปรด้านความอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน
งานทีมีโอกาสปฎิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ืน ผลป้ อนกลับของงาน ความคาดหวังในโอกาสความก้าวห น้า
ส่วนประสบการณ์ในการทํางานได้แก่ ตัวแปรความมันคงและน่าเชือถือขององค์การ ความคาดหวัง
ทีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การ ความพึงพิงได้ขององค์การ ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานและ
องค์การ พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
จิรประภา สุดสาคร (2545) ทําการศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
กรมธนารักษ์” ผลการวิจยั พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมธนารักษณ์ อยูใ่ น
ระดับปานกลางส่วนปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ อายุ ระดับชันทางราชการ
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บรรยากาศองค์การด้านการยินยอมให้มีความขัดแย้งในองค์การ ด้านการรับรู้ในผลงาน ด้นความ
เป็ นอิสระในการทํางาน ด้านการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา และความพึงพอใจในการทํางานด้าน
ลักษณะงานทีรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์การ ด้านความมันคงปลอดภัยในการทํางาน
ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน
เอกชัย พราหมณกุล (2545) ทําการศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าทีตํารวจ
สายตรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี กองบัญชาการตํารวจนครบาล ” โดยใช้เจ้าหน้าทีตํารวจสายตรวจ
จํานวน 400 คน เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 1) เจ้าหน้าทีตํารวจสายตรวจมีความผูกพันต่อองค์การอยู่
ในระดับสูง 2) เจ้าหน้าทีตํารวจสายตรวจทีมีความแตกต่ างเกียวกับ อายุ ชันยศ สถานภาพสมรส
และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน มีความผูกพันต่อองค์กาu3619 .ไม่แตกต่างกัน 3) ลักษณะงานและ
ประสบการณ์ในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 4) ลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะงานและประสบการณ์ในงานอธิบายความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมได้
ธีระศักดิ กุสลานนท์ (2545) ทําการศึกษา “การรับรู้คุณภาพชีวิตในการทํางานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ ายปฎิบตั ิการภาคพืน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ ท่า
อากาศยานกรุ งเทพ “ ผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมพนักงานบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มี
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยในเรื อง
ลักษณะส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ตําแหน่งงานที
แตกต่างปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
ณรงค์ แย้มชื น (2546) ทําการศึกษา “ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
องค์การ: ศึกษากรณี พนักงานธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)” ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคาร
กรุ งเทพจํากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับตํา และจากการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่าปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านส่วนบุคคล พบตัวแปรย่อยทีมี
ความสัมพันธ์ คือ อายุ ด้านความพึงพอใจในงาน พบตัวแปรย่อยทีมีความสัมพันธ์คือ ด้านลักษณะ
งานและปริ มาณงาน ความก้าวหน้าในการทํางาน นโยบายและการบริ หารอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05
รุ่ งนภา แทนศิริ (2546) ทําการศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การ : กรณี ศึกษากรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ” ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความผูกพันต่อองค์การใน
ระดับปานกลางและระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันไปตามอายุ และระยะเวลาการทํางาน
ส่วนเพศสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และระดับตําแหน่งทีต่างกัน ความผูกพันต่อองค์การ
ไม่แตกต่างกัน สําหรับปัจจัยด้านงาน ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การ
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เนือทิพย์ นวมถนอม (2547) ทําการศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษากรณี สาํ นัก
ข่าวกรองแห่งชาติ” ผลการวิจยั พบว่าข้าราชการสํานักข่าวกรองแห่งชาติมีความผูกพันต่อองค์การ
อยูใ่ นระดับปานสูง ส่วนปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ได้แก่ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน และประสบการณ์การทํางาน
ษมาภรณ์ ปลืมจิตร (2547) ทําการศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรม
ดุสิตรี สอร์ทแอนด์โปโลคลับ ” พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมดุสิตรี
สอร์ทแอนด์โปโลคลับอยูใ่ นระดับสูง จากการทดสอบสมมุติฐานไม่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที
แตกต่างกัน ทําให้ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน นอกจากนีปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อองค์การ
ได้แก่ ลักษณะงานทีปฏิบตั ิ ประสบการณ์ทีได้จากการทํางานในองค์การ บรรยากาศขององค์การ
และความพึงพอใจในงาน
กิตติมาภรณ์ นิลนิยม (2547) ทําการศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกิจการกับธนาคารศรี นคร จํากัด
(มหาชน): ศึกษาเฉพาะกรณี สาํ นักงานใหญ่ พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในสํานักงานใหญ่ อยูใ่ นระดับปานกลาง และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ ตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ทีปฏิบตั ิงานในองค์การไม่มีความสัมพั นธ์กบั ความผูกพันในองค์การ ส่วนลักษณะงาน และ
ประสบการณ์การทํางานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
สุปันโน ชนะสงคราม (2547) ทําการศึกษา “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
สาขาธนาคารไทยพาณิ ชย์มหาชน) ในภาพรวมของพนักงานสาขาธนาคารไทยพาณิ ชย์ (มหาชน) มี
ความผูกพันต่ อองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยประเด็นของปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ
อัตราเงินเดือนตําแหน่งงาน และอายุงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ ส่วนปัจจัยด้าน
ลักษณะทีปฏิบตั ิ และการรับรู้ บรรยากาศองค์การ พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
จันทนา ลีรุ่ งเรื องพร (2552) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริ ษทั มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ ประเทศไทย จํากัด แผนกโลจิสติกส์ ผลการวิจยั พบว่า 1. ประเด็น
ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจากการศึกษาพบว่าความผูกพันโดยภาพรวม ความ
เชือมันในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่าง
เต็มทีในการทํางานเพือประโยชน์ขององค์การอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูงแต่ความต้องการทีจะดํารง
ความเป็ นสมาชิกภาพในองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความ
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ผูกพันโดยรวมขอ งพนักงานแตกต่างไปตามระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน แผนกที
ปฏิบตั ิงาน เมือศึกษาในรายละเอียดพบว่าความเชือมันในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมของ
องค์การแตกต่างไปตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงานและการตัดสินใจแก้ปัญหา ความเต็มใจทีจะทุ่มเท
ความพยายามอย่างเต็มทีในกา รทํางานเพือประโยชน์ขององค์การแตกต่างไปตามระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานและจํานวนวันลากิจความต้องการทีจะดํารงความเป็ นสมาชิกในองค์การแตกต่างไปตาม
ระดับการศึกษาและแผนกทีปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจต่อองค์การและความสุขต่อองค์การทีแตกต่าง
กันมีความผูกพันแตกต่างกัน
จิราวรรณ หาดทรายทอง (2539) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี การ
ประปานครหลวงพบว่า พนักงานการประปานครหลวงมีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ความแตกต่างเกียวกับลักษณะส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และระดับตําแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ไม่ก่อให้เกิดความ
แตกต่างกันของความผูกพันต่อองค์การ แต่ความแตกต่างเกียวกับลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระ
ในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน งานทีมีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอืนๆ และผลป้ อนกลับของงาน และความแตกต่างเกียวกั บประสบการณ์ในงาน ได้แก่
ความสําคัญของตนต่อองค์การความพึงพิงได้ขององค์การ ความคาดหวังทีจะได้รับการตอบสนอง
จากองค์การ และทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานและองค์การ ก่อให้เกิดความแตกต่างกันของความผูกพัน
ต่อองค์การ
ชวนชม กิจพันธ์ (2540) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าห น้าทีวิเคราะห์
งบประมาณ สํานักงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าทีวิเคราะห์งบประมาณทีมีอายุต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกัน ในประเด็นความตังใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบตั ิงาน
เพือผลดีขององค์การส่วนในประเด็นความเชืออย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมของ
องค์การ ไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
โดยพบว่าเจ้าหน้าทีวิเคราะห์งบประมาณกลุ่มทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารสูงมีความผูกพันต่อ
องค์การมากกว่ากลุ่มทีมีส่วนในการบริ หารตํา
ซัลวานา ฮะซานี (2550) ได้ศึ กษาวิจยั เรื อง ความผูกพันของพนักงาน : กรณี ศึกษา
พนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่
ระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่อยูใ่ นแผนกปฏิบตั ิการ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 8 ปี ขึนไป ปัจจัย
ความผูกพันต่อองค์การมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ได้แก่ นโยบายขององค์การ
โครงสร้างองค์การ การบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับเพือนร่ วมงาน
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สภาพการทํางาน ความท้าทายและมีอิสระในการทํางาน เงินเดือนและวัสดิการต่างๆ ความมันคงใน
การทํางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานทีปฏิบตั ิ โอกาสความก้าวหน้าและการ
เจริ ญเติบโตในการทํางานและเอกลักษณ์ขององค์การ ทัศนคติทีมีต่อองค์การซึงปัจจัยดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.01
นันทนา ประกอบกิจ (2538) ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ศึกษากรณี
ฝ่ ายพัฒนาชุมชนสํานักงานเขตสังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า นักพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่มีความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านลักษณะงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
เรี ยงตามความสําคัญดังนี ลักษณะงานทีท้าทาย โอกาสก้าวหน้าในงาน การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
ลักษณะงานทีหลากหลาย ผลป้ อนกลับของงาน ความประจักษ์ในงาน ความมีอิสระในงาน และ
ลักษณะงานทีต้องสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน ส่วนลักษณะบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษาและระยะเวลาปฏิบตั ิงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ปาริ ชาติ พงษ์ชยั ศรี (2552) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
สรรพากร ภาค 5 ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการร้อยละ 63.6 มีความผูกพันต่อองค์การและปัจจัยทีมี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
เงินเดือน ลักษณะงาน ลักษณะองค์การ ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ งั คับบัญชา และประสบการณ์การทํางาน
ส่วนปัจจัยทีไม่มีสมั พันธ์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ตัวแปรทีอธิบายความผูกพันต่อองค์การดีทีสุด
และมีผลในทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การคือ ลักษณะงานได้แก่ความหลากหลายในงาน ความ
เข้าใจในกระบวนการทํางาน ผลป้ อนกลับของงาน ความมีอิสระในงานและประสบการณ์การ
ทํางานได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็ นทีพึงพิงได้ ความ
คาดหวังทีจะได้รับผลตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงาน และองค์การ
มัณฑนา ตุลยนิษกะ (2552) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากร กรณี ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาเอกปฏิบั ติงาน
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายงานวิชาการ ภาควิชาเคมี และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานตํากว่า 10 ปี
ลักษณะของงานปฏิบตั ิของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความท้าทายของงาน ด้านความมีอิสระในการทํางาน
และด้านการมีส่วนร่ วมในการบริ หารอยูใ่ นระดับมาก ประสบการณ์จากการทํางานของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านความพึงพิงได้ขององค์การและด้าน
ความสําคัญของตนต่อองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์การจําแนกเป็ นรายด้าน
ด้านความเชือมันและยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การด้านความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือ
องค์การและด้านความต้องการทีจะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การอยูใ่ นระดับมาก การทดสอบ
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สมมติฐานพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม ส่วนปัจจัยอืนๆ ได้แก่
อายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ระดับการศึกษา ฝ่ ายทีปฏิบตั ิงาน ความท้าทายของงาน ความมีอิสระ
ในการปฏิบตั ิงาน การมีส่วนรวมในการบริ หารความสําคัญของตนต่อองค์การ ความพึงพิงได้ของ
องค์การและทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานมีความสัมพันธ์กนั ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม อย่าง
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
รัชดาพร ร้องเสียง (2549) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ระดับความผูกพันของพนั กงานต่อ
องค์การบริ ษทั ซันยางอุสาหกรรมอาหาร จํากัด กลุ่มตัวอย่างจํานวน 270 คน ผลการศึกษาพบว่า
พนักงานต่อองค์การ บริ ษทั ซันยางอุสาหกรรมอาหาร จํากัด มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางโดยปัจจัยทีแสดงถึงความผูกพันต่อองค์การในด้านความเชือมันอย่างแรงกล้ า
ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์การ และความปารถนาอย่าง
แรงกล้าทีจะคงไว้ซึงความเป็ นสมาชิกภาพขององค์การอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน ส่วนปัจจัยทีมี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน รายได้หรื อเงินเดือนทีได้รับ และหน่วยงานหรื อแผนกทีปฏิบตั ิงานอยูม่ ีความสัมพันธ์กบั
ระดับความผูกพันต่อองค์การ ในขณะทีสถานภาพสมรสไม่มีความความสัมพันธ์กบั ระดับความ
ผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยในด้านลักษณะงานทีปฏิบตั ิ ได้แก่ ความมีอิสระในการทํางาน ความ
หลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ผลป้ อนกลับของงาน ความท้าทายของงาน การมี
ส่วนร่ วมในการบริ หาร และงานมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์การเช่นเดียวกับปัจจัยในด้านประสบการณ์ในงานทีปฏิบตั ิ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมี
ความสําคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็ นทีพึงพิงได้ ความคาดหวังทีจะได้รับผลตอบสนอง
จากองค์การ ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงาน และองค์การ ทีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การเช่นกัน
สมเกียรติ ธรรมนิยาย (2536) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของผูบ้ งั คับหมวดตระเวน
ชายแดน พบว่าผูบ้ งั คับหมวดตํารวจตระเวนชายแดนมีความผูกพันต่อองค์การ อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ ระดับ
ตําแหน่งไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ส่วนสถานภาพการสมรสเป็ นปัจจัยทีมีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ โอกาสก้าวหน้า และการประสบความสําเร็ จในงานมีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ผูท้ ีมีความคาดหวังได้รับการตอบสนองมีความโน้มเอียงทีจะผูกพันต่อองค์การ
มากกว่า
สุรารักษ์ ศักดิธรรมเจริ ญ (2549) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความผูกพัน
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ต่อองค์การโดยรวมในระดับมาก สําหรับปัจจัยส่วนบุคคลทีมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ตําแหน่งงาน อายุในการทํางาน ส่วนเพศ สถานภาพการสมรส
และระดับการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การสําหรับปัจจัยในด้านลักษณะงานที
มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การได้แก่ ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของ
งาน ความมีเอกลักษณ์ของงานผลป้ อนกลับของงาน งานทีมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ืน ความท้าทายของ
งาน และการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร สําหรับปัจจัยด้านระสบการณ์มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์การได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็ นทีพึงพิงได้
ความคาดหวังทีจะได้รับผลตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงาน และองค์การ
โสภณวิชญ์ บัวบานพร้อม (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันของพนักงานบริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผลการวิจยั
พบว่า 1. พนักงานบริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ทีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพทางการสมรสโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
อายุงานน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี รายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ปัจจัยลักษณะ
ของงานทีปฏิบตั ิโดยรวมของพนักงานบริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ด้านความอิสระในการทํางาน ด้านการมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง สําหรับด้านความเข้าใจในกระบวนการทํางานมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี ปัจจัยประสบการณ์ในการทํางานโดยรวมของพนักงานบริ การลูกค้าทาง
โทรศัพท์ บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ด้านความสําคัญของตนต่อองค์การและด้าน
ความพึงพิงได้ขององค์การมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางสําหรับด้านการยอมรับเป้ าหมาย
และค่านิยมขององค์การ ด้านทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานและองค์การ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี 2.
เพศ สถานภาพสมรส อายุงาน ของพนักงานบริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) ทีแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.01 รายได้ต่อเดือนของพนักงานบริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) ทีแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
แต่ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.053. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความ
มีอิสระในการทํางาน ด้านความเข้าใจในกระบวนก ารทํางานของพนักงานบริ การลูกค้าทาง
โทรศัพท์ บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) กับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างตําอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 สําหรับด้านการมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดั บปานกลางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
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ระดับ 0.014. ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์จากการทํางานของพนักงานบริ การลูกค้าทาง
โทรศัพท์ บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) กับความผูกพันต่อองค์การ ด้านทัศนคติทีมีต่อ
เพือนร่ วมงานและองค์การ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างตําอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.01 ด้านความสําคัญของตนต่อองค์การกับด้านความพึงพิงได้ขององค์การมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง และ ด้านการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมของ
องค์การมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
อรพินท์ สุขสถาพร (2542) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมส่งเสริ ม
การเกษตร พบว่า ข้าราชการกรมส่งเสริ มการเกษตรทีมีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การต่างกัน
โดยเพศชายมีแนวโน้มทีจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศหญิง และพบว่ า ข้าราชการกรม
ส่งเสริ มการเกษตร ทีมีระดับอายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางานต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกันและทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื อง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) ในลักษณะเชิง
สํารวจ (Surveyresearch) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มีรายละเอียดเกียวกับวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี
1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้
ประชากรทีใช้ ในการวิจยั
ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนีคือ บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
อําเภอท่ามะกา จํานวน 150 คน โดยในการศึกษาจะเก็บข้อมูลจากประชากรทังจํานวน ดังนี
ตารางที 1 จํานวนบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียน
โรงเรี ยนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
โรงเรี ยนนิวิฐราษฎร์อุปถัมถ์
โรงเรี ยนท่าเรื อพิทยาคม
โรงเรี ยนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม
รวม
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จํานวน(คน)
37
17
15
11
70
150
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เครืองมือทีใช้ ในการศึกษา
1. ลักษณะของเครื องมือ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือ โดยกําหนด
แบบสอบถาม ไว้ 3 ส่ วน ดังนี
ส่วนที 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา เงินเดือน ประสบการณ์ในการทํางาน ฝ่ ายบริ หารงาน
ส่วนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับ ความผูกพันต่อองค์ก รของบุคลากรที
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยเลือกแบบสอบถามเป็ น
แบบของการประมาณค่า(Rating Scale) โดยมีการกําหนดระดับให้เลือกตอบ5 ระดับ คือ
เห็นด้วยมากทีสุด ให้ 5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้ 4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง ให้ 3
คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้ 2
คะแนน
เห็นด้วยน้อยทีสุด ให้ 1
คะแนน
สําหรับเกณฑ์ทีใช้ในการแปลความหมายได้กาํ หนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับไว้
เท่าๆ กัน โดยใช้สูตรดังนี
สูตร

=
=
=

ระดับคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 - 2.60
1.00 – 1.80

คะแนนสูงสุด - คะแนนตําสุด
ช่วงชันทีแบ่ง
5–1
5
0.8
ความหมาย
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด

ส่วนที 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเพิมเติม

การสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
แบบสอบถามฉบับนี ผูศ้ ึกษาได้สร้างขึนโดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และวิธีสร้างแบบสอบถามและงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง โดย
พิจารณาขอบเขตของเนือหาทีศึกษา วัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจยั และกรอบแนวคิดในการ
วิจยั เพือนําข้อมูลส่วนดังกล่าวมาสร้างเป็ นแบบสอบถา
2. เขียนประเด็นคําถามของแบบสอบถาม โดยกําหนดแบบสอบถามไว้ 3 ส่วน
3. นําร่ างแบบสอบถามสร้างข้อคําถามขึนเสนออาจารย์ทีปรึ กษา เพือหาแนวทาง
แก้ไข พร้อมทังพิจารณาความถูกต้อง ชัดเจน ของภาษาทีใช้ในแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทําการทดสอบความเทียงตรงกับ
บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังนี
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจาก บุคลากรทีปฏิบตั ิงานใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนทังหมด 150 คน โดยใช้
แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยผูว้ ิจยั จะนําแบบสอบถามที
ได้รับการตรวจสอบแล้วไปแจกให้กบั บุคลากรแต่ละโรงเรี ยน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้อมูลทีได้ทาํ การศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
จากหนังสือ งานวิจยั และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพือใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุนข้อมูลปฐมภูมิ
เพือให้ผลการศึกษาทีได้มีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ีใช้
1. การประมวลผลข้อมูล โดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS/PC โดย
มีขนตอน
ั
ดังนี
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบสอบถาม
1.2 บันทึกข้อมูลทีเป็ นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล และเครื องคอมพิวเตอร์
ตามลําดับ
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.4 ประมวลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั

2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน โดยใช้
สถิติ ดังต่อไปนี
ตัวแปรต้น
1. ข้อ้ มูลปั จจัยด้า้ นลักษณะงานและปั จจัยด้า้ นประสบการณการทํางาน ใช้ค่าสถิติ
เฉลียเลขคณิ ต (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปลความหมายและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวแปรตาม
2. ข้อ้ มูลความผูกพันต่ อองค์ การ มี 3 ด้าน ได้แก่ 1.ความเชือมันและการยอมรับ
เป้ าหมายขององค์การ 2. ความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือองค์การ 3. ความต้องการทีจะรักษาความ
เป็ นสมาชิกภาพในองค์การ ใช้ค่าสถิติเฉลียเลขคณิ ต (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในการแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ เพือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม สถิติทีเลือกใช้ในการหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ คือ ค่า Pearson productmoment correlation coefficient ซึงมีค่าอยูร่ ะหว่าง -1.00 ถึง 1.00 และใช้ระดับนัยสําคัญทางสถิติที
0.05

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื องความผูกพันต่ อองค์ การของบุคลากร ทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาระดับความผูกพันและวิเคราะห์ถึงปัจจัย ทีมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์ก์ รของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่า
มะกา โดยเก็บข้อ้ มูลด้ว้ ยแบบสอบถาม จากบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่า
มะกา จํานวน 150 คน และวิเคราะห์ ข้อ้ มูลทางสถิติด ้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS โดยแบ่ งการ
นําเสนอผลศึกษาออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี
ส่ วนที 1 ข้อ้ มูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที 2 ข้อ้ มูลปั จจัยด้า้ นลักษณะงานและปั จจัยด้า้ นประสบการณ์์การทํางาน
ส่วนที 3 ข้อ้ มูลความผูกพันต่อองค์ก์ าร
ส่ วนที 4 การทดสอบสมมติฐาน
สวนที 1 ข้ อมูลสวนตั
ส่ วของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที 2 ค่าความถี และร้อยละ ของข้อ้ มูลสวนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อ้ มูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน (N=150)
เพศ
ชาย
47
หญิง
103
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
47
37
31-40 ปี
16
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
50
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ร้อยละ
31.3
68.7
31.3
24.7
10.7
33.3
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ตารางที 2 ค่าความถี และร้อยละ ของ ข้อ้ มูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อ้ มูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน (N=150)
ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริ ญญาตรี
4
ปริ ญญาตรี
121
24
ปริ ญญาโท
สูงกว่าปริ ญญาโท
1
เงินเดือน
ตํากว่า 15,000 บาท
34
44
15,001-25,000 บาท
21
25,001-35,000 บาท
มากกว่า 35,001 บาท
51
ประสบการณ์ในการทํางาน
น้อยกว่า 5 ปี
49
5-10 ปี
33
6
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
62
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายบริ หาร-การเงิน
32
17
ฝ่ ายบุคคล
82
ฝ่ ายวิชาการ
8
ฝ่ ายงานทะเบียน แผนงาน
ฝ่ ายอาคารสถานที
11

ร้อยละ
2.7
80.7
16.0
0.7
22.7
29.3
14.0
34.0
32.7
22.0
4.0
41.3
21.3
11.3
54.7
5.3
7.3

จากตารางที 2 ข้อ้ มูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 103 ราย คิดเป็ นร้อยละ 68.7
เป็ นเพศชาย จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.3
2. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุมากกว่า 50 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3
รองลงมาคืออายุ น้อยกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.3 อายุ 31-40 ปี จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.7
อายุ 41-50 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.7
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3. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 121 คน คิด
เป็ นร้อยละ 80.7 รองลงมา คือระดับปริ ญญาโท จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 16 ระดับตํากว่า
ปริ ญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.7 และสูงกว่าปริ ญญาโท จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.7
4. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเงินเดือนมากกว่า 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 34
รองลงมา คือ 15,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.3 ตํากว่า 15,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.7 และ25,001-35,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 14
5. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทํางาน มากกว่า 15 ปี จํานวน
62 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3 รองลงมา น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.7 5-10 ปี
จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 และ 11-15 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
6. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ฝ่ ายบริ หารงานเป็ น ฝ่ ายวิชาการ จํานวน 82 คน คิด
เป็ นร้อยละ 54.7 รองลงมา คือ ฝ่ ายธุรการ- การเงิน จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยล ะ 21.3 ฝ่ ายบุคคล
จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.3 ฝ่ ายอาคารสถานที จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 และฝ่ าย
งานทะเบียน แผนงาน จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3
ส่ วนที 2 ข้ อมูลปััจจัยด้ านลักษณะงานและปัั จจัยด้ านประสบการณการทํางาน
โดยเลือกแบบสอบถามเป็ นแบบของการประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีการกําหนด
ระดับให้เลือกตอบ5 ระดับ คือ
เห็นด้วยมากทีสุด ให้ 5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
ให้ 4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง ให้ 3
คะแนน
เห็นด้วยน้อย
ให้ 2
คะแนน
เห็นด้วยน้อยทีสุด ให้ 1
คะแนน
สําหรับเกณฑ์ทีใช้ในการแปลความหมายได้กาํ หนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับไว้
เท่าๆ กัน โดยใช้สูตรดังนี
สูตร

=
=
=

คะแนนสูงสุด - คะแนนตําสุด
ช่วงชันทีแบ่ง
5–1
5
0.8
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ระดับคะแนน

ความหมาย

4.21 – 5.00
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด
3.41 – 4.20
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.61 – 3.40
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 - 2.60
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.80
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด
ตารางที 3 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานด้า้ นความมีอิสระในงาน
ค่า
ความมีอิสระในงาน
ค่าเฉลีย เบียงเบน
มาตรฐาน
ท่านสามารถใช้วิจารณญาณของตนในการแก้ไขปัญหาที
4.23
0.592
เกิดขึนได้
ท่านรู้สึกว่ามีความเป็ นอิสระและมีหน้าทีความรับผิดชอบ
4.09
0.665
ในการทํางาน
4.16
0.571
ค่าเฉลียรวม

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มากทีสุด
มาก
มาก

จากตารางที 3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงาน ด้านความมีอิสระในงาน พบว่า
โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานอยูในระดับมาก (X = 4.16, S.D. = 0.571) และ
เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากทีสุดในข้อท่านสามารถใช้
วิจารณญาณของตนในการแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนไ ด้ (X = 4.23, S.D. = 0.592) และมีความเห็นมาก
ในข้อท่านรู้สึกว่ามีความเป็ นอิสระและมีหน้าทีความรับผิดชอบในการทํางาน (X = 4.09, S.D.=
0.665)
ตารางที 4. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานด้า้ นความท้าทายของงาน
ความท้าทายของงาน
งานทีท่านทําอยูต่ อ้ งทําให้ท่านกระตือรื อร้นตลอดเวลา
ท่านสามารถดําเนินงานในหน้าทีและงานทีท่านรับ
มอบหมายเสร็ จทันเวลา
ค่าเฉลียรวม

4.23
4.19

ค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน
0.615
0.659

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มากทีสุด
มาก

4.21

0.562

มากทีสุด

ค่าเฉลีย
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จากตารางที 4. ความคิดเห็นต่ อปั จจัยลักษณะงาน ด้า นความมีความท้าทายของงาน
พบว่า โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานอยู ในระดับมากทีสุด (X = 4.21, S.D. =
0.562) และเมือพิจารณาเป็ นรายขอ พบว่า มีความคิดเห็นอยู ในระดับมากทีสุดในข้อ งานทีท่านทํา
อยูต่ อ้ งทําให้ท่านกระตือรื อร้นตลอดเวลา (X = 4.23, S.D. = 0.615) และมีความเห็นมากในข้อท่าน
รู้สึกว่ามี ท่านสามารถดําเนินงานในหน้าทีและงานทีท่านรับมอบหมายเสร็ จทันเวลา (X = 4.19,
S.D.= 0.659)
ตารางที 5 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานด้า้ นการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
ค่า
การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
ค่าเฉลีย เบียงเบน
มาตรฐาน
ท่านสามารถเสนอความความคิดในการทํางานได้
4.00
0.705
ท่านทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาเพืองานทีท่านได้รับ
4.31
0.634
มอบหมายอย่างเต็มที
ท่านคิดว่าตนเองมีส่วนร่ วมทีทําให้โรงเรี ยนประสบ
4.12
0.644
ความสําเร็ จ
4.14
0.534
ค่าเฉลียรวม

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
มากทีสุด
มาก
มาก

จากตารางที 4.4 ความคิดเห็นต่ อปั จจัยลักษณะงาน ด้านความการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารพบว่า โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานอยูในระดับมาก (X = 4.14, S.D.
= 0.534) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากทีสุดในข้อ ท่านทุ่มเท
แรงกายและสติปัญญาเพืองานทีท่านได้รับมอบหมายอย่างเต็มที (X = 4.31, S.D. = 0.634) และมี
ความเห็นมากในข้อท่านสามารถเสนอความความคิดในการทํางานได้(X = 4.00, S.D.= 0.705) ท่าน
คิดว่าตนเองมีส่วนร่ วมทีทําให้โรงเรี ยนประสบความสําเร็ จ(X = 4.14, S.D.= 0.534)
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ตารางที 6 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานด้านผลย้อนกลับของงาน
ผลย้อนกลับของงาน
ท่านมีโอกาสทราบผลของการปฏิบตั ิงานของท่าน
ผูร้ ่ วมงานมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบตั ิงานของท่าน
ค่าเฉลียรวม

ค่าเฉลีย
4.01
4.03
4.02

ค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน
0.719
0.623
0.606

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก

จากตารางที 6 ระดับความคิดเห็นต่ อปั จจัย ลักษณะงาน ด้านผลย้อนกลับของงาน
พบว่า โดยรวมบุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานอยูในระดับมากที (X = 4.02, S.D.
= 0.606) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากในข้อ เรี ยงตามลําดับ
ท่านมีโอกาสทราบผลของการปฏิบตั ิงานของท่าน (X = 4.01, S.D. = 0.719) และผูร้ ่ วมงานมีความ
พึงพอใจต่อผลการปฏิบตั ิงานของท่าน(X = 4.03, S.D.= 0.623)
ตารางที 7 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยประสบการณ์งานด้านความสําคัญของตนต่อองค์กร
ค่า
ระดับ
ค่าเฉลีย เบียงเบน
ความ
ความสําคัญของตนต่อองค์กร
มาตรฐาน คิดเห็น
ท่านรู้สึกว่าท่านเป็ นคนสําคัญของโรงเรี ยน
3.55
0.719
มาก
ท่านมักได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสําคัญๆเสมอ
3.59
0.715
มาก
3.57
0.661
มาก
ค่าเฉลียรวม
จากตารางที 7 ความคิดเห็นต่ อปั จจัย ประสบการณ์งานด้าน ความสําคัญของตนต่อ
องค์กร พบว่าโดยรวมบุคลากรมี ความคิดเห็นต่ อปั จจัย ประสบการณ์อยู่ ในระดับมากที (X = 3.57,
S.D. = 0.661) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากในข้อ เรี ยง
ตามลําดับ ท่านรู้สึกว่าท่านเป็ นคนสําคัญของโรงเรี ยน (X = 3.55, S.D. = 0.719) และท่านมักได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานสําคัญๆเสมอ(X = 3.59, S.D.= 0.715)
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ตารางที 8 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยประสบการณ์งานด้านความพึงพิงได้ขององค์กร
ค่า
ระดับ
ความพึงพิงได้ขององค์กร
ค่าเฉลีย เบียงเบน
ความ
มาตรฐาน คิดเห็น
เมือท่านมีปัญหา โรงเรี ยนสามารถให้ความช่วยเหลือได้
3.55
0.824
มาก
ท่านไม่คิดทีจะไปทํางานกับทีอืนทีมีลกั ษณะของงาน
3.70
1.028
มาก
ใกล้เคียงกัน
3.63
0.798
มาก
ค่าเฉลียรวม
จากตารางที 8 ความคิดเห็นต่อปัจจัยประสบการณ์งานด้านความพึงพิงได้ขององค์การ
พบว่ าโดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่ อปั จจัยประสบการณ์อยู่ ในระดับมากที (X = 3.63, S.D. =
0.798) และเมือพิจารณาเปนรายข้อ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากในข้อ เรี ยงตามลําดับ เมือ
ท่านมีปัญหา โรงเรี ยนสามารถให้ความช่วยเหลือได้(X = 3.55, S.D. = 0.824) และท่านไม่คิดทีจะไป
ทํางานกับทีอืนทีมีลกั ษณะของงานใกล้เคียงกัน(X = 3.70, S.D.= 1.028)
ตารางที 9 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยประสบการณ์งานด้านทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานและองค์กร
ค่า
ระดับ
ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานและองค์กร
ค่าเฉลีย เบียงเบน
ความ
มาตรฐาน คิดเห็น
ท่านรู้สึกว่าเพือนร่ วมงานเป็ นเพือนร่ วมงานทีดี
4.07
0.774
มาก
ท่านสามารถแลกเปลียนความคิดเห็นกับเพือนร่ วมงานได้
4.08
0.710
มาก
โรงเรี ยนมีการสร้างสภาพแวดล้อมในทีทํางานอย่าง
4.07
0.715
มาก
เหมาะสมและปลอดภัย
4.07
0.602
มาก
ค่าเฉลียรวม
จากตารางที 9 ความคิดเห็นต่ อปั จจัย ประสบการณ์งานด้านทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานและ
องค์กร พบว่าโดยรวมบุคลากรมี ความคิดเห็นต่ อปั จจัย ประสบการณ์อยู่ ในระดับมากที (X = 4.07,
S.D. = 0.602) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากในข้อ เรี ยง
ตามลําดับ ท่านสามารถแลกเปลียนความคิดเห็นกับเพือนร่ วมงานได้ (X = 4.08, S.D. = 0.710) ท่าน
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รู้สึกว่าเพือนร่ วมงานเป็ นเพือนร่ วมงานทีดี (X = 4.07, S.D.= 0.774) และโรงเรี ยนมีการสร้าง
สภาพแวดล้อมในทีทํางานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย(X = 4.07, S.D.= 0.715)
ตารางที 10 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยประสบการณ์งานด้านองค์กรมีชือเสียง
ค่า
ค่าเฉลีย เบียงเบน
องค์กรมีชือเสียง
มาตรฐาน
โรงเรี ยนทีท่านทํางานเป็ นโรงเรี ยนทีมีชือเสียง
3.89
0.738
ท่านภูมิใจทีได้บอกกับผูอ้ ืนว่าท่านทํางานทีโรงเรี ยนนี
4.14
0.724
4.01
0.673
ค่าเฉลียรวม

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก

จากตารางที 10 ความคิดเห็นต่ อปั จจัย ประสบการณ์งานด้านองค์กรมีชือเสียง พบว่ า
โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่ อปั จจัย ประสบการณ์อยู่ ในระดับมากที (X = 4.01, S.D. = 0.673)
และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากในข้อ เรี ยงโรงเรี ยนทีท่านทํางาน
เป็ นโรงเรี ยนทีมีชือเสียง(X = 3.89, S.D. = 0..738) และท่านภูมิใจทีได้บอกกับผูอ้ ืนว่าท่านทํางานที
โรงเรี ยนนี (X = 4.14, S.D.= 0.724)
ตารางที 11 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยประสบการณ์งานด้านความคาดหวังทีได้รับการตอบสนอง
จากองค์กร
ค่า
ระดับ
ความคาดหวังทีได้รับการตอบสนองจากองค์กร
ค่าเฉลีย เบียงเบน
ความ
มาตรฐาน คิดเห็น
ท่านคิดว่าจะได้รับความก้าวหน้าจากการปฏิบตั ิงาน
3.90
0.775
มาก
ในโรงเรี ยนมีการสนับสนุนภารกิจงานเพือนําไปสู่
3.95
0.754
มาก
ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
3.93
0.726
มาก
ค่าเฉลียรวม
จากตารางที 11 ความคิดเห็นต่ อปั จจัยประสบการณ์งานด้านความคาดหวังทีได้รับการ
ตอบสนองจากองค์กร พบว่าโดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยประสบการณ์อยูใ่ นระดับมาก
ที(X = 3.93, S.D. = 0.726) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากใ นข้อ
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ในโรงเรี ยนมีการสนับสนุนภารกิจงานเพือนําไปสู่ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย (X = 3.95, S.D. =
0..754) และท่านคิดว่าจะได้รับความก้าวหน้าจากการปฏิบตั ิงาน(X = 3.90, S.D.= 0.775)
สวนที 3 ข้ อมูลความผูกพันต่อองค์การ
เกณฑ์ทีใช้ในการแปลความหมายได้กาํ หนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับไว้เท่าๆ กัน
ระดับคะแนน
ความหมาย
4.21 – 5.00
ระดับความผูกพันในองค์การอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3.41 – 4.20
ระดับความผูกพันในองค์การอยูใ่ นระดับมาก
2.61 – 3.40
ระดับความผูกพันในองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 - 2.60
ระดับความผูกพันในองค์การอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.80
ระดับความผูกพันในองค์การอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด
ตารางที 12 ระดับความผูกพันต่อองค์กร
ระดับความผูกพันต่อองค์กร
ความเชือมันและการยอมรับเป้ าหมายขององค์กร
ความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือองค์กร
ความต้องการทีจะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์กร
ค่าเฉลียรวม

ค่าเฉลีย
4.04
4.21
4.23
4.16

ค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน
0.562
0.661
0.601
0.49

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มาก

จากตารางที 4.12 ระดับความผูกพันต่อองค์กร พบว่าโดยรวมบุคลา กรมีความผูกพันอยู่ ใน
ระดับมากที(X = 4.16, S.D. = 0.49) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบวา มีความผูกพันอยู่ ในระดับ
มากทีสุดในข้อ ในความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือองค์การ(X = 4.21, S.D. = 0.661) ความต้องการที
จะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ (X = 4.23, S.D.= 0.601) และมีความผูกพันอยู่ ในระดับมาก
ในข้อความเชือมันและการยอมรับเป้ าหมายขององค์การ (X = 4.04, S.D.= 0.562)
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ตารางที 13 ระดับความผูกพันต่อองค์ก์ รด้า้ นความเชือมันและยอมรับเป้ าหมาย ค่านิยมขององค์ก์ ร
ค่า
ระดับ
ความเชือมันและยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์ก์ ร
ค่าเฉลีย เบียงเบน
ความ
มาตรฐาน คิดเห็น
ท่านมีความรู้สึกภูมิใจเมือมีคนชมเชยโรงเรี ยนทีท่าน
4.33
0.642
มากทีสุด
ปฏิบตั ิงานอยู่
เมือมีบุคคลกล่าวถึงโรงเรี ยนอย่างเสียหาย ท่านจะรี บชีแจง
4.23
0.636
มากทีสุด
ทันที
ท่านพอใจกับนโยบายทีผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าํ หนด
3.75
0.868
มาก
ท่านมักจะพูดกับผูอ้ ืนว่าโรงเรี ยนนี ทํางานดีมาก
3.85
0.784
มาก
4.04
0.562
ปานกลาง
ค่าเฉลียรวม
จากตารางที 13 ระดับความผูกพันต่ อองค์ การด้ านความเชือมันและยอมรับเป้ าหมาย
และค่ านิยมขององค์ การระดับปานกลางที (X = 4.04, S.D. = 0.562) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า มีความผูกพันอยู่ ในระดับมากทีสุดในข้อ ท่านมีความรู้สึกภูมิใจเมือมีคนชมเชยโรงเรี ยนที
ท่านปฏิบตั ิงานอยู่(X = 4.33, S.D. = 0.642) เมือมีบุคคลกล่าวถึงโรงเรี ยนอย่างเสียหาย ท่านจะรี บ
ชีแจงทันที(X = 4.23, S.D.= 0.636) และมีความผูกพันอยู่ ในระดับมากใน ท่านพอใจกับนโยบายที
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าํ หนด(X = 3.75, S.D.= 0.868) ท่านมักจะพูดกับผูอ้ ืนว่าโรงเรี ยนนี ทํางานดีมาก(X =
3.85, S.D.= 0.784)
ตารางที 14 ระดับความผูกพันต่อองค์ก์ รด้า้ นความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือองค์การ
ค่า
ความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือองค์กร
ค่าเฉลีย เบียงเบน
มาตรฐาน
ท่านมีความเต็มใจทีจะทุ่มเท/พยายามปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
4.23
0.706
เป้ าหมาย
เมือปฏิบตั ิงานไม่สาํ เร็ จ ท่านยินดีจะสละเวลามาปฏิบตั ิงาน
4.19
0.711
ให้สาํ เร็ จ
4.21
0.661
ค่าเฉลียรวม

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มากทีสุด
มาก
มากทีสุด
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จากตารางที 14 ระดับความผูกพันต่ อองค์ การด้านความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือ
องค์การระดับมากทีสุดที(X = 4.21, S.D. = 0.661) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ้ พบว่า มีความผูกพัน
อยูใ่ นระดับมากทีสุดในข้อ ท่านมีความเต็มใจทีจะทุ่มเท/พยายามปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย (X =
4.23, S.D. = 0.706) และมีความผูกพันอยู่ ในระดับมากในข้อเมือปฏิบตั ิงานไม่สาํ เร็ จ ท่านยินดีจะ
สละเวลามาปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จ(X = 4.19, S.D.= 0.711)
ตารางที 15 ระดับความผูกพันต่อองค์ก์ รด้านความต้องการทีจะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์กร
ความต้องการทีจะรักษาความเป็ นสมาชิกของ
ค่า
ระดับ
องค์กร
ค่าเฉลีย เบียงเบน
ความ
มาตรฐาน คิดเห็น
ท่านไม่คิดจะเปลียนงาน
4.08
0.923
มาก
เมือท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทํางานนันอย่างเต็มที
4.43
0.584
มากทีสุด
ท่านมีความสุขกับการทํางานมากกว่าสิงใด
4.23
0.680
มากทีสุด
ท่านรู ้สึกพอใจทีได้เป็ นสมาชิกของโรงเรี ยนแห่ งนี
4.17
0.809
มาก
4.23
0.600
มากทีสุด
ค่าเฉลียรวม
จากตารางที 15 ระดับความ ผูกพันต่ อองค์ กรด้านความต้องการทีจะรักษาความเป็ น
สมาชิกขององค์การระดับมากทีสุดที(X = 4.23, S.D. = 0.600) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ้ พบว่ า มี
ความผูกพันอยูใ่ นระดับมากทีสุดในข้อ เมือท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทํางานนันอย่างเต็มที
(X = 4.43, S.D. = 0.584) ท่านมีความสุ ขกับการทํางานมากกว่าสิงใด (X = 4.23, S.D.= 0.680) และ
มีความผูกพันอยูใ่ นระดับมากในข้อ ท่านรู้สึ กพอใจทีได้เป็ นสมาชิกของโรงเรี ยนแห่ งนี (X = 4.17,
S.D.= 0.809) ท่านไม่คิดจะเปลียนงาน(X = 4.08, S.D.= 0.923)
ส่ วนที 4 การทดสอบสมมติฐาน
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson
Product Moment Correlation)
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สมมติฐานที 1 ความมีอิสระในงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์ก์ ารของบุคลากรที
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
H0: ความมีอิสระในงานไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ าร
H1: ความมีอิสระในงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ าร
ตารางที 16 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความอิสระในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์ก์ ร
ลักษณะงาน
ความมีอิสระในการทํางาน
ความผูกพันต่อองค์กร
0.426*
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองค์กร
0.331*
0.326*
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม
0.369*
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็ นสมาชิกภาพใน
องค์การ
*P < 0.05, N = 150
จากตารางที 16 พบว่า ความมีอิสระในงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ กร
โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.426 ซึงตัวแปรทังสองนีสามารถอธิบายความผันแปรซึงกันและกันได้
เท่ากับ (0.426)2 = 0.1814 ร้อยละ 18.14 และมีความสัมพันธ์กบั ทุกมิติของความผูกพันองค์การ
สมมติฐานที 2 ความท้าทาย ของงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ กรของบุคลากรที
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
H0: ความท้าทายของงานไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ าร
H1: ความท้าทายของงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์ก์ าร
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ตารางที 17 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความท้าทายของการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กร
ลักษณะงาน
ความท้าทายของการงาน
ความผูกพันต่อองค์าร
0.383*
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองค์การ
0.182*
0.361*
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม
0.365*
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็ นสมาชิกภาพใน
องค์การ
*P < 0.05, N = 150
จากตารางที 17 พบว่า ความมีทา้ ทายในงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ กร
โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.383 ซึงตัวแปรทังสองนีสามารถอธิบายความผันแปรซึงกั นและกันได้
เท่ากับ (0.383)2 = 0.1467 ร้อยละ14.67 และมีความสัมพันธ์กบั ทุกมิติของความผูกพันองค์กกร
สมมติฐานที 3 การมีส่วนร่ วมในการบริ หารมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ รของบุคลากรที
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
H0: การมีส่วนร่ วมในการบริ หารไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ ร
H1: การมีส่วนร่ วมในการบริ หารมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ ร
ตารางที 18 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่ วมในการบริ หารกับความผูกพันต่องค์ก์ ร
ลักษณะงาน
การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
ความผูกพันต่อองค์การ
0.584*
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองค์การ
0.344*
0.536*
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม
0.507*
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็ นสมาชิกภาพใน
องค์การ
*P < 0.05, N = 150
จากตารางที 18 พบว่ า การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่ อ องค์์กร โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.584 ซึงตัวแปรทังสองนีสามารถอธิบายความผัน
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แปรซึงกันและกันได้เท่ากับ (0.584)2 = 0.3410 ร้อยละ 34.10 และมีความสัมพันธ์กบั ทุกมิติของ
ความผูกพันองค์การ
สมมติฐานที 4 ผลย้อนกลับของงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ การของ บุคลากรที
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
H0: ผลย้อนกลับของงานไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ าร
H1: ผลย้อนกลับของงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ าร
ตารางที 19 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลย้อนกลับของงานกับความผูกพันต่ อองค์ก์ ร
ลักษณะงาน
ผลย้อนกลับของงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
0.463*
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองค์กร
0.367*
0.364*
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม
0.381*
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็ นสมาชิกภาพใน
องค์กร
*P < 0.05, N = 150
จากตารางที 19 พบว่า ผลย้อนกลับของงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน ต่ อองค์ กร
โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.463 ซึงตัวแปรทังสองนีสามารถอธิบายความผันแปรซึงกันและกันได้
เท่ากับ (0.463)2 = 0.2143 ร้อยละ 21.43 และมีความสัมพันธ์กบั ทุกมิติของความผูกพันองค์การ
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ตารางที 20 สรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กร
ลักษณะงาน ความมีอิสระใน ความท้าทายของ การมีส่วนร่ วมใน ผลย้อนกลับของ
งาน
งาน
การบริ หาร
งาน
ความผูกพัน ต่อ
0.426*
0.383*
0.584*
0.463*
องค์กร
*P < 0.05, N = 150
จากตารางที 20 พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์
กัน โดยทีมีความมีอิสระในงาน 0.426* คิดเป็ นร้อยละ 18.14 ความท้าทายของงาน 0.383* คิดเป็ น
ร้อยละ 14.67 การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร 0.584* คิดเป็ นร้อยละ 34.10 และ ผลย้อนกลับ ของงาน
0.384 คิดเป็ นร้อยละ 21.43
สมมติฐานที 5 ความสําคัญ ของตน ต่อองค์การ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ กรของ
บุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
H0: ความสําคัญของตนต่อองค์การไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ ร
H1: ความสําคัญของตนต่อองค์การมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์ก์ ร
ตารางที 21 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของตนต่อองค์การกับความผูกพันองค์กร
ประสบการณ์
ความสําคัญของตนต่อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร
0.334*
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองค์กร
0.384*
0.199*
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม
0.234*
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็ นสมาชิกภาพใน
องค์กร
*P < 0.05, N = 150
จากตารางที 21 พบว่า ความสําคัญของตนต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่
อองค์ก์ ร โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.334 ซึงตัวแปรทังสองนีสามารถอธิบายความผันแปรซึงกัน
และกันได้เท่ากับ (0.334)2 = 0.1115 ร้อยละ 11.15 และมีความสัมพันธ์กบั ทุกมิติข องความผูกพัน
องค์กร
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สมมติฐานที 6 ความพึงพิงได้ขององค์การมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ กรของบุคลากรที
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
H0: ความพึงพิงได้ขององค์การไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ ร
H1: ความพึงพิงได้ขององค์การมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ ร
ตารางที 22 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพิงได้ขององค์การกับความผูกพันต่ อองค์กร
ประสบการณ์
ความพึงพิงได้ขององค์กร
ความผูกพันต่อองค์การ
0.516*
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองค์กร
0.511*
0.296*
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม
0449*
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็ นสมาชิกภาพใน
องค์กร
*P < 0.05, N = 150
จากตารางที 22 พบว่า ความพึงพิงได้ขององค์ก รมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ต่อองค์ก์ ร โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.516 ซึงตัวแปรทังสองนีสามารถอธิบายความผันแปรซึงกัน
และกันได้เท่ากับ (0.516)2 = 0.2662 ร้อยละ 26.62 และมีความสัมพัน ธ์กบั ทุกมิติของความผูกพัน
องค์กร
สมมติฐานที 7 ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ กรของบุคลากรที
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
H0: ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ ร
H1: ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ ร
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ตารางที 23 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานกับความผูกพันต่อองค์กร
ประสบการณ์
ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงาน
ความผูกพันต่อองค์กร
0.490*
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองค์กร
0.474*
0.312*
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม
0.403*
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็ นสมาชิกภาพใน
องค์กร
*P < 0.05, N = 150
จากตารางที 23 พบว่า ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ องค์
กร โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.490 ซึงตัวแปรทังสองนีสามารถอธิบายความผันแปรซึงกันและกัน
ได้เท่ากับ (0.490)2 = 0.2401 ร้อยละ 24.01 และมีความสัมพันธ์กบั ทุกมิติของความผูกพันองค์กร
สมมติฐานที 8 องค์การมีชือเสียงมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ รของบุคลากรทีปฏิบตั ิงาน
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
H0: องค์การมีชือเสียงไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ ร
H1: องค์การมีชือเสียงมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ก์ ร
ตารางที 24 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมีชือเสียงกับความผูกพันต่อองค์กร
ประสบการณ์
องค์การมีชือเสียง
ความผูกพันต่อองค์กร
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองค์กร
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็ นสมาชิกภาพใน
องค์กร
*P < 0.05, N = 150

0.539*
0.413*
0.401*
0.482*
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จากตารางที 24 พบว่า องค์กรมีชือเสียงมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ กร
โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.539 ซึงตัวแปรทังสองนีสามารถอธิบายความผันแปรซึงกันและกันได้
เท่ากับ (0.539)2 = 0.2905 ร้อยละ 29.05 และมีความสัมพันธ์กบั ทุกมิติของความผูกพันองค์กร
สมมติฐานที 9 ความคาดหวังทีได้รับการตอบสนองจากองค์การมีความสัมพันธ์กบั คว ามผูกพัน
ต่อองค์ก์ รของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
H0: ความคาดหวังทีได้รับการตอบสนองจากองค์กรไม่มีความสั มพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์ก์ ร
H1: ความคาดหวังทีได้รับการตอบสนองจากองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์ก์ ร
ตารางที 25 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังทีได้รับการตอบสนองจากองค์กร
กับความผูกพันต่อองค์กร
ประสบการณ์
ความคาดหวังทีได้รับการตอบสนองจากองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร
0.384*
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองค์กร
0.511*
0.175*
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม
0.262*
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็ นสมาชิกภาพใน
องค์กร
*P < 0.05, N = 150
จากตารางที 25 พบว่า ความคาดหวังทีได้รับการตอบสนองจากองค์กรมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์ กร โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.384 ซึงตัวแปรทังสองนี
สามารถอธิบายความผันแปรซึงกันและกันได้เท่ากับ (0.384) 2 = 0.1474 ร้อยละ 14.74 และมี
ความสัมพันธ์กบั ทุกมิติของความผูกพันองค์กร
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ตารางที 26 สรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันต่ อองค์กร
ประสบการณ์ ความสําคัญ ความพึงพิงได้ ทัศนคติต่อ
องค์การมี ความคาดหวัง
ของตน
เพือนร่ วมงาน
ชือเสียง
ทีได้รับ
ความผูกพัน
0.334*
0.516*
0.490*
0.539*
0.384*
ต่อองค์กร
จากตารางที 4.19 พบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์กบั ความผูกพันต่
อองค์กร มี
ความสัมพันธ์กนั โดยทีมีความสําคัญของตน 0.334* คิดเป็ นร้อยละ 11.15 ความพึงพิงได้ 0.516*
คิดเป็ นร้อยละ 26.62 ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงาน 0.490* คิดเป็ นร้อยละ 24.10 องค์การมีชือเสียง
0.539* คิดเป็ นร้อยละ 29.05 และความคาดหวังทีได้รับ 0.384* คิดเป็ นร้อยละ 14.74

บทที 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง “ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
อําเภอท่ามะกา” มีวตั ถุประสงค์ทีต้องการทีจะทราบถึงระดับความผูกพันของบุคลากรทีปฏิบตั ิงาน
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา และวิเคร าะห์ว่าปัจจัยหรื อตัวแปรใดทีส่งผลหรื อมีความ
ผูกพันต่อองค์กรทีศึกษา โดยคาดว่าปัจจัยทีน่าจะมีความผูกพันหรื อส่งผลให้บุคลากรทีปฏิบตั ิงาน
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา ก็คือ 1.ปัจจัยเกียวกับลักษณะงาน ประกอบด้วย ความอิสระ
ในงาน ความท้าทายในงาน การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร และผลป้ อนกลับของงาน 2.ปัจจัยเกียวกับ
ประสบการณ์ในงาน ประกอบด้วย ความสําคัญของตนต่อองค์การ ความพึงพิงได้ขององค์การ
ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานและองค์การ องค์การมีชือเสียง และความคาดหวังทีได้รับการตอบสนอง
ขององค์การ
วิธีการทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ การสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพือสอบถามเกียวกับ
ลักษณะบุคคล ลักษณะของงาน ประสบการณ์ในงานและความผูกพันต่อองค์กร โดยใช้ประชากรที
เป็ นบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จํานวน 150 คน โดยมี 5 โรงเรี ยน
ดังนี 1.โรงเรี ยนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 37 คน 2.โรงเรี ยนนิวิฐราษฎร์อุปถัมถ์ 17 คน 3.โรงเรี ยน
ท่าเรื อพิทยาคม 15 คน 4. โรงเรี ยนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 11 คน 5. โรงเรี ยนท่ามะกาวิทยาคม 70 คน
ซี งจากข้อมูลนี ได้ใช้ค่าร้อยละ ค่ าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน มาใช้ในการอธิบาย และค่า
สหสัมพันธ์ในการทดสอบระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึงผลการวิจยั พบว่า
1.ลักษณะส่วนบุคคล. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 103 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 68.7 เป็ นเพศชาย จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.3 อายุมากกว่า 50 ปี จํานวน 50
คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 รองลงมาคืออายุ น้อยกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.3 อายุ 31-40 ปี จํานวน 37
คน คิดเป็ นร้อยละ 24.7 อายุ 41-50 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.7 จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.7 รองลงมา คือระดับปริ ญญาโท จํานวน 24 คน คิด
เป็ นร้อยละ 16 ระดับตํากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเป็ น ร้อยละ 2.7 และสูงกว่าปริ ญญาโท
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.7มีเงินเดือนมากกว่า 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 34 รองลงมา คือ
15,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.3 ตํากว่า 15,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.7
และ25,001-35,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 14มีประสบการณ์ในการทํางาน มากกว่า 15
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ปี จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3 รองลงมา น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.7 5-10 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 และ 11-15 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 .
ฝ่ ายบริ หารงานเป็ น ฝ่ ายวิชาการ จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.7 รองลงมา คือ ฝ่ ายธุรการการเงิน จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.3 ฝ่ ายบุคคล จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.3 ฝ่ าย
อาคารสถานที จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 และฝ่ ายงานทะเบียน แผนงาน จํานวน 8 คน คิด
เป็ นร้อยละ 5.3
2.ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอ
ท่ามะกา พบว่า โดยรวม บุคลากรทีมีความผูกพันอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.16, S.D. = 0.49) และเมือ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ในทุกด้านมีความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลําดับ คือ
ความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือองค์กร (X = 4.21, S.D. = 0.661) ความต้องการทีจะรักษาความเป็ น
สมาชิกขององค์กร (X = 4.23, S.D. = 0.601) และความเชือมันและการยอมรับเป้ าหมายขององค์กร
(X = 4.04, S.D. = 0.562)
3.จากการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์การทํางาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
อภิปรายผล
1.ผลการศึกษาเกียวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้าน
ประสบการณ์การทํางานของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า โดยรวม บุคลากรทีมีความผูกพันอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.16, S.D. = 0.49) และ
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ในทุกด้านมีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลําดับ
คือ ความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือองค์การ (X = 4.21, S.D. = 0.661) ความต้องการทีจะรักษาความ
เป็ นสมาชิกขององค์การ (X = 4.23, S.D. = 0.601) และความเชือมั นและการยอมรับเป้ าหมายของ
องค์การ (X = 4.04, S.D. = 0.562) ตามลําดับ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของมัณฑนา ตุลยนิษกะ
(2552) ศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรณี ศึกษา
คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ลักษณะของงานปฏิบตั ิของกลุ่ มตัวอย่างด้านความท้า
ทายของงาน ด้านความมีอิสระในการทํางาน และด้านการมีส่วนร่ วมในการบริ หารอยูใ่ นระดับมาก
ประสบการณ์จากการทํางานของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความพึงพิงได้ขององค์การและด้านทัศนคติต่อ
เพือนร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการทดสอบปัจจัยด้านลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรพบว่า
ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชือมันและยอมรับ
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เป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือองค์การ ด้านความต้องการที
จะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ อธิบายได้ว่า ปัจจัยทางด้านลักษณะงานแต่ละด้าน ได้แก่
ความมีอิสระในการทํางาน ความท้าทายของงาน การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การเป็ นความรู้สึกของบุคคลทีรู้สึกว่าตนเป็ นส่วนหนึง
ขององค์การและจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานเพืออ งค์การถ้าบุคคลยิงมีความผูกพันต่อ
องค์การสูงมากเท่าไหร่ แนวโน้มทีจะลาออกหรื อทิงองค์การไปก็ลดน้อยลงไปเท่านันซึงสอดคล้อง
กับBuchanan (อ้างถึงใน ซัลวานา ฮะซานี , 2550:29) ความผูกพันต่อองค์การเป็ นทัศนคติทีสําคัญยิง
สําหรับทุกๆองค์การ เนืองจากความผูกพันเป็ นตัวเชือมระหว่างจินตนาการของมนุษย์กบั จุดหมาย
ขององค์การทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความรู้สึกเป็ นเจ้าขององค์การและเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการสริ มสร้าง
สภาพความเป็ นอยูท่ ีดีขององค์การรวมสอดคล้องกับ งานวิจยั ของปาริ ชาติ พงษ์ชยั ศรี (2552) ศึกษา
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสรร พากร ภาค 5 พบว่า ความมีอิสระในงานและ
ประสบการณ์การทํางานได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การ
เป็ นทีพึงพิงได้ ความคาดหวังทีจะได้รับผลตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานและ
องค์การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของโสภณวิชญ์ บัวบานพร้อม (2551) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
งานทีปฏิบตั ิในด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความมีอิสระในการทํางาน ด้านความเข้าใจใน
กระบวนการทํางานของพนักงานบริ การลูกค้าทางโทรศัพท์บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
กับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
3.ผลการทดสอบปัจจัยด้านประสบการณ์การทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร พบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์การทํางาน ได้แก่ ด้านความสําคัญของตนต่อองค์การด้าน
ความพีงพิงได้ขององค์การ ด้านทัศนคติต่อเพือนร่ วมงาน ด้านทัศนคติต่อองค์การมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การด้านความเชือมันและยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การ ด้านความ
เต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานเพือองค์การ ด้านความต้องการทีจะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ
สอดคล้องกับที Steers (อ้างถึงใน อาคม ไตรพยัคฆ์, 2548:16-17) ได้กล่าวไว้ว่าประสบการณ์ในการ
ทํางานคือการรับรู้ ของสมาชิกต่อสิงแวดล้อมในช่วงปฏิบตั ิงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ องค์การเป็ นทีพึงพาได้ความคาดหวังได้รับการ
ตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติทีมีต่อเพือนร่ วมงานและองค์การซึงสอดคล้องกับ Sheldon (1976
อ้างถึงใน รัชดาพร ร้องเสียง , 2549:21) เห็นว่าปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
ได้แก่ การเข้ากันได้กบั เพือนร่ วมงาน ระยะเวลาทีทํางานในหน่วยงาน รวมถึงปัจจัยทีเป็ น
ประสบการณ์การทํางาน ได้แก่ ระยะเวลาทีใช้ในการศึกษาเพือประกอบอาชีพ ความผูกพันเกียวกับ
เพือนร่ วมงานทีทํางานด้วยกัน การพัฒนาประสบการณ์และความสนใจในการ สอดคล้องกับ สุนา
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ภาคุม้ ชัย (2552: 10) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การ นับเป็ นสิงทีมีความสําคัญต่อความเติบโตของ
องค์การ องค์การใดมีบุคลากรทีมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การสูงย่อมนําพาให้องค์การบรรลุ
เป้ าหมายได้น อกจากนี ความรู ้สึกของพนักงานทีแสดงตนว่าเป็ นหนึ งเดียวกับองค์การมีค่านิยมที
กลมกลืนกับสมาชิกอืนๆและเต็มใจทีจะอุทิศกําลังกายและกําลังใจเพือปฏิบตั ิภารกิจ ซึงโดยปกติ
พฤติกรรมของพนักงานทีมีความผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริ งจะมุ่งเน้นความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิให้
บรรลุเป้ าหมายขององค์การ
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรกําหนดนโยบายขององค์การทีชัดเจน ง่ายต่อความเข้าใจและการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร โดยพัฒนาให้บุคลากรมีศกั ยภาพในด้านความรู้ความสามารถควบคู่กนั ไปอย่างต่อเนือง
เพือให้กา้ วทันกับนโยบายและวิทยากรสมัยใหม่ทีเข้ามาในองค์การ โ ดยเน้นการมีส่วนร่ วม การ
ทํางานเป็ นทีม ให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึงและมีความสําคัญต่อองค์การ
2. กําหนดนโยบาย ในการฝึ กอบรม สัมมนาร่ วมกันระหว่างกลุ่มบุคลากรต่าง ๆ
ภายในองค์การ เพือให้แต่ละกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจ ในลักษณะงานของกันและกันซึงจะเป็ นการ
เสริ มสร่ างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันและช่วยให้การติดต่อประสานกันเป็ นไปด้วยดี
3. ส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์ดา้ นภาพพจน์และชือเสียงของหน่วยงาน โดยใช้สือต่าง
ๆ ให้เป็ นทีรู ้จกั ของคนทัวไปมากยิงขึน เพือให้บุคลากรเกิดความรู้สึกภูมิใจในหน่วยงาน และมี
ความมันใจทีจะทํางานกับหน่วยงานต่อไป
4. ควรเพิมการศึกษาแนวโน้ม ปัจจัยการลาออก และผลกระทบอืน ๆ ของความผูกพัน
ต่อองค์การ เช่น ประสิทธิภาพการทํางาน ขวัญและกําลังใจของบุคลากร เพือจะได้ทราบถึงข้อมูลที
จะนําไปใช้ในการวางแผนกําลังคนของหน่วยงาน และหาแนวทางการป้ องกันต่อไป
5. ควรศึ กษาความผูกพันต่อองค์การว่า มีความแตกต่าง มากน้อยอย่างไรและนําผล
การศึกษาทีได้มาปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารงานบุคคลแต่ละระดับ เพือเพิมประสิ ทธิภาพการ
ดําเนินงานของโรงเรี ยน
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เลขทีಹ
แบบสอบถามเพือการวิจยั 
เรื อง
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คําชีแจง
1. แบบสอบถามนีใช้ประกอบการศึกษาระดับปริ ญญาโท
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
2. แบบสอบถามนีแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 : ลักษณะส่วนบุคคล จํานวน 6 ข้อ
ส่วนที 2 : แบบสอบถามลักษณะงานและประสบการณ์ในงาน จํานวน 20 ข้อ
ส่วนที 3 : แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การจํานวน 10 ข้อ
ส่วนที 4 : แบบสอบถามความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเพิมเติม
โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ ตามสภาพความเป็ นจริ ง หรื อตามความคิดเห็นของท่าน 
โดยคําตอบของท่านจะถือเป็ นความลับและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของท่านแต่
ประการใด ผูว้ ิจยั จะเก็บข้อมูลทีได้รับจากท่านไปสรุ ปผลวิจยั เป็ นภาพรวมเท่านันผลการวิจยั ทีได้
จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

นางสาวโสมย์สิรี มูลทองทิพย์
นักศึกษาปริ ญญาโท
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพือการวิจยั 
เรื อง
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา
ส่ วนที 1 ลักษณะส่ วนบุคคล
คําชีแจงโปรดใส่เครื องหมาย3ลงใน ทีตรงกับข้อมูลของท่าน
สําหรับผูว้ ิจยั
1-3
1. เพศ
1. ชาย

2. หญิง

4

1. อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี
3. อายุ 41-50 ปี

2. อายุ 31-40 ปี
4. อายุมากกว่า 50 ปี

5

1. ตํากว่าปริ ญญาตรี
3. ปริ ญญาโท

2. ปริ ญญาตรี
4. สู งกว่าปริ ญญาโท

6

2. 15,001-25,000 บาท
4. มากกว่า 35,000 บาท

7

2. 5-10 ปี
4. มากกว่า 15 ปี

8

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. เงินเดือน
1. ตํากว่า 15,000 บาท
3. 25,001-35,000 บาท
5. ประสบการณ์ ในการทํางาน
1. น้อยกว่า 5 ปี
3. 11-15 ปี
6. ฝ่ ายบริหารงาน
1. ฝ่ ายธุรการ-การเงิน
2. ฝ่ ายบุคคล
3. ฝ่ ายวิชาการ
4. ฝ่ ายงานทะเบียน แผนงาน
5. ฝ่ ายอาคารสถานที

9
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ส่วนที 2 แบบสอบถามลักษณะงานและประสบการณ์ในงาน
คําชีแจง: โปรดใส่เครื องหมาย / ลงในช่องทีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุด
5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยมากปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีสุด
ข้ อ

รายการพิจารณา
ความมีอิสระในงาน

1
2

ท่านสามารถใช้วิจารณญาณของตนในการแก้ไขปัญหาที
เกิดขึนได้
ท่านรู ้สึกว่ามีความเป็ นอิสระและมีหน้าทีความรับผิดชอบ
ในการทํางาน
ความท้ าทายของงาน

3

งานทีท่านทําอยูต่ อ้ งทําให้ท่านกระตือรื อร้นตลอดเวลา

4

ท่านสามารถดําเนินงานในหน้าทีและงานทีท่านรับ
มอบหมายเสร็ จทันเวลา
การมีส่วนร่ วมในการบริหาร

5

ท่านสามารถเสนอความคิดในการทํางานได้

6
7

ท่านทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาเพืองานทีท่านได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที
ท่านคิดว่าตนเองมีส่วนร่ วมทีทําให้โรงเรี ยนประสบ
ความสําเร็ จ
ผลย้อนกลับของงาน

8

ท่านมีโอกาสทราบผลของการปฏิบตั ิของท่าน

9

ผูร้ ่ วมงานมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบตั ิงานของท่าน
ความสํ าคัญของตนต่ อองค์การ

10

ท่านรู ้สึกว่าท่านเป็ นคนสําคัญของโรงเรี ยน

11

ท่านมักได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสําคัญๆเสมอ
ความพึงพิงได้ ขององค์การ

5

4

3

2

1
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ข้ อ

รายการพิจารณา

12

เมือท่านมีปัญหา โรงเรี ยนสามารถให้ความช่วยเหลือได้

13

ท่านไม่คิดทีจะไปทํางานกับทีอืนทีมีลกั ษณะของงาน
ใกล้เคียงกัน
ทัศนคติต่อเพือนร่ วมงานและองค์การ

14

ท่านรู ้สึกว่าเพือนร่ วมงานเป็ นเพือนร่ วมงานทีดี

15

ท่านสามารถแลกเปลียนความคิดเห็นกับเพือนร่ วมงานได้

16

โรงเรี ยนมีการสร้างสภาพแวดล้อมในทีทํางานอย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย
องค์การมีชือเสี ยง

17

โรงเรี ยนทีท่านทํางานเป็ นโรงเรี ยนทีมีชือเสี ยง

18

ท่านภูมิใจทีได้บอกกับผูอ้ ืนว่าท่านทํางานทีโรงเรี ยนนี

5

4

3

2

1

2

1

ความคาดหวังทีได้ รับการตอบสนองจากองค์การ
19

ท่านคิดว่าจะได้รับความก้าวหน้าจากการปฏิบตั ิงาน

20

ในโรงเรี ยนมีการสนับสนุนภารกิจงานเพือนําไปสู่
ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย

ส่วนที 3 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ
คําชีแจง : โปรดใส่เครื องหมาย / ลงในช่องทีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุด
5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยมากปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีสุด
ข้ อ

รายการพิจารณา
ความเชือมันและการยอมรับเป้าห มายขององค์การ

21
22

ท่านมีความรู ้สึกภูมิใจเมือมีคนชมเชยโรงเรี ยนทีท่าน
ปฏิบตั ิงานอยู่
เมือมีบุคคลกล่าวถึงโรงเรี ยนอย่างเสี ยหาย ท่านจะรี บชีแจง
ทันที

5

4

3
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ข้ อ

รายการพิจารณา

23

ท่านพอใจกับนโยบายทีผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าํ หนด

24

ท่านมักจะพูดกับผูอ้ ืนว่าโรงเรี ยนนีทํางานดีมาก

5

4

3

2

1

ความเต็มใจทีจะปฏิบัติงานเพือองค์การ
25
26

ท่านมีความเต็มใจทีจะทุ่มเท / พยายามปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
เป้ าหมาย
เมือปฏิบตั ิงานไม่สาํ เร็ จ ท่านยินดีจะสละเวลามาปฏิบตั ิงาน
ให้สาํ เร็ จ
ความต้ องการทีจะรั กษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ

27

ท่านไม่คิดจะเปลียนงาน

28

เมือท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทํางานนันอย่างเต็มที

29

ท่านมีความสุ ขกับการทํางานมากกว่าสิ งใด

30

ท่านรู ้สึกพอใจทีได้เป็ นสมาชิกของโรงเรี ยนแห่งนี

ส่วนที 4 แบบสอบถามความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเพิมเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

“ขอบพระคุณทุกท่านทีสละเวลามาตอบแบบสอบถาม”
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชือ – สกุล
ทีอยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2552

นางสาวโสมย์สิรี มูลทองทิพย์
52/58 หมู่ 3 ตําบล ท่ามะกา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนนารี วุฒิ
จังหวัดราชบุรี
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจทัวไป จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร

