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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่อง “ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงาน ศึกษาเฉพาะ
กรณี บริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด” จากกลุ่มประชากรจานวน 185 คน ซึง่ ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจยั ทีค่ รอบคลุมข้อมูลใน 4 ส่วน คือ แบบสอบถามเกีย่ วกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม, แบบสอบถามความคิดเห็ฯทีม่ ตี ่อปจั จัยด้านลักษณะ
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์การ, แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยประสบการณ์การทางานที่
เกีย่ วข้องกับองค์การ และ แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การเพื่อวัดความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน ซึง่ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่
การแจกแจงความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลีย่ , ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน, การทดสอบแบบที (t-test), แบบ
One-Way ANOVAและแบบค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยลักษณะงานของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยประสบการณ์การทางานของพนักงาน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยลักษณะงานทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน

จ

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยประสบการณ์การทางานทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงาน
จากการศึกษาพบว่า
1. พนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนี่ยริง่ จากัด มีร ะดับความผูกพันต่ออยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ท่านภูมใิ จที่
จะบอกกับคนทั ่วไปว่าท่านเป็นพนักงานขององค์การนี้, ท่านมีความรูส้ กึ ว่าองค์การคือครอบครัว
ของท่าน, ท่านเห็นด้วยกับนโยบายขององค์การ, ท่านไม่ลาบากใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตามนโยบาย
กฏระเบียบและข้อบังคับทีอ่ งค์การกาหนด, ท่านเต็มใจทีจ่ ะเสียสละความสุข และประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อความสาเร็จขององค์การ, ท่านเต็มใจทีจ่ ะใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้
งานขององค์การประสบความสาเร็จ,
ท่านมีความรูส้ กึ ห่วงใยอย่างยิง่ กับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับ
องค์การ, ท่านมั ่นใจในอนาคตขององค์การ, ท่านรูส้ กึ ว่าปญั หาขององค์การเป็นเรื่องทีพ่ นักงานทุก
คนรวมทัง้ ตัวท่านต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไข, ท่านมักจะกล่าวชม และพูดถึงองค์การในการ
สร้างสรรค์อยูเ่ สมอ, เมื่อมีผกู้ ล่าวถึงองค์การของท่านในทางทีไ่ ม่ดที ่านรูส้ กึ ไม่ชอบใจ, ท่านมีความ
ต้องการทีจ่ ะดารงความเป็นสมาชิกขององค์การนี้ตลอดไป, ท่านรูส้ กึ ว่าองค์การนี้เป็นองค์การทีด่ ี
ทีส่ ุดท่านอยากทางานด้วย,
เมื่อมีผกู้ ล่าวถึงองค์การของในแง่ลบท่านมักจะพูดแก้ต่างให้เสมอ
ระดับความคิดเห็นปานกลาง ได้แก่ ท่านทางานกับองค์การนี้เพื่อรอเปลีย่ นงานใหม่ทด่ี กี ว่า
2. พนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนี่ยริง่ จากัด มีระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับปจั จัยลักษณะงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสาคัญ
ของลักษณะงานทีท่ ่านรับผิดชอบ, การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา, งานทีม่ ี
โอกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื , ความเข้าใจกระบวนการ พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ยกเว้น ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน ,ผลป้อนกลับของงาน และลักษณะงานทีท่ า้ ทาย ทีม่ ี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. พนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนี่ยริง่ จากัด มีระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับปจั จัยด้านประสบการณ์การทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ด้านความมั ่นคงและน่าเชื่อถือได้ขององค์การ, ด้านความรูส้ กึ วาองค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้
พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้น ความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ และ
ด้านความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การทีค่ วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
4. พนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนี่ยริง่ จากัด ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันในด้านเพศ,ด้านหน่วยงาน ,ด้านตาแหน่งงาน และด้านรายได้ จะมีระดับความผูกพัน

ฉ

ต่อองค์การทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 และพนักงานทีม่ ปี จั จัยด้านบุคคล
แตกต่างกันใน ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพสมรส และด้านระยะเวลาที่
ปฏิบตั งิ าน จะมีระดับความผูกพันต่อองค์การทีไ่ ม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ 0.05
5. ปจั จัยด้านลักษณะงาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีความสัมพันธ์กนั
เชิงบวกในระดับปานกลาง ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 ค่า r= .360** แปลผลได้วา่ การทีพ่ นักงานมี
ปจั จัยด้านลักษณะงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลทาให้พนักงานมีความผูกพันเพิม่ มากขึน้ ด้วย
6. ปจั จัยด้านประสบการณ์การทางาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับมาก ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 ค่า r= .497** แปลผลได้วา่ การที่
พนักงานมีปจั จัยด้านประสบการณ์การทางานเพิม่ ขึน้ ส่งผลทาให้พนักงานมีความผูกพันเพิม่ มาก
ขึน้ ด้วย
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุณา ความอนุเคราะห์และน้าใจ
จากบุคคลหลายฝา่ ย ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เพชรสว่าง อาจารย์ทป่ี รึกษาทีไ่ ด้
กรุณาให้คาปรึกษาในแนวคิด และช่วยตรวจแก้ไขในส่วนทีบ่ กพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการ
ทาการศึกษา
เพื่อความสมบูรณ์แห่งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้
ผูว้ จิ ยั ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านทีไ่ ด้ส ั ่งสอน ถ่ายทอดแนวคิด องค์ความรูแ้ ละการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ และแนะแนวทางต่างๆ ทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
วางแผน การคิดอย่างมีระบบ ตลอดระยะเวลาทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาอยู่ ณ สถาบันแห่งนี้
ขอขอบคุณ บริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด คุณสรรเพชร ธีรพงส์ และ
คุณวรรธิดา เถาว์ชู ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั ในครัง้ นี้ และขอขอบคุณ
พนักงานทุกท่านทีใ่ ห้การช่วยเหลือในการศึกษาการจัดทางานวิจยั ในครัง้ นี้
รวมทังเจ้
้ าหน้าที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทีไ่ ด้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวสมานสินธุท์ ค่ี อยเป็นกาลังใจ ช่วยเหลือ
สนับสนุน ตลอดระยะเวลาในการศึกษา และการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเล่มนี้เสมอมา
กรณีทม่ี ขี อ้ ผิดพลาดบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้แ ต่เพียงผู้
เดียวเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
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บทที่ 1
บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ทาให้สงั คมในโลกปจั จุบนั เป็น
สังคมแห่งข่าวสารข้อมูลทีถ่ ูกเชื่อมเข้ากันหมด ส่งผลให้การแข่งขันทางการค้าทีท่ วีความรุนแรง
ยิง่ ขึน้ ทัง้ ในด้านนโยบายการค้าเสรี การขยายตัวของตลาดโลก การลงทุนข้ามชาติ และการ
เคลื่อนย้ายของปจั จัยการผลิต ดังนัน้ คุณภาพของบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์จะเป็นตัวแปรที่
สาคัญทีส่ ุดในเชิงความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การธุรกิจในยุคปจั จุบนั ด้วยบุคลากรหรือ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรทีท่ รงคุณค่าทีส่ ุดขององค์การ เพราะบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์
จะทาหน้าที่ “บริหาร” ทรัพยากรอื่นๆ จนกระทัง้ กลายเป็นผลผลิต ซึง่ บุคลากรหรือทรัพยากร
มนุษย์ดงั กล่าวจะต้องมีความพร้อม มีความจริงใจ สามารถทางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
หรือเป็นบุคคลในองค์การทีส่ ามารถสร้างคุณค่าของระบบการบริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ี
ต้องการได้
การทีอ่ งค์การจะได้คนดีมคี ณ
ุ ภาพเข้าทางานในองค์การจะต้องใช้ทุนทรัพย์และสูญเสีย
เวลาจานวนมาก นับตัง้ แต่ขนตอนการสรรหา
ั้
คัดเลือก บรรจุแต่งตัง้ ฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้
เกิดความรู้ ความสามารถ ความชานาญตลอดจนทักษะทีด่ ที จ่ี ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของบุคคลนัน้ และเป็นประโยชน์ต่อการทีจ่ ะทาให้องค์การสามารถบรรลุภารกิจได้ ซึง่ กระบวนการ
ต่างๆ เหล่านี้ลว้ นเป็นการลงทุนขององค์การทังสิ
้ น้ ดังนัน้ สิง่ ทีอ่ งค์กรจะต้องคานึงถึงอยูเ่ สมอก็คอื
ทาอย่างไรจึงจะสรรหาคนดีมฝี ีมอื มาอยูก่ บั องค์การ และเมื่อได้มาแล้วจะทาอย่างไรจึงจะพัฒนา
เข้าให้ดยี งิ่ ขึน้ พร้อมทังจู
้ งใจให้เขาอุทศิ กาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปญั ญาให้แก่งานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายเพื่อให้ได้งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทอ่ี งค์การตัง้ ไว้ และทา
อย่างไรจึงจะรักษาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุ ษย์ไว้กบั องค์การให้ยาวนานทีส่ ุด
ด้วยเหตุผลนี้
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การจึงเป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารและนักวิชาการหันมาให้ความสนใจกันมาก
ด้วยเหตุผลทีส่ าคัญ คือ ความผูกพันต่อองค์การมีส่วนเกีย่ วข้องอย่างมากต่อการลาออกจากงาน
หรือการเปลีย่ นงาน การขาดงาน และการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
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ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นทัศนคติของพนักงานทัง้ ที่
แสดงออกถึงความคิด ความรูส้ กึ การรับรู้ และการเรียนรูข้ องพนักงาน ทีส่ ่งผลต่อความสัมพันธ์
และความพึงพอใจของพนักงานทีม่ ตี ่อองค์การ
พนักงานทีม่ คี วามผูกพันต่อองค์การจะมี
พฤติกรรมการตระหนักถึงความสาคัญและมีแรงบันดาลใจต่อบทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของตนทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการทางานในเชิงพัฒนา และจะมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลซึง่ ช่วยทาให้
เกิดความร่วมคิด ร่วมใจ และความร่วมมือ ซึง่ กันและกัน เพื่อการสร้างสรรค์ ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยส่งผลต่อผลิตภาพและคุณภาพขององค์การ บุคลากรทุกส่วนใน
องค์การ มีบทบาทหน้าทีใ่ นการสร้าง พัฒนา และรักษาสัมพันธภาพทีด่ ซี ง่ึ กันและกัน เพื่อ
สร้างสรรค์ความผูกพันของพนักงานให้มตี ่อองค์การ
พนักงานทุกคนทีม่ คี วามพึงพอใจในการ
ทางาน (Job Satisfaction) และความสุขในการทางานนัน้ ใช่วา่ จะมีความผูกพันกับองค์การ
(Organizational Engagement) เสมอไป ดังนัน้ การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee
Engagement) จึงเป็นวิธกี ารหนึ่งทีช่ ่วยทาให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์การได้ (ณัช อุษา
คณารักษ์, 2554)

ปัญหาและลักษณะปัญหาที่ เกิ ดขึ้นภายในองค์การ
บริษทั เบสท์ เพอเฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนี่ยริง่ เป็นบริษทั คนไทยซึง่ ประกอบธุรกิจงาน
บริการ สาหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และได้รบั
รางวัลการรันตีมากมาย ถึงแม้จะเป็นบริษทั ทีป่ ระสบความสาเร็จในการให้บริการเป็ นทีพ่ งึ พอใจ
ของลูกค้า แต่บริษทั ต้องประสบปญั หาภายในองค์การเรื่องการสร้างบุคลการทีใ่ ห้มคี ณ
ุ ภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีม่ เี พิม่ มากขึน้ ด้วย ณ เวลานี้ องค์การมีนโยบายการขยาย
ธุรกิจแบบก้าวกระโดดซึง่ ปจั จุบนั องค์การต้องการอัตรากาลังคนเพิม่ มากขึน้
เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ
และในเวลาเดียวกันองค์การจะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรภายในองค์การให้มี
ความรูค้ วามสามารถเพื่อองค์การสามารถทีจ่ ะแข่งขันและสร้างความได้เปรียบทางด้านแรงงานอีก
ทัง้ จะต้องเตรียมตัวต้อนรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community , AEC)
ในปี 2558 ซึง่ มีการเปิดด้านแรงงานเสรี ดังนัน้ การพัฒนาบุคคลกรภายในองค์การจึงเป็นเรื่องที่
ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญเป็นอย่างมากในขณะนี้ทจ่ี ะต้องเร่งฝึกอบรมและพัฒนาฝีมแี รงงานให้มี
คุณภาพมากขึน้ ไปกว่าเดิม แต่ดว้ ยจะเริม่ ต้นพัฒนาบุคคลใดนัน้ องค์การจะต้องทราบถึงความคิด
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ความรูส้ กึ และความต้องการของพนักงานทีม่ ตี ่อองค์การอย่างแท้จริง เพื่อทีอ่ งค์การสามารถ
ตอบสนองความต้องการนัน้ ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่งความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
สามารถเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาถ้าหากเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้
ตามความต้องการ ซึง่ สอดคล้องกับ อนันต์ชยั คงจันทร์ (2529) ทีก่ ล่าวว่า การขาดความผูกพัน
ในองค์การ อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมองค์การทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ได้แก่ การขาดงาน การไม่ตรงต่อ
เวลาในการทางาน และการโยกย้าย เปลีย่ นงาน
ดังนัน้ ปจั จัยใดทีม่ อี ทิ ธิพลในการสร้างความผูกพันต่อองค์การอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง
ไปตามสถานการณ์สงิ่ แวดล้อมทางปจั จัยภายนอก หรือแม้แต่ปจั จัยภายในองค์การก็มสี ่วนทาให้
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเพิม่ มากขึน้
หรือลดได้ตลอดเวลา สิง่ ทีบ่ ริษทั สามารถ
ควบคุมได้คอื ปจั จัยภายในองค์การซึง่ ผูบ้ ริหารและทีมงานทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสาคัญและ
ไม่ควรมองข้ามบางสิง่ บางอย่างทีค่ ดิ ว่าไม่สาคัญ การสารวจความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
จึงเป็นขันตอนแรกที
้
อ่ งค์การจะต้องทาการสารวจเพื่อหาระดับความคิดเห็นของพนักงานทีม่ ตี ่อ
องค์การในแต่ละด้านทีค่ าดว่าเป็นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์การ ดังนัน้
Engagement Survey จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งทีช่ ่วยให้เราได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในการบริหาร
คนทีอ่ ยูใ่ นองค์การได้เป็นอย่างดี ว่าปจั จัยใดทีจ่ ะต้องให้ความสาคัญ สนับสนุนให้มคี วามผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานอยูต่ ่อไปอย่างยาวนาน เนื่องด้วยระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
จะบอกได้วา่ องค์การนัน้ จะประสบความสาเร็จ หรือล้มเหลวก็ได้
จากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวในข้างตน จึงน่าสนใจในการศึกษาว่าความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด อยูใ่ นระดับใด และหนทางในการ
สร้างความผูกพันต่อองค์การทาได้อย่างไร และศึกษาระดับความคิดเห็นทางด้านปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความผูกพัน และระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน อันจะเป็นทิศทางในการพัฒนา
บุคลากรในองค์การเพื่อให้มคี วามเป็นเลิศปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ
ก้าวไปสู่องค์การชันน
้ าใน
ภูมภิ าค ซึง่ จะนาไปสู่ความตัง้ ใจทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปญั ญาในการปฏิบตั งิ าน อันเป็นผลส่ง
ต่อไปสู่ความสาเร็จขององค์การและความจงรักภักดีต่อองค์การ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
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2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยลักษณะงานของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยประสบการณ์การทางานของพนักงาน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยลักษณะงานทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยประสบการณ์การทางานทีส่ ง่ ผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

สมมุติฐานการวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั กรณีศกึ ษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานอย่าง
กรณีศกึ ษา ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมุตฐิ านไว้ดงั นี้
1. ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันของพนักงาน มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การที่
แตกต่างกัน
2. ปจั จัยเกีย่ วกับลักษณะงานมีความสัมพันธ์กนั กับความผูกพันต่อองค์การ
3. ปจั จัยเกีย่ วกับประสบการณ์การทางานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กนั กับความ
ผูกพันต่อองค์การ

ขอบเขตของการวิ จยั
สาหรับส่วนทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการศึกษา คือ พนักงานทุกหน่วยงานใน
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ตัวแปรอิสระได้แก่
ปจั จัยลักษณะส่วนบุคคล(Personal Characteristic) ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
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5. หน่วยงาน
6. ตาแหน่งงาน
7. ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน
8. รายได้
ปจั จัยด้านลักษณะงาน (Job Characteristic) ได้แก่
1. ความสาคัญของลักษะงาน
2. ลักษณะงานทีท่ า้ ทาย
3. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา
4. ความเข้าใจในกระบวนการทางาน
5. งานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
6. ผลป้อนกลับของงาน
7. ความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้า
ปจั จัยด้านประสบการณ์การทางาน (Work Experience) ได้แก่
1. ความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ
2. ความมั ่นคงและน่าเชื่อถือได้ขององค์การ
3. ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ
4. ความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้
กลุ่มที่ 2 ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ความผูกพันต่อองค์การ
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
(Personal Characteristic)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
หน่วยงาน
ตาแหน่งงาน
ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
รายได้
ปัจจัยด้านลักษณะงาน
( Job Characteristic)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความสาคัญของลักษณะงาน
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้า
ผลป้อนกลับของงาน
งานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
ลักษณะงานทีท่ ้าทาย
ความเข้าใจกระบวนการทางาน

ปัจจัยด้านประสบการณ์ การทางาน
(Work Experience)
1. ความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ
2. ความมั ่งคงและน่าเชือ่ ถือได้ขององค์การ
3. ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจาก
องค์การ
4. ความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็นทีพ่ งึ่ พิงได้

ความผูกพันต่อ
องค์การ
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นิ ยามศัพท์เฉพาะ
องค์การ หมายถึง บริษทั ทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการวิจยั หัวข้อ ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
พนักงาน หมายถึง บุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงานในองค์การ
พนักงานบนฝั ่ง หมายถึง บุคลากรทีผ่ ่านการศึกษางานเป็นระยะเวลา 119 วัน และได้รบั
ั่
การพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงานรายวันบนฝงโดยคิ
ดค่าจ้างเป็นรายวันเฉพาะวันทีท่ างาน
พนักงานนอกฝั ่ง หมายถึง บุคลากรทีท่ างานในแปลงสัมปทาน ขุดเจาะ สารวจ และผลิต
ปิโตรเลียม มีลกั ษณะการทางานตามสัญญาการจ้างงานทีม่ คี วามจาเป็นต้องปฏิบตั งิ านเป็นรายวัน
ต่อผลัด ผลัดละ 12 ชั ่วโมงในวันทางานปกติ คือ 28 วัน และ/หรือ 21 วัน และ/หรือ 14 วัน และ
หรือ 7 วัน และ/หรือ ตามข้อตกลงของโครงการเฉพาะกิจ ติดต่อกัน และตามด้วยวันหยุดบนฝงั ่
อีก 28 วัน และ/หรือ 21 วัน และ/หรือ 14 วัน และ/หรือ 7 วัน และ/หรือ ตามข้อตกลงของ
โครงการเฉพาะกิจติดต่อกัน ซึง่ วันหยุดดังกล่าวนี้ รวมถึงวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตาม
ประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจาปี
พนักงานประจารายเดือน หมายถึง บุคลากรทีผ่ ่านการศึกษงานเป็นระยะเวลา 119
วัน และได้รบั การพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจารายเดือน โดยตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นราย
เดือน
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่
เพศหมายถึง ความแตกต่างทางสรีระ ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง
อายุ หมายถึง อายุของพนักงานใน
ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดของพนักงานในองค์การในปจั จุบนั ทีไ่ ด้ทา
การวิจยั ในครัง้ นี้
สถานภาพ หมายถึง สภาพการครองตนของพนักงานในองค์การ แบ่งออก เป็น โสด
สมรส หย่าร้าง/หม้าย แยกกันอยู่
หน่ วยงาน หมายถึง หน่วยงานทีพ่ นักงานในองค์การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ ณ ปจั จุบนั ทีท่ า
การวิจยั
ตาแหน่ งงาน หมายถึง ตาแหน่งทีพ่ นักงานในองค์การดารงสถานภาพอยู่ ณ ปจั จุบนั ที่
ทางานอยูใ่ นองค์การ
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ระยะเวลาปฏิ บตั ิ งาน หมายถึง ระยะเวลาทีพ่ นักงานในองค์การปฏิบตั งิ านอยูใ่ นองค์การ
ปัจจัยด้านลักษณะงานหมายถึง คุณลักษณะของงาน หรือหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้
ปฏิบตั งิ าน
ความสาคัญของลักษณะงาน หมายถึง ความรูส้ กึ ของพนักงานต่องานทีผ่ บู้ งั คับบัญชา
มอบหมายให้ปฏิบตั วิ า่ มีความสาคัญต่อองค์การ
การมีส่วนร่วมแสดงความคิ ดเห็นต่อผู้บงั คับบัญชาหมายถึง ความรูส้ กึ ของพนักงาน
ทีแ่ สดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการทางานทีต่ นเกีย่ วข้องต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้ า หมายถึง โอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง หรือพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถจากงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่
ผลป้ อนกลับของงาน หมายถึง โอกาสของลูกจ้างทีจ่ ะได้รบั รูผ้ ลการปฏิบตั งิ านของตน
งานที่มีโอกาสติ ดต่อสัมพันธ์กบั ผู้อื่น
หมายถึง
ลักษณะงานทีม่ โี อกาสสร้าง
ความสัมพันธ์ส่วน หรือสร้างความคุน้ เคยกับผูร้ ่วมงาน และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง หรืองานที่
สร้างสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อผูร้ ่วมงาน
ลักษณะงานที่ท้าทาย มายถึง ความรูส้ กึ ของลูกจ้างทีม่ ตี ่อลักษณะงานทีน่ ่าสนใจ และทา
ให้ลกู จ้างเกิดความกระตือรือร้นในการทางาน
โดยจะต้องใช้ความรูค้ วามสามารถในการ
ั
ปฏิบตั งิ านและในการแก้ไขปญหาที
เ่ กิดขึน้
ความหลากหลายในงาน หมายถึง การใช้ความรู้ ทักษะ วิทยากร อุปกรณ์ แนวทาง
ปฏิบตั หิ ลายๆ ด้าน หลีกเลีย่ งความซ้าซาก จาเจ ในการทางาน
ความเข้าใจกระบวนการทางาน หมายถึง ความเข้าใจในวิธกี ารทางาน คาสั ่ง และ
สามารถปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เริม่ ต้นจนกระทั ่งสิน้ สุดการทางาน และสามารถเห็นการปฏิบตั งิ านได้
ทันทีเมื่อสิน้ สุดงาน
ปัจจัยด้านประสบการณ์ หมายถึง สิง่ ทีบ่ ุคคลได้รบั ทราบและเรียนรูเ้ มื่อเข้าไปปฏิบตั าิ น
ในองค์การ
ความสึกว่ามีความสาคัญต่อองค์การ หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลเกีย่ วกับบทบาท
ของตนเองในองค์การ ว่าได้รบั การยกย่อง การได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถใน
การปฏิบตั งิ าน การได้รบั ความไว้วางใจ และให้ความสาคัญจากหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ร่วมทัง้
รูส้ กึ ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จขององค์การ
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ความมั ่นคงและน่ าเชื่อถือได้ขององค์การ หมายถึง ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อองค์การว่ามี
ความมั ่นคง และเชื่อถือได้เป็นทีย่ อมรับจากผูอ้ ่นื และมีชอ่ื เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ของบุคคลทั ่วไป
ความคาดหวังที่จะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ หมายถึง ความปรารถนาของ
พนักงานทีจ่ ะได้รบั ตอบสนองจากองค์การในเรื่องความก้าวหน้าในงาน
ความรู้สึกว่าองค์การเป็ นที่พึ่งพิงได้ หมายถึง การรับรูข้ องพนักงานเกีย่ วกับองค์การ
สามารถตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานทางด้านกายภาพ และความมั ่นคงในชีวติ ให้แก่สมาชิกใน
องค์การ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน หมายถึง ความรูส้ กึ ของพนักงาน ทีม่ ตี ่อ
องค์การ และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมมุ่งมั ่นทีจ่ ะใช้ความพยายามอย่างเต็มทีท่ จ่ี ะปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั จากการวิ จยั
1. ทาให้ทราบถึงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงาน
2. นาข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้เป็นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริหารในการ (วางแผนแบบระบบทีส่ ามารถ
ตอบสนองการสร้างความผูกพันให้กบั องค์กรได้) บริหารทรัพยากรมนุษย์ และกาหนดกลยุทธ์ใน
การสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์การอย่างยั ่งยืน
3. นาข้อมูลทีไ่ ด้ไปเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันของพนักงานภายใน
องค์การให้เกิดบรรทัดฐานเดียวกัน
4. วางแผนในการออกแบบเครื่องมือ(ต่างๆ) ในการพัฒนาบุคลากร และการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานในองค์การ
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บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างยั ่งยืน
กรณีศกึ ษา ผูศ้ กึ ษาได้นาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องมากประการ
ศึกษาดังนี้
1. ประวัตคิ วามเป็นมาขององค์การ
2. แนวคิด และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความผูกพันต่อองค์การ
3. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ประวัติความเป็ นมาขององค์การ
บริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด ได้ทาการก่อตัง้ เมื่อเดือนมีนาคม 2543
ประกอบธุรกิจงานรับเหมาเชื่อมโลหะ ซึง่ เป็นธุรกิจรับเหมางานวางท่อแก็ส และท่อน้ามัน ใน
กลุ่มปิโตเลียมด้วยการทางานภายใต้สญ
ั ญารับเหมากับบริษทั ปตท. และบริษทั เชพรอน โดย
เริม่ แรกจากพนักงานจานวน 25 คน ทางานให้กบั บริษทั เชพรอนในเรื่องแรงงานฝีมอื ลงไปทางาน
ทีแ่ ท่นขุดเจาะเพื่อประกอบและติดตัง้ ท่อแก็ส และท่อน้ามัน มาจนถึงปจั จุบนั บริษทั มีพนักงาน
ทัง้ สิน้ 805 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนอกฝงั ่ 621 คนเป็นพนักงานสังกัดฝา่ ยผลิต และ
ั่
กลุ่มบนฝงั ่ 184 คนโดยพนักงานกลุ่มบนฝงแยกออกเป็
น 2 หน่วยงานได้แก่ หน่วยงานฝา่ ย
บริหารจานวน 45 คน และหน่วยงานฝา่ ยผลิต จานวน 139 คน และในขณะนี้กาลังขยายธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องด้วยการเพิม่ โรงงานผลิตอุปกรณ์ชน้ิ ส่วนประกอบทีร่ ะยองโดยมีการวางแผนเพิม่
อัตรากาลังพลอีกประมาณ 100 คน และทีอ่ าเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชรอีกประมาณ 100
คน ซึง่ ทีส่ าขาระยองเปิดทาการผลิตวันที่ 1 เมษายน 2555
บริษทั มีนโยบายการดาเนินงานควบคุมการผลิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ความปลอดภัย เพื่อให้ลกู ค้าพึงพอใจ ปจั จุบนั บริษทั ทีม่ เี ป้าหมายใน
การขยายธรุกจิ ซึง่ เป็นการก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วจากลูกค้าหลัก ปตท. มีการขยายกาลังการ
ผลิตทาให้บริษทั ซึง่ เป็นผูร้ บั เหมาจะต้องขยายอัตรากาลังคนเพื่อรองรับโครงการงานต่างๆที่
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ประมูลได้ โดยบริษทั ได้มกี ารวางแผนการบริหารจัดการ ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เป็นผูน้ าในด้าน
คุณภาพสินค้าและการบริการในภูมภิ าคเอเชีย
“ทีต่ ระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทีม่ ี
คุณภาพในการให้บริการ ซึง่ ถือว่าเป็นทรัพยากรสาคัญทีส่ ุดจะทีน่ าองค์การไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้
ดังนัน้ องค์การจึงให้ความสาคัญตัง้ แต่ การเริม่ ต้นรับพนักงาน ไปจนถึงการะบวนการ
สร้างเสริมและพัฒนาให้พนักงานสามารถสร้างประโยชน์สงู สุดให้กบั องค์การได้ ซึง่ นโยบายการ
รับพนักงานขององค์การ คือ รับคนเก่ง และคนดี และการพัฒนาความสามารถการทางานระดับ
มืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
ฝา่ ยทรัพยากรขององค์การได้ตอบสนองกลยุทธ์ขององค์การด้วยการ
กาหนดเป้าหมายของงานฝา่ ยทรัพยากรบุคคลเพื่อทีว่ างแผนในการพัฒนาทรัพยากรทัง้ ในระยะ
สัน้ ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีเป้าหมายคือ
1. มุ่งสร้างพนักงานให้มคี วามพร้อมเพื่อตอบสนองการดาเนินธุรกิจขององค์การ
2. มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลลากรในองค์การให้มขี ดี ความสามารถเพื่อสนับสนุนให้
องค์การมีการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. มุ่งสร้างให้พนักงานมีความเป็นเลิศ ปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ
4. บริษทั ดาเนินธุรกิจบริการ สาหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทยมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. จัดหาบุคลากรทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถและเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ านในอุตสา
ั ่ าแหน่งต่าง ๆ เช่น ผูค้ วบคุมงาน วิศวกร ผูค้ วบคุท
กรรมปิโตรเลียมทังในและนอกชายฝ
้
งในต
คุณภาพ ช่างเชื่อม ช่างประกอบ ช่างสี ช่างตัง้ นั ่งร้าน จนกระทั ่ง ผูช้ ่วยทั ่วไป
2. ออกแบบ ผลิต และติดตัง้ Steel Structure ทัง้ ในและนอกชายฝงั ่
3. ซ่อมบารุง ทาสี ท่อส่งก๊าซ แท่นผลิต และ Structure
4. จัดซือ้ สินค้าและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
5. บริการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ สาหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
กลุ่มลูกค้าของบริษทั
1. บริษทั ปตท สารวจและผลิตปิโตเลียม จากัด (มหาชน)
2. บริษทั เชพรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด
3. บริษทั อื่นๆ
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แนวคิ ด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ
1. ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ
นอร์ทคราฟ และ นิล (Northcrafi & Neale อ้างถึงใน จิรสั ย์ พุฒจิ รัสพงศ์ 2551) ให้
ความหมายของความผูกพันว่าเป็นความสัมพันธ์อย่างลึกซึง้ แน่นแฟ้น ระหว่างบุคคลใดบุคคล
หนึ่งกับองค์การ โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
1. มีศรัทธาและเชื่อมั ่นในเป้าหมายและคุณค่าขององค์การ
2. มีความตัง้ ใจและความพร้อมทีจ่ ะใช้ความพยายามทีม่ อี ยูเ่ พื่อองค์การ
3. มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นสมาชิกขององค์การ
นิวสตอร์ม และ เดวิล (Newsrom & Davis อ้างถึงใน จิรสั ย์ พุฒจิ รัสพงศ์ 2551) ให้
ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ คือ ระดับทีแ่ สดงให้เห็นถึงความต้องการของบุคลากรที่
จะมีส่วนร่วมในองค์การต่อไป
และเป็นเครื่องวัดความตัง้ ใจของบุคลากรทีจ่ ะคงอยูก่ บั องค์การ
ต่อไปในอนาคต
โรเบิรต์ และ แมนนารี (Robert and Mannari 1997,57 – 75) ให้ความหมายว่า ความ
ผูกพันองค์การ คือ ความรูส้ กึ จงรักภักดี (Loyalty) ของสมาชิกต่องอค์การ และมีทศั นคติในทางที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์การ
และเมื่อสมาชิกในองค์การเกิดความรูส้ กึ จงรักภักดีต่อ
องค์การ จะมีผลทาให้สมาชิกในองค์การเกิดความรัก ผูกพันกับองค์การของตน
สเปคเตอร์ (Specter อ้างถึงใน จิรสั ย์ พุฒจิ รัสพงศ์ 2551) ให้ความหมายว่า ความผูกพัน
ต่อองค์การมี 3 ประเภท คือ
1. ความผูกพันต่อเนื่อง (Continuance commitment) หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะทางานในองค์การอย่างต่อเนื่อง เพราะเขาได้พจิ ารณาถึงต้นทุนทีพ่ วกเขาได้ลงทุนไปขณะที่
เป็นสมาชิกขององค์การนัน้ และจะต้องสูญเสียถ้าหากออกจากองค์การไป
2. ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective commitment) หมายถึง เป้าหมายของปจั เจก
บุคคล และเป้าหมายขององค์การทีส่ อดคล้องกัน ด้วยความแรงกล้าของความปรารถนาของบุคคล
ทีจ่ ะทางานอย่างต่อเนื่องกับองค์การ เนื่องจากเห็นด้วยหรือต้องการจะทาเช่นนัน้ เป็นการผูกมัด
ทางอารมณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งและเกีย่ วข้องกับองค์การ
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3. ความผูกพันเนื่องจากบรรทัดฐานของสังคม (Normative commitment) หมายถึง
ความจงรักภักดี และตัง้ ใจอุทศิ ตนให้กบั องค์การ ซึง่ เป็นผลมาจากบรรทัดฐานขององค์การและ
สังคม คือ บุคคลรูส้ กึ ว่าเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์การ ก็ตอ้ งมีความยึดมั ่นผูกพันต่อองค์การ
เพราะเป็นสิง่ ทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม ความผูกพันต่อองค์การเป็นหน้าที่ หรือพันธะผูกพันที่
สมาชิกจะต้องมีการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นองค์การ
บูชานัน (Buchanan,1974 p. 533อ้างถึงใน สัตตบงกช มานีมาน, 2548) ให้ความหมาย
ของความผูกพันต่อองค์การว่าเป็นความผูกพันทีม่ ตี ่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
ซึง่
รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามบทบาทของตนเอง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ความผูกพันต่อองค์การมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ (Identification) หมายถึง การยอมรับใน
ค่านิยมตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์การว่าเป็นไปในทางเดียวกับตน
2. ความเกีย่ วพันกับองค์การ (Involvement) หมายถึง ความเต็มใจทีจ่ ะทางานเพื่อ
ความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์การ
3. ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty) หมายถึง การยึดมั ่นในองค์การและปรารถนาที่
จะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป
สเตียร์ส (Steers, 1977,46) (อ้างถึงใน สมหมาย ศรีทรัพย์, 2543) เห็นว่า ความผูกพัน
ต่อองค์การ หมายถึง ความรูส้ กึ ของผู้ปฏิบตั งิ านทีแ่ สดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ มีค่านิยมที่
กลมกลืนกับสมาชิกองค์การคนอื่นๆ และเต็มใจทีจ่ ะอุทศิ กาลังกายและกาลังใจเพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจ
ขององค์การความรูส้ กึ นี้จะต่างจากความผูกพันต่อองค์การอันเนื่องมาจากการเป็นสมาชิกของ
องค์การโดยปกติ
ตรงทีพ่ ฤติกรรมของผู้ปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริงจะ
มุ่งเน้นความเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ความ
ผูกพันต่อองค์การจะประกอบด้วยลักษณะสาคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ความเชื่ออย่างแรงกล้า ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
2. ความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ
3. ความปรารถนาอย่างยิง่ ทีจ่ ะรักษาไว้ซง่ึ ความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ
เชลดอน (Sheldone อ้างถึงใน พรทิพย์ ทับทิมทองคา, 2540) ให้ความหมายของความ
ผูกพัน หมายถึง ทัศนคติของผู้ปฏิบตั งิ านทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างบุคคลนัน้ ๆ กับองค์การ เป็นสิง่ ทีเ่ กิด
จากการทีบ่ ุคคลพิจารณาการลงทุน (Investment) ในองค์การซึง่ เป็นไปในรูปของสิง่ ทีไ่ ด้ลงทุนไป
ในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ อายุ กาลังแรง ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบตั งิ านในองค์การนัน้ ซึง่ ทาให้
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สูญเสียโอกาสทีจ่ ะไปทางานทีอ่ ่นื ๆ แต่สงิ่ ทีส่ ญ
ู เสียไปกับการลงทุนนัน้ จะส่งผลตอบแทนคืนมา อัน
อาจเป็นไปในรูปของ ระดับความอาวุโสในงาน ระดับตาแหน่งการได้รบั การยอมรับ การได้
ค่าตอบแทนทีส่ งู ขึน้ การมีสทิ ธิพเิ ศษ หรือได้รบั สิง่ ตอบแทนในรูปเบีย้ บานาญ ค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น ซึง่ จะทาให้พนักงานดังกล่าวมีความผูกพันในองค์การสูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้ลงทุน
น้อยกว่า เช่น มีอายุงานในองค์การน้อยกว่า มีระดับตาแหน่งงานต่ากว่า เป็น้ต ซึง่ นอกจากนี้
Sheldon ยังได้อธิบายเพิม่ เติมว่า การมีส่วนร่วมในทางสังคม (Social involvement) จะก่อให้เกิด
ความผูกพันในองค์การอย่างมีนยั สาคัญ การลงทุนในรูปแบบต่างๆ ในองค์การจะปราศจาก
ประโยชน์หากขาดตัวแปรดังกล่าว เนื่องจากผลทีต่ ามมาก็ คือ ความผูกพันในองค์การของสมาชิก
ลดลงไปในทีส่ ุด และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองค์การ
มาวเดย์ (Mowday , 1982 อ้างถึงใน ปรานอม กิตติดุษฎีธรรม, 2538) ให้ความ
หมายความผูกพันต่อองค์การ เป็นการแสดงออกทีม่ ากกว่าความจงรักภักดี ทีเ่ กิดขึน้ ตามปกติ
เพราะจะเป็นความสัมพันธ์ทแ่ี น่นหนา
และผลักดันให้บุคคลเต็มใจทีจ่ ะอุทศิ ตนเองเพื่อการ
สร้างสรรค์ให้องค์การอยูใ่ นสภาพทีด่ ขี น้ึ
เบคเกอร์ (Becker, 1960 อ้างใน กมลวรรณ มั ่งนุ้ย, 2553) ให้ความหมายของคาว่า
ผูกพันต่อองค์การว่าเป็นการแสดงออกของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั พฤติกรรมบางอย่าง อัน
สืบเนื่องมาจากเขาได้ลงทุนเสียเวลา และพลังงานไปกับสิง่ นัน้ ๆ (Side Bet) ซึง่ ความผูกพันนี้ใช้
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ทาให้ทราบถึงบุคลิกภาพเฉพาะของบุคคลและ
กลุ่มคน ระดับความผูกพันซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ความเข้มข้นและคุณภาพทีบ่ ุคคลนัน้ ลงทุนไป
Kenter (อ้างถึงใน ศศิธร อารีรกั ษ์,2549)ให้ความเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็น
ความเต็มใจทีบ่ ุคคลทีเ่ ป็นสมาชิกขององค์การทีจ่ ะดารงสมาชิกภาพไว้ เป็นลักษณะของความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบุคคลกับองค์การ ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการมีส่วนร่วมและมีทศั นคติท่ี
สอดคล้องกับองค์การเป็นความสัมพันธ์เชิงและเปลีย่ นระหว่างบุคคลกับองค์การ ทีจ่ ะเชื่อมโยงเอา
ลักษณะทางบุคลิกภาพ และความสนใจของบุคคลให้สอดคล้องกับองค์การ ส่งผลให้บุคคลมีความ
จงรักภักดีต่อองค์การทีต่ นเป็นสมาชิกอยู่
มาร์ช และ แมนนารี่ (Marsh and Mannari, 1997 ,อ้างถึงใน กมลวรรณ มั ่งนุ้ย, 2553)
ให้ความเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความตัง้ ใจของพนักงานทีจ่ ะให้ความพยายามอย่าง
มากเพื่อประโยชน์ขององค์การเป็นความสามารถทีจ่ ะอยูก่ บั องค์การตลอดไป และมีความรูส้ กึ เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การตลอดจนการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
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แชตแมน (Chatman, อ้างถึงใน พิชติ พิทกั ษ์เทพสมบัต,ิ 2552) ให้คานิยามความผูกพัน
ต่อองค์การว่ามีทงั ้ หมด 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. การใส่เข้าไปในใจ (Internalization) หมายถึง ความไปกันได้ระหว่างค่านิยมส่วน
บุคคลกับค่านิยมขององค์การ
2. การแสดงตัว (Identification) หมายถึง การมีความภาคภูมใิ จในองค์การและความ
ประสงค์ทจ่ี ะอยูก่ บั องค์การ
3. การยินยอมเชื่อฟงั (Compliance) หมายถึง ความเต็มใจทีจ่ ะอุทศิ ตนให้กบั องค์การ
ให้ได้มาซึง่ รางวัลทีพ่ งึ ประสงค์
สก็อต (Scott, อ้างถึงใน พิชติ พิทกั ษ์เทพสมบัต,ิ 2552) ให้คาหมายความผูกพันต่อ
องค์การว่าเป็นความสอดคล้องต้องกันระหว่างเป้าหมายของบุคคลกับเป้าหมายขององค์การ ใน
ลักษณะทีพ่ นักงานจะแสดงตนและพยายามเพื่อองค์การได้บรรลุเป้าหมาย Scott เห็นว่าความ
ผูกพันทางใจนี้ม ั ่นคงมาก ถึงขันที
้ ว่ า่ พนักงานอาจรักษาความจงรักภักดีต่อองค์การแม้วา่ จะถูก
องค์การลงโทษก็ตาม
เฮอร์บเิ นก และอลัตโต (Hrebiniak and Alutto 1972,566) แสดงทัศนะว่า ความผูกพัน
ต่อองค์การเป็นปรากฎการณ์อนั เป็นผลมาจากความสัมพันธ์
หรือปฏิกริ ยิ าระหว่างบุคคลกับ
ั
องค์การในรูปแบบของการลงทุนทางกายและกาลังสติปญญาในช่
วงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ ก่อให้เกิด
ความรูส้ กึ ไม่เต็มใจทีจ่ ะลาออกจากองค์การ ถึงแม้จะได้รบั ข้อเสนอจากองค์การอื่นๆ
พอร์ทเตอร์ และคณะ ( Porter and Other, 1974, 603-609) ได้ให้นิยามความผูกพันใน
องค์การว่าเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองค์การซึง่ บ่งชีอ้ อกมาในรูปแบบดังนี้
1. สมาชิกมีทศั นคติทก่ี ลมกลืนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์การ
2. สมาชิกมีความเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในองค์การนัน้ ต่อไป
3. สมาชิกมีความปรารถนาทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในองค์การนัน้ ต่อไป
ภรณี กีรต์ บิ ุตร (2529, 97, อ้างถึงใน สัตตบงกช มานีมาน, 2548) กล่าวไว้วา่ ความ
ผูกพันต่อองค์การแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. ความผูกพันแบบเป็นทางการ (Formal attachment) ต่อองค์การ ซึง่ แสดออกโดย
การไปปรากฏตัวทางานตามเวลาทีก่ าหนด
2. ความผูกพันทางจิตใจและความรูส้ กึ (Commitment) ซึง่ หมายถึง พนักงานมีความ
ผูกพัน หรือสนใจอย่างจริงจังต่อเป้าหมาย ค่านิยม และวัตถุประสงค์ของนายจ้าง โดยมีทศั นคติท่ี
ดีต่อนายจ้างและเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทพลังในการทางานเพื่อองค์การจะได้บรรลุถงึ เป้าหมาย
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จากทีไ่ ด้กล่าวถึงความผูกพันในองค์การจะมีผลดีทาให้บคุ คลในองค์การมีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
ปฏิบตั งิ าน ทัง้ ในหน้าทีข่ องตนเอง และนอกเหนือจากหน้าทีข่ องตนเองทีร่ บั ผิดชอบด้วยความเต็ม
ใจ และมีความรักทีจ่ ะอยูใ่ นองค์การเดิมเป็นระยะเวลายาวนาน ซึง่ จะต่างจากบุคคลในองค์การทีม่ ี
ความรูส้ กึ ไม่ผกู พันกับองค์การ จะมีผลทาให้ขาดความรักในองค์การของตนเอง
แองเกิล และ เพอรี (Angle and Perry 1981,1) เสนอว่า ความผูกพันในองค์การเป็น
รูปแบบพฤติกรรมองค์การแบบหนึ่ง ซึง่ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลขององค์การ ความพึงพอใจ
ของสมาชิกและเป็นสิง่ พึงประสงค์ขององค์การทั ่วไป หากสมาชิกขาดความร้สกึ ผูกพันองค์การผล
ทีต่ ามมาย่อมเป็นความสูญเสียขององค์การในรูปแบบต่างๆ ซึง่ อาจเป็นในรูปของทรัพยากรบุคคล
ขวัญกาลังใจของพนักงาน ค่าตอบแทน การลดลงของผลผลิต ตลอดจนการเสียเวลาในการ
คัดเลือกและฝึกฝนอบรมบุคลากรใหม่ๆ
แมทธิว และ ฟาร์ (Mathieu and Farr 1991,127) มีความเห็นว่า ความผูกพันในองค์การ
เป็นตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ทาให้สมาชิกเกิด
ความรูส้ กึ เกีย่ วพันกับงาน (Job Involvement) มากยิง่ ขึน้
สรุป ความผูกพันองค์การ หมายถึง ความรูส้ กึ จงรักภักดี การแสดงตนเป็นเหนึ่งเดียวกับ
องค์การ ความเชื่ออย่างแรงกล้า ความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทความพยายามอย่างต่อเนื่องของสมาชิก
ภายในองค์การทีส่ ง่ ผลให้มพี ฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านด้วยความเต็มใจในรูปแบบของการลงทุน
ทางกาย และกาลังสติปญั ญา และมีความพยายามอย่างมากทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรเพื่อสร้างสรรค์ให้องค์การมีสภาพความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
ทัง้ มีความเชื่อมั ่นในเป้าหมายของ
องค์การเปรียบเสมือนเป้าหมายของตนเองปรารถนาทีจ่ ะรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ
ไว้ไป
2. ปัจจัยที่มีผลหรือมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
สเตียร์ส (Steers, 1977, อ้างถึงใน กมลวรรณ มั ่งนุ้ย, 2553) ได้เสนอแบบจาลองปจั จัย
เบือ้ งตน
และผลของความผูกพันต่อองค์การไว้วา่
สภาพแวดล้อมการทางาน
(Work
Environment) เป็นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ
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1. ลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ ฏิบตั งิ าน (Personal Characteristic) เช่น อายุ เพศ ระดับ
รายได้ การศึกษา ความต้องการประสบความสาเร็จ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน เป็นต้น
2. ลักษณะการงาน (Job Characteristic) หมายถึง ลักษณะงานทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
รับผิดชอบอยู่ เช่น งานทีม่ คี วามท้าทาย ความก้าวหน้าในการทางาน การป้อนข้อมูลกลับ การมี
ความหมายของงานทีท่ า โอกาสสัมพันธ์กบั ผูร้ ่วมงาน เป็นต้น
3. ประสบการณ์การทางาน (Work Experience) หมายถึง สิง่ ทีบ่ ุคคลได้รบั ทราบและ
เรียนรู้ เมื่อเข้าไปทางานในองค์การ เช่น ความรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญต่อองค์การ ความรูส้ กึ
ว่าองค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้ ความคาดหวังทีไ่ ด้รบั การตอบสนองจากองค์การ ทัศนคติทม่ี ตี ่อเพื่อน
ร่วมงาน และองค์การ
มาวเดย์ และ พอร์ทเตอร์ และ สเตียร์ส (Mowday, Porter, and Steers, 1982, อ้างถึงใน
สัตตบงกช มานีมาน, 2548) ได้เสนอแบบจาลองปจั จัยเบือ้ งตน และอิทธิพลของความผูกพันต่อ
องค์การว่า ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การมีอยู่ 4 ปจั จัย ซึง่ แต่ละปจั จัยต่างก้ม ี
ความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน ดังต่อไปนี้
1. คุณลักษณะบุคคล (Personal Characteristic) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
บุคลิกลักษณะ
2. บทบาท (Role-Related Characteristic) ได้แก่ ความขัดแย้งในบทบาท ความ
คลุมเครือในบทบาท ความท้าทายในงาน
3. โครงสร้างองค์การ (Structural Characteristic) ได้แก่ ขนาดขององค์การ การรวม
อานาจ การกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความเป็นทางการ
4. ประสบการณ์การทางาน (Work Experience) ได้แก่ สัมพันธภาพในองค์การ
รูปแบบการบริหารงานของผูบ้ ริหาร
เชลดอน (Sheldone, อ้างถึงใน สุภาสินี วิเชียร, 2544) กล่าวว่า องค์ประกอบทีส่ มั พันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การจะเกีย่ วข้องกับ ระยะเลาการทางานในองค์การ อายุ เพศ ระดับ
ตาแหน่ง รวมถึงปจั จัยทีเ่ ป็นประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั งิ านดังนี้
1. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ
2. ความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน ซึง่ มีส่วนผลักดันให้เกิดค่านิยมต่ออาชีพ
3. การพัฒนาประสบการณ์และความสนใจอาชีพ
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บารอน (Baron, 1986) ให้ทศั นะว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติทม่ี ตี ่อองค์การซึง่
แตกต่างจากความพึงพอใจในงาน กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถเปลีย่ นแปลงไปอย่าง
รวดเร็วตามสภาพการทางาน แต่ความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติทม่ี คี วามมั ่นคงมากกว่า นั ่น
คือเป็นทัศนคติทค่ี งอยูใ่ นช่วงเวลานาน แต่ความผูกพันต่อองค์การก็เกิดจากปจั จัยต่างๆ ที่
คล้ายคลึงกับความพึงพอใจในการทางาน มี 4 ปจั จัย ดังต่อไปนี้
1. เกิดจากลักษณะงาน เช่น การได้รบั ความรับผิดชอบอย่างมาก ความเป็นอิสระส่วน
ตัวอย่างมากในงานทีไ่ ด้รบั ผิดชอบ ความน่าสนใจและความหลากหลายในงาน สิง่ เหล่านี้จะทาให้
เกิดความรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์การในระดับสูง
ส่วนความกดดันและความคลุมเครือในบทบาทที่
เกีย่ วกับงานของตน จะทาให้รสู้ กึ ผูกพันต่อองค์การในระดับต่า
2. เกิดจากโอกาสในการหางานใหม่ การได้รบั โอกาสอย่างมากในการหางานใหม่และมี
ทางเลือก จะทาให้บุคคลมีแนวโน้มทีจ่ ะมีความผูกพันต่อองค์การระดับต่า
3. เกิดจากลักษณะส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคคลทีม่ อี ายุมาก ซึง่ มีระยะเวลาใน
การทางานนาน และมีตาแหน่งงานในระดับสูงๆ และคนทีม่ คี วามพึงพอใจในผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเองมีแนวโน้มมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง
4. เกิดจากสภาพการทางาน บุคคลทีม่ คี วามพึงพอใจในผูบ้ งั คับบัญชาของตนเอง พึง
พอใจในความยุตธิ รรมของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและรูส้ กึ ว่าองค์การเอาใจใส่สวัสดิการ
ของพนักงานจะเป็นบุคคลทีม่ คี วามผูกพันต่อองค์การในระดับสูง
เฮอร์บเิ นก และอลัตโต (Hrebiniak and Alutto 1972) พบว่า ตัวแปรทีใ่ ช้ในการทานาย
ความผูกพันต่อองค์การได้ดที ส่ี ุด คือ
1. ความตึงเครียดในบทบาท
2. ระยะเวลาของประสบการณ์การทางานในองค์การ
3. ความไม่พงึ พอใจอันเนื่องมาจากความรูส้ กึ ไม่กา้ วหน้าในการทางาน
มาสโลว์ (Maslow, 1970) กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการอยูต่ ลอดเวลาและความ
ต้องการของคนไม่มสี น้ิ สุด ในขณะทีค่ วามต้องการทีร่ ุนแรงกว่าได้รบั การตลอบสนองหรือมีความ
พึงพอใจในสิง่ หนึ่งสิง่ ใดแล้วความต้องการสิง่ อื่นๆ ก็จะเกิดขึน้ มาแทนที่ ความต้องการของคนเรา
นัน้ มักเป็นไปตามลาดับขันจากต
้
่าไปหาสูงเป็นขันๆ
้
ไปเรียกว่า ลาดับขันของความต้
้
องการ
(Hierarchy of needs) ซึง่ ความต้องการตามลาดับขัน้ 5 ขัน้ ของ Maslow มีดงั นี้
1. ความต้องการของร่างการ (Physiological needs) เป็นความต้องการขันพื
้ น้ ฐานของ
ร่างกายเพื่อให้สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้ ถือเป็นความต้องการขึน้ แรกของมนุษย์ทก่ี ระตุน้ ให้บุคคล
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แสดงพฤติกรรม ความต้องการขันนี
้ ้ ได้แก่ ความต้องการอาหาร อากาศหายใจ การพักผ่อน
ความต้องการปจั จัยสีใ่ นการดารงชีวติ ในองค์การความต้องการขันต้
้ นนี้ เช่น สภาพการทางาน
(ความร้อน ,อากาศ) เงินเดือนพืน้ ฐาน ร้านอาหารในทีท่ างาน เป็นต้น
2. ความต้องการความมั ่นคงและปลอดภัย (Safety and security needs) ความ
ต้องการขันนี
้ ้จะเกิดขึน้ เมื่อความต้องการทางกายภายได้รบั การตอบสนองแล้วระดับหนึ่ง ความ
ต้องการในขันนี
้ ้บุคคลจะมีความต้องการทีจ่ ะมีเสถียรภาพ
มีความมั ่นคงและปลอดภัยในชีวติ
ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ความต้องการขันนี
้ ้ในองค์การเราอาจ
พิจารณาจากสภาพความปลอดภัยในการทางาน สิทธิประโยชน์ตอบแทนจากการทางาน การเพิม่
เงินเดือน และความมั ่นคงในงาน (Job Security) ซึง่ เป็นความมั ่นคงทางเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อ
คนงานเพิม่ ขึน้
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social needs)/ (Belongginigness and love needs)
เมื่อคนมีความรูส้ กึ มั ่นคงและปลอดภัยแล้ว จะมีความต้องการทีจ่ ะผูกพันและได้รบั การยอมรับว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องการให้สงั คมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม องค์การหรือสังคม
เป็นความต้องการทีจ่ ะได้รบั การยอมรับ ต้องการมีเพื่อน ต้องการมีความรัก และความพอใจใน
การสัมพันธ์กบั คนอื่น และเน้นในเรื่องมิตรภาพซึง่ ในองค์การต้องการด้านสัง คม ได้แก่ คุณภาพ
ของการจัดการ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน และความสัมพันธ์
ในกลุ่มอาชีพ เป็นต้น
4. ความต้องการได้รบั การยกย่องและการนับถือตนเอง (Self-Esteem needs, ego,
status) ความต้องการขันที
้ ่ 4 นี้จะเกิดขึน้ เมื่องความต้องการขันที
้ ่ 1, 2 และ 3 ได้รบั การ
ตอบสนองแล้ว ในขันนี
้ ้คนจะมีความต้องการทีจ่ ะมีฐานะเด่นและประสบความสาเร็จ ต้องการได้รบั
การยกย่องในสังคม ต้องการทีจ่ ะนับถือตนเอง มีความเชื่อมั ่นในตนเอง และต้องการทีจ่ ะมี
สถานภาพ ความต้องการในขันนี
้ ้ในองค์การเราสามารถพิจารณาได้จาก ตาแหน่ ง การเพิม่
เงินเดือน ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
5. ความต้องการประจักษ์ตน การบรรลุศกั ยภาพของตน (Self-Actualization needs)
เป็นความต้องการขันสุ
้ ดท้าย ซึง่ เกิดเมื่อความต้องการอื่นๆ ได้รบั การตอบสนองแล้ว บุคคลจะ
ต้องการทีจ่ ะบรรลุศกั ยภาพของตน และใช้ศกั ยภาพทีต่ นมีอย่างเต็มความสามารถ ความต้องการ
ในขันนี
้ ้จะเป็นความต้องการทีจ่ ะรูว้ า่ ตนมีความสามารถใด และทาสิง่ ใดได้ดที ส่ี ุดและได้ทาในสิง่
ดังกล่าว ความต้องการในขันนี
้ ้ได้แก่ ความเจริญเติบโตความต้องการก้าวหน้า และความต้องการ
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ทางานให้บรรลุผลสาเร็จ ซึง่ ในองค์การความต้องการด้านนี้อาจจัดได้โดย การจัดงานทีท่ า้ ทาย
การเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ความก้าวหน้าในองค์การ และความสาเร็จในการ
ทางาน
เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg, 1968) ทฤษฎีสองปจั จัยเป็นทฤษฏีจงู ใจของ เฮอร์ซ
เบอร์ก ซึง่ ได้กล่าวถึงความพึงพอใจ และไม่พงึ พอใจในการทางาน โดยให้ความสาคัญกับสิง่ ทีอ่ ยู่
ภายใน ทฤษฎีน้ีจะมีความเกีย่ วพันอย่างใกล้ชดิ กับทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (อ้างถึงใน ศศิธร
อารีรกั ษ์, 2549) ได้ทาการวิจยั โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์วศิ วกรและสมุหบัญชี จานวน 200 คน โดย
ใช้เทคนิคทีเ่ รียกว่า Critical-incident เพื่อศึกษาถึงปจั จัยทีท่ าให้คนรูส้ กึ พอใจและไม่พอใจในการ
ทางาน ซึง่ ผลการศึกษาของเฮร์ซเบิรก์ พบว่า ปจั จัยทีท่ าให้คนรูส้ กึ พอใจและไม่พอใจเป็นปจั จัย
คนละประเภทกัน กล่าวคือ ปจั จัยทีท่ าให้คนพอใจ หรือไม่พอใจเป็นเรื่องทีส่ ามารถแยกออกจาก
กันได้ องค์ประกอบสาคัญทีท่ าให้เกิดความสุขจากการทางานมี 2 ประเภท คือ ปจั จัยกระตุน้ ดลใจ
หรือปจั จัยจูงใจ (Motivator factors) และปจั จัยสุขวิทยาหรือปจั จัยค้าจุน (Hygiene factors)
1. ปจั จัยกระตุน้ ดลใจหรือปจั จัยจูงใจ (Motivator factors) เป็นตัวทีท่ าให้เกิดความพึง
พอใจ เป็นตัวสนับสนุนให้บุคคลทางานเพิม่ มากขึน้ อันเนื่องมาจากแรงจูงใจภายในทีเ่ กิดจากการ
ทางาน เป็นปจั จัยนาไปสู่การพัฒนาทัศนคติทางบวกและการจูงใจทีแ่ ท้จริง ซึง่ ได้แก่
1.1. ความสาเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง ความสาเร็จทีไ่ ด้รบั เมื่อ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเกิดความรูส้ กึ ว่าเขาทางานสาเร็จ หรือมีความต้องการทีจ่ ะทางานให้สาเร็จสิง่ ทีจ่ าเป็น
นัน้ ก็คอื
งานนัน้ ควรเป็นงานทีท่ า้ ทายความสามารถ แรงจูงใจเกีย่ วกับความสาเร็จของงาน
ประกอบด้วย 2 สิง่ คือ ระดับของแรงจูงใจในความสาเร็จ และความสามารถในการทีจ่ ะทางานนัน้
1.2. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง แต่ละบุคคลได้รบั ความก้าวหน้า
โดยการพัฒนาให้เกิดทักษะใหม่ๆ มีความสามารถและเต็มใจทีจ่ ะเพิม่ พูนความรู้
1.3. การยอมรับนับถือ (Esteemed) หมายถึง เป็นผลมาจากความสาเร็จ การ
ยอมรับนับถือมีหลายรูปแบบ เช่น การชมเชยด้วยคาพูดหรือการเขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษร การ
ให้การเสริมแรงบ่อยๆ เป็นสิง่ จาเป็นทีจ่ ะทาให้เกิดแรงจูงใจต่อเนื่องกันไป
1.4. ความรับผิดชอบ(Responsibility) หมายถึง เมื่อบุคคลได้รบั มอบหมายให้
รับผิดชอบในการตัดสินใจเกีย่ วกับงานของเขาจะช่วยทาให้เขาเกิดความรูส้ กึ ผูกพัน บุคคลต้องการ
มีโอกาสทีจ่ ะรับผิดชอบ ถ้าเกิดความรับผิดชอบขึน้ แล้วก็จะถูกควบคุมจากภายนอกลดลง
1.5. ลักษณะของงาน (the work itself) หมายถึง ความพึงพอใจในงานของบุคคล
นัน้ ขึน้ อยูก่ บั การได้ปฏิบตั งิ านทีพ่ งึ พอใจด้วย
ลักษณะของงานทีก่ ่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
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ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องท้าทายความรูค้ วามสามารถ
ไม่ซ้าซากจาเจ
และสร้างความรูส้ กึ ว่ามี
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
2. ปจั จัยสุขวิทยาหรือปจั จัยค้าจุน (Hygiene factors) เป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดความไม่
พึงพอใจในงานเป็นแรงจูงใจภายนอกทีเ่ กิดจากสภาวะแวดล้อมในการทางานเป็นตัวทีม่ ี
ความสาคัญน้อยมากเมื่อเทียบกับปจั จัยจูงใจ ซึง่ ได้แก่
2.1. เงินเดือน (Salary) หรือค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ผลตอบแทน
จากการทางานซึง่ อาจจะเป็นในรูปของค่าจ้าง (Wages) เงินเดือนหรือสิง่ อื่นๆ ทีไ่ ด้รบั จากการ
ปฏิบตั งิ าน
2.2. โอกาสก้าวหน้า (Possibility of growth) หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีโอกาสได้รบั
การแต่งตัง้ โยกย้ายสับเปลีย่ นตาแหน่งภายในหน่ วยงานทีม่ ชี นั ้ ยศสูงขึน้ หรือการมีทกั ษะเพิม่ ขึน้
ในวิชาชีพ
2.3. ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(Interpersonal
relation
with
subordinates) หมายถึง การทีบ่ ุคคลสามารถทางานร่วมกัน มีความเข้าใจอันดี และมี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.4. สถานภาพ (Status) หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสายตาคนอื่นหรือเป็น
การรับรูจ้ ากบุคคลอื่นว่าบุคคลนัน้ อยูใ่ นฐานะตาแหน่งใดในองค์การ
2.5. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (Interpersonal relation with superiors)
หมายถึง
การติดต่อระหว่างบุคคลกับผูบ้ งั คับบัญชาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
ความสามารถทางานร่วมกัน และเข้าใจซึง่ กันและกัน
2.6. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal relation with peers) หมายถึง
การติดต่อระหว่างบุคคลกับเพื่อนร่วมงานทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
ความสามารถ
ทางานร่วมกัน และเข้าใจซึง่ กันและกัน
2.7. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical) หมายถึง ความสามารถ
ของผูบ้ งั คับบัญชาในการดาเนินงาน หรือความยุตธิ รรมในการบริหาร
2.8. นโยบายและการบริหาร (Policy and administration) หมายถึง ความสามารถ
ในการจัดลาดับเหตุการณ์ต่างๆ ของการทางาน ซึง่ สะท้อนให้เห็นนโยบายทัง้ หมดของหน่วยงาน
ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายนัน้
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2.9. สภาพแวดล้อมในการทางาน (Working condition) หมายถึง สภาพที่
เหมาะสมในการทางาน ปริมาณงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือความสะดวกสบายในการทางาน
รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
2.10. สภาพความเป็นอยู่ (Person life) หมายถึง สถานการณ์ของบุคคลทีท่ าให้เขา
มีความสุขในช่วงเวลาทีไ่ ม่ทางาน ซึง่ ทาให้บุคคลมีความรู้สกึ หรือเจตคติทด่ี ตี ่องานของเขา
2.11. ความมั ่นคงปลอดภัยในการทางาน (Job security) หมายถึง ความรูส้ กึ
ปลอดภัยว่าจะได้ทางานในตาแหน่งและสถานทีน่ นั ้ อย่างมั ่นคง
เฮร์ซเบิรก์ อธิบายเพิม่ ว่า ปจั จัยจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวกเท่านัน้ จึงจะทาให้บุคคลมีความ
พึงพอใจในงานขึน้ มาได้ แต่ถ้าค่าเป็นลบก็จะไม่ทาให้บุคคลไม่พงึ พอใจในงานแต่อย่างใด ส่วน
องค์ประกอบทางด้านปจั จัยค้าจุน ถ้ามีค่าเป็นลบบุคคลจะมีความรูส้ กึ ไม่พอใจในงาน เนื่องจาก
องค์ประกอบด้านปจั จัยค้าจุนนี้มหี น้าทีท่ จ่ี ะค้าจุนหรือบารุงรักษาบุคคลให้มคี วามพึงพอใจในงาน
อยูแ่ ล้ว จึงสรุปได้วา่ ทัง้ สองปจั จัยจะต้องมีค่าในเชิงบวกจึงจะทาให้เกิดความพึงพอใจในงานของ
บุคคลเพิม่ ขึน้
สรุป ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลหรือมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ มีปจั จัยหลัก อยู่ 3
ปจั จัย คือ
1. ปจั จัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภาพสมรส
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ตาแหน่งงาน หน่วยงาน เป็นต้นปจั จัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิง่
บุคคลทีม่ อี ายุมาก ซึง่ มีระยะเวลาในการทางานมาก ตาแหน่งในระดับสูง รายได้สงู มีแนวโน้ม
ความผูกพันในระดับสูง
2. ปจั จัยด้านลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะงานทีผ่ ปู้ ฏิบตั ริ บั ผิดชอบอยู่ เช่น งานทีม่ ี
ความท้าทาย โอกาสความก้าวหน้าในการทางาน ผลป้อนกลับของงาน การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ โอกาสสัมพันธ์กบั ผูร้ วมงาน การกระจายอานาจ เป็นต้น สิง่ เหล่านี้จะทาให้เกิด
ความรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ถ้าหากมีการบริหารจัดการทีช่ ดั เจน ในทางกลับกัน ถ้า
หากมีความคลุมเครือในบทบาทหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับงานของตน จะทาให้ระดับความผูกพันต่อ
งองค์การในระดับต่า
3. ปจั จัยลักษณะงาน หมายถึง สิง่ ทีบ่ ุคคลได้รบั ทราบและเรียนรูเ้ มื่อเข้าไปทางานใน
องค์การ ความสัมพันธ์ในองค์การ ความน่าเชื่อถือและความมั ่นคงขององค์การ ความรูส้ กึ ว่า
องค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้ ความคาดหวังในการได้รบั การตอบสนองจากองค์การ เป็นต้น สิง่ เหล่านี้
จะทาให้ระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ถ้าองค์การมีภาพลักษณ์ทน่ี ่าเชื่อถือเป็นทีร่ จู้ กั มี
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ความยุตธิ รรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ตลอดเวลา
และในทางกลับกันถ้าหากองค์การไม่เป็นทีร่ จู้ กั ของบุคคลภายนอกความภาคภูมใิ จทีม่ ตี ่อองค์การ
ของพนักงาน และไม่สามารถเป็นทีพ่ ง่ึ พิงของพนักงานได้ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจะ
อยูใ่ นระดับต่า
3. ความสาคัญของความผูกพันต่อองค์การ
บูชานัน (Buchanan,1974 p. 533 อ้างถึงใน สัตตบงกช มานีมาน, 2548) กล่าวว่า ความ
ผูกพันเป็นทัศนคติทส่ี าคัญอย่างยิง่ สาหรับองค์การ ไม่วา่ จะเป็นองค์การแบบใด เพราะความ
ผูกพันเป็นตัวเชื่อมระหว่างจินตนาการของมนุษย์ กับจุดมุ่ง หมายขององค์การ ทาให้ผปู้ ฏิบตั มิ ี
ความรูส้ กึ เป็นเจ้าขององค์การและเป็นผูม้ สี ่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพและความเป็นอยูท่ ด่ี ขี อง
องค์การ รวมทัง้ ช่วยลดการควบคุมจากภายนอกอีกด้วย โดยสรุปแล้วความผูกพันต่อองค์การเป็น
เงื่อนไขล่วงหน้าสาหรับองค์การทางสังคมทีจ่ ะประสบความสาเร็จ
สเตียร์ส (Steers, 1977, อ้างถึงใน กมลวรรณ มั ่งนุ้ย, 2553) กล่าวว่า ความผูกพันต่อ
องค์การสามารถใช้ทานายอัตราการเข้า-ออกจากงานของสมาชิกในองค์การได้ดกี ว่า การศึกษา
เรื่องความพึงพอใจในงาน กล่าวคือ
1. ความผูกพันต่อองค์การ เป็นแนวคิดซึง่ มีลกั ษณะครอบคลุมมากว่าความพึงพอใจใน
งาน สามารถสะท้อนถึงผลโดยทั ่วไปทีบ่ ุคคลสนองตอบต่อองค์การโดยส่วนรวมในขณะทีค่ วามพึง
พอใจสะท้อนถึงการตอบสนองของบุคคลต่องาน หรือแง่ใดแง่หนึ่งของงานเท่านัน้
2. ความผูกพันต่อองค์การค่อนข้างมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจ ถึงแม้วา่ จะมี
การพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่กอ็ ยูอ่ ย่างมั ่นคง
3. ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวชีท้ ด่ี ี ถึงความีประสิทธิภาพขององค์การ
ดังนัน้ สรุปได้วา่ ความผูกพันต่อองค์การสามารถแสดงออกโดยพฤติกรรมของสมาชิกใน
องค์การโดยทีบ่ ุคคลทีม่ คี วามพึงพอใจสอดคล้องกับองค์การจะส่งผลให้มที ศั นคติในด้านบวกทาให้
สมาชิกในองค์การทุ่มเท เต็มใจ และจงรักภักดีทจ่ี ะปฏิบตั งิ านให้กบั องค์การตลอดไป
แองเกิล และ เพอรี (Angle and Perry 1981,1) กล่าวว่า หากสมาชิกองค์การไม่มคี วาม
ผูกพันต่อองค์การแล้วจะก่อให้เกิดพฤติกรรมทีเ่ ป็นปญั หาสาคัญดังนี้
1. ปญั หาการลาออกจากงาน มีความสัมพันธ์สงู สุดกับความผูกพันต่อองค์การของ
สมาชิก
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2. ปญั หาการขาดงาน พบว่าคนทีม่ คี วามผูกพันสูงจะมีแรงจูงใจให้อยากมาทางาน
มากกว่าคนทีม่ คี วามผูกพันต่า หรือไม่มเี ลย
3. ปญั หาการมาทางานสาย พบว่าสมาชิกทีม่ คี วามผูกพันสูงจะมาทางานตรงต่อเวลา
มากกว่า
วิทธีย์ และคูเปอร์ (Whithey and Cooper, 1989, 521-539) พบว่า การทีส่ มาชิกขาด
ความผูกพันองค์กดิ การจะส่งผลต่อองค์การในแง่ลบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะก่อให้เกิดการละเลย
เพิกเฉย (Neglect) ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อองค์การ ตลอดจนการลาออกจากองค์การ (Exit) ไป
ในทีส่ ุด และยังจะส่งผลให้องค์การเกิดความสูญเสีย
อนันต์ชยั คงจันทร์ (2529) (อ้างถึงใน พรทิพย์ ทับทิมทองคา, 2540) อธิบายว่า การ
ขาดความผูกพันในองค์การ อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมองค์การทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ได้แก่ การขาด
งาน การไม่ตรงต่อเวลาในการทางาน และการโยกย้าย เปลีย่ นงาน
ภรณี กีรต์ บิ ุตร (2529) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การจะนาไปสูงผลทีส่ มั พันธ์กบั ความ
มีประสิทธิภาพขององค์การ ดังนี้
1. พนักงานทีม่ คี วามรูส้ กึ ผูกพันอย่างแท้จริง จะมีแนวโน้มทีจ่ ะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ขององค์การอยูใ่ นระดับสูง
2. พนักงานซึง่ มีความรูส้ กึ ผูกพันอย่างสูง มักมีความปรารถนาอย่างแรงทีจ่ ะยังคง
อยูก่ บั องค์การต่อไป เพื่อทางานขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย ซึง่ ตนเองเลื่อมใส ศรัทธา
โดยเหตุทบ่ี ุคคลมีความผูกพันต่อองค์การและเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์การ
มักจะมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือหนทางซึง่ ตนสามารถทาประโยชน์กบั
องค์การให้บรรลุถงึ เป้าหมายได้สาเร็จ
จากความหมายของคาว่า ความผูกพัน (Commitment) เราอาจคาดหวังได้วา่ บุคคลที่
รูส้ กึ ผูกพันจะเต็มใจทีจ่ ะใช้ความพยายามมากพอควร ในการทางานให้กบั องค์การและมีผลทาให้
การปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับดีเหนือคนอื่นความผูกพันต่อองค์การนับเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญซึง่
องค์การจะต้องมีความสามารถในการสรรหาทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ุณภาพแล้ว
ยังต้องสามารถ
รักษาบุคลากรซึง่ มีคุณค่าไว้ให้ได้ ด้วยการพยายามสร้างทัศนคติของความผูกพันต่อองค์การให้
เกิดกับสมาชิกขององค์การ ดังนัน้ สรุปประเด็นสาคัญของความผูกพันขององค์การได้ดงั นี้
1. ความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้ทานายอัตราการเข้า-ออกจากงานได้ดกี ว่าความ
พึงพอใจในงาน
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2. ความผูกพันต่อองค์การเป็นแนวความคิดทีม่ ลี กั ษณะครอบคลุมมากกว่าความพึง
พอใจในงาน
3. ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรูส้ กึ เหมือนเป็นเจ้าของการร่วมกันของสมาชิกทา
ให้เป็นแรงผลักให้สมาชิกปฏิบตั งิ านให้กบั องค์การอย่างเต็มที่
4. ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลใน
องค์การกับเป้าหมายขององค์การเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้มสี ่วนเสริมสร้าง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเป็นผลมา
จากการทีส่ มาชิกในองค์การมีความรักและความผูกพันต่อองค์การของตน
สรุปจากทฤษฎีทไ่ี ด้กล่าวไว้ทงหมดจะใช้
ั้
เป็นแนวทางทาแบบสอบถามโดยจะยึดหลักจาก
ทฤษฎีของสเตียร์ส (Steers,1977)และในการกาหนดกรอบเป็น 2 ส่วน คือ ปจั จัยลักษณะงาน
(Job Characteristic) และปจั จัยประสบการณ์การทางาน (Work Experience) ได้แก่ ความสาคัญ
ของลักษณะงานทีท่ ่านรับผิดชอบ, การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา, โอกาส
ก้าวหน้าในงาน, ผลป้อนกลับของงาน, งานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื , ลักษณะงานทีท่ า้
ทาย, ความเข้าใจกระบวนการทางาน,ความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ, ความมั ่นคงและน่า
เช่อถือได้ขอองค์การ, ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ, ความรูส้ กึ ว่าองค์การ
เป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้ โดยจะศึกษาถึงปจั จัยต่างทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ และใช้ทฤษฏี
ลาดับขันของมาสโลว์
้
กับทฤษฎีสองปจั จัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg,1986) เป็น
แนวทางในการกาหนดข้อคาถามในด้านปจั จัยลักษณะงาน และปจั จัยประสบการณ์ในการทางาน
เช่น ความการต้องการความมั ่นคงและปลอดภัย ความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการได้รบั
ยกย่อง ความต้องการความก้าวหน้า ความต้องการความสาเร็จของงาน ลักษณะของงาน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน
เป็นต้น
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สมชัย แก้วละเอียด (2531) (อ้างถึงใน ปรานอม กิตติดุษฎีธรรม, 2538) ได้ทาการศึกษา
เรื่อง ปจั จัยส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการต่อกองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้พบว่า ปจั จัยลักษณะบุคคล คือ ระดับ(ซี) ปจั จัยลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ พบว่า ความ
เป็นอิสระในงาน ความหลากหลายในงาน ผลป้อนกลับของงาน และงานทีม่ โี อกาสได้ปะทะ
สังสรรค์กบั ผูอ้ ่นื มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของกองสารวัตรนักเรียน ส่วนปจั จัยประสบการณ์
ในงาน พบว่าทัศนคติของกลุ่มเพื่อนร่วมงานต่อกองสารวัตรนักเรียน
ความรูส้ กึ ว่าตนมี
ความสาคัญต่อกองสารวัตรนักเรียน ความคาดหวังทีไ่ ด้รบั การตอบสนองจากกองสารวัตรนักเรียน
ความรูส้ กึ ว่ากองสารวัตรนักเรียนมีช่อื เสียง และความรูส้ กึ ว่ากองสารวัตรนักเรียนเป็นทีพ่ ง่ึ ได้ มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อกองสารวัตรนักเรียน
เชาวลิต ตนานนท์ชยั (2532) ได้ศกึ ษาเรื่อง การวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อองค์การ โดย
ศึกษาเฉพาะกรณีศนู ย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
จากการศึกษาพบว่าปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับ
ลักษณะบุคคล ซึง่ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา จานวนปี หรือระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
การศึกษานอกโรงเรียน สถานภาพการสมรส และประสบการณ์การย้ายถิน่ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
ความยึดมั ่นผูกพันต่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแต่ประการใด สาหรับปจั จัยเกีย่ วกับลักษณะ
งาน ซึง่ ประกอบด้วย ความมีอสิ ระในงาน ความหลากหลายในงาน ผลป้อนกลับของงาน และการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ โี อกาสประทะสังสรรค์กบั ผูอ้ ่นื พบว่า เกือบทัง้ หมดมีความสัมพันธ์กบั ความยึดมั ่น
ผูกพัน ยกเว้นลักษณะของงานเพียงลักษณะเดียวทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความยึดมั ่นผูกพันต่อ
ศูนย์ คือ ความมีอสิ ระในงาน และสาหรับปจั จัยเกีย่ วกับประสบการณ์ในงาน ซึง่ ประกอบด้วย
ประสบการณ์ในแง่ของความคาดหวังทีไ่ ด้รบั ตอบสนอง
ความรูส้ กึ ว่าตนมีความรูส้ กึ ว่าตนมี
ความสาคัญ ความรูส้ กึ ว่าศูนย์เป็นทีพ่ ง่ึ ได้ ความรูส้ กึ ว่าศูนย์มชี ่อื เสียง ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมวาน
และศูนย์มคี วามสัมพันธ์กบั ความยึดมั ่นผูกพันต่อองค์การทัง้ หมด
นภาเพ็ญ โหมาศวัน (2533) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันของสมาชิก
ในองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบว่า ความ
ผูกพันของข้าราชการทีม่ ตี ่อสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีอยูใ่ นระดับสูง สาหรับปจั จัยใน
ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาที่ปฏิบตั งิ านในองค์การของ
ข้าราชการมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
ส่วนเพศ
และระดับการศึกษาไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ ปจั จัยในด้านลักษณะงาน ได้แก่ ลักษณะงานทีท่ า้ ทาย
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โอกาสก้าวหน้า การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลักษณะงานทีต่ ดิ ต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ส่วนลักษณะงานที่มคี วามสาคัญไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การและปจั จัยในด้านประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการทางาน ได้แก่ ทัศนคติของ
กลุ่มผูร้ ่วมงานต่อองค์การ ความรูส้ กึ ว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ ความน่าเชื่อถือ และพึง่ พาได้
ขององค์การ ระบบการพิจารณาความดีความชอบ และความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
โสภา ทรัพย์มากอุดม (2533) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความยึดมั ่นผูกพันต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะ
กรณีไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า
1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาทางาน ระดับตาแหน่งงาน ระดับ
การศึกษา และสถานภาพสมรส ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความยึดมั ่นผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
2. ลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอสิ ระในการทางาน ความหลากหลายของงาน ความมี
เอกลักษณ์ของงาน ผลป้อนกลับของงาน และงานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั ่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
3. ประสบการณ์ในงาน ได้แก่ ความรูส้ กึ ว่าตนมีความสาคัญ ความรูส้ กึ ว่าหน่วยงาน
เป็นทีพ่ ง่ึ ได้ ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากหน่วยงาน ความรูส้ กึ ว่าหน่วยงานมี
ชื่อเสียง ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั ่นผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
4. ปจั จัยเกีย่ วกับบทบาท ได้แก่ ความขัดแย้งในบทบาท และความคลุมเครือในบทบาท
มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
ปรานอม กิตติดุษฎีธรรม (2538) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันของ
ลูกจ้างต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณ๊อุตสาหกรรมสิง่ ทอ ประเภทการทอผ้าด้วยเส้นใยและเส้นใย
ประดิษฐ์ จากการสุม่ ตัวอย่าง จานวน 16 แห่ง และเก็บข้อมูลจากลูกจ้าทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน
273 คน ผลการศึกษาพบว่า ลูกจ้างในอุตสหกรรมสิง่ ทอประเภทการทอผ้าด้วยเส้นใยฝ้ายและเส้น
ใยประดิษฐ์ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าลูกจ้างมีความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง เมื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ผลปรากฎว่า ปจั จัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การย้ายงานมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การ ส่วนปจั จัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การปฏิบตั งิ าน และค่าจ้าง ไม่พบความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ สาหรับปจั จัยด้าน
ลักษณะงาน ซึง่ ประกอบด้วย ความสาคัญของลักษณะงาน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
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โอกาสก้าวหน้าในงาน และงานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การ แต่ปจั จัยด้านผลป้อนกลับของงาน ลักษณะงานทีท่ า้ ทาย และความหลากหลาย
ในงาน ไม่พบความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ สาหรับปจั จัยด้านทัศนะต่อองค์การ ซึง่
ประกอบด้วย ทัศนคติของกลุ่มต่อองค์การ ความมีช่อื เสียงและเชื่อถือได้ขององค์การ ความ
คาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ ความรูส้ กึ ว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ ระบบการ
พิจารณาความดีความชอบ และความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็นทีพ่ ง่ึ ได้ พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การทุกปจั จัย ส่วนปจั จัยด้านทัศนะต่อบุคคลในองค์การ ซึง่ ประกอบด้วย ทัศนะของ
บุคคลทีม่ ตี ่อเพื่อนร่วมงาน และทัศนะของบุคคลทีม่ ตี ่อผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า มีความสัมพันธ์กบั
ความผูกพันต่อองค์การ โดยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทัง้ หมดทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
นันทนา ประกอบกิจ (2538) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การ :
ศึกษากรณีฝา่ ยพัฒนาชุมชน สานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ได้แก่
นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5 ของสานักงานเขต 38 แห่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 256 คน
ผลการวิจยั พบว่า นักพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่มคี วามผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง ปจั จัยทีม่ ี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ปจั จัยลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลไม่มผี ล
ต่อความผูกพันต่อองค์การ ปจั จัยลักษณะงาน พบว่า มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และปจั จัย
ประสบการณ์การทางาน พบว่า ปจั จัยประสบการณ์จากการทางานมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ
สุกานดา ศุภคติสนั ติ ์ (2540) ได้ศกึ ษาเรื่อง ลักษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม
องค์การทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
:
กรณีศกึ ษาบริษทั เงินทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาในครังนี
้ ้ คือ พนักงานบริษทั เงินทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 382 คน ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมของพนักงานบริษทั เงินทุนใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความผูกพันต่อองค์การต่า โดยปจั จัยส่วนบุคคล พบว่าการศึกษาและอายุม ี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ ในด้านปจั จัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อมขององค์การ
อันได้แก่ ลักษณะงาน ลักษณะองค์การ และประสบการณ์การทางาน มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การ
พรพรรณ ศรีใจวงศ์ (2541) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความผูกพันต่อองคารของบรรณารักษ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษา คือ
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจานวน 199 คน
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ผลการวิจยั พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มคี วามผูกพันต่อองค์การในระดับสูง เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยต่างๆ กับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้นตัวแปรลักษณะส่วน
บุคคลและลักษณะงานทีท่ าในแง่ของความอิสระในงาน
สมหมาย ศรีทรัพย์ (2543) ได้ศกึ ษาเรื่อง การศึกษาความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
รามคาแหงของข้าราชการสาย ข กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรข้าราชการสาย ข
จานวน 471 คน ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมข้าราชการสาย ข มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
รามคาแหงอยูใ่ นระดับมาก ปจั จัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส และระยะเวลาปฏิบตั งิ านมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง
หน้าที่ และระดับตาแหน่ง (ซี) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย และผลการ
วิเคราะห์สถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
จากตัวแปร ด้านปจั จัยส่วนบุคคลพบว่า ตัวแปรด้าน
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านเพียงตัวแปรเดียวทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
วิศษิ ฐศักดิ ์ เศวตนันท์ (2543) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสิน : ศึกษาเฉพาะกรณีสานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้
ได้แก่ พนักงานธนาคารออมสินระดับ 2-11 ทีป่ ฏิบตั งิ านประจาทีธ่ นาคารออมสินสาหนักงานใหญ่
จานวน 344 คน ผลกาวิจยั ครัง้ นี้พบว่า พนักงานธนาคารออมสินสานักงานใหญ่มคี วามผูกพันต่อ
องค์การอยูใ่ นระดับสูงผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ตัวแปรเพศ และ
ระดับตาแหน่งไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ ส่วนลักษณะงาน ได้แก่ ตัวแปรความ
มีอสิ ระในการทางาน ความหลากหลายของงาน ความเข้าใจในกระบวนการทางาน งานทีม่ โี อกาส
ปฏิสมั พันธ์ผอู้ ่นื ผลป้อนกลับของงาน ความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้า ส่วนประสบการณ์การ
ทางาน ได้แก่ ตัวแปร ความมั ่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การ
ตอบสนองจากองค์การ ความพึง่ พิงได้ขององค์การ ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ พบว่า
ตัวแปรเหล่านี้มคี วามสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
อนุกลู ตันติมาสน์ (2543) (อ้างถึงใน จิรสั ย์ พุฒจิ รัสพงศ์, 2551)ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของบริษทั สยามไวร์ อินดัสตรี จากัด ได้ศกึ ษาเรื่อง ระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานและศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ โดยใช้แบบสอบถาม
ในการรวบรวมข้อมูลจากประชากร 50 คน พบว่า พนักงานของบริษทั สยามไวร์ อินดัสตรี จากัด
ส่วนใหญ่มคี วามผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง สาหรับปจั จัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ไม่ใช่
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การ ยกเว้น เพศ และสภาพการจ้างทีถ่ อื ว่าเป็นปจั จัยทีถ่ อื ว่า
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ั ยลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นปจั จัยทีไ่ ม่ม ี
เป็นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การ ในขณะทีป่ จจั
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เว้นแต่เฉพาะการมีส่วนร่วมในการบริหารงานถือว่าเป็นปจั จัยทีม่ ี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
สาหรับปจั จัยด้านประสบการณ์การทางานในองค์การซึง่
ประกอบด้วย การพิจารณาความดี ความชอบ ความรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญต่อองค์การ การ
ได้รบั การพัฒนาและฝึกอบรม ทัศนคติของกลุ่มทีม่ ตี ่อองค์การ ความน่าเชื่อถือขององค์การ ซึง่
พบว่าทุกปจั จัยเป็นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันขององค์การ
ประจวบ โพธิ ์เวชกุล (2545) ได้ทาการศึกวิจยั เรื่อง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ศึกษากรณี บริษทั ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาถึงระดับของความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษทั ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) ว่ามีอยูใ่ นระดับทีส่ งู ต่าเพียงไร ทัง้ ยังได้
ศึกษาถึงปจั จัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ทังนี
้ ้เพื่อจะได้นาผลการวิจยั
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงานขององค์การให้เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างและเพิม่ พูนให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารของ
บริษทั ฯ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานจานวน 235 คน จากจานวนพนักงานทัง้ สิน้ 804 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม ซึง่ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกีย่ วกับ
ลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกีย่ วกับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อลักษณะงาน ประสบการณ์
ได้รบั จากการทางานในองค์การ และความรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์การ ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด
ผลการวิจยั พบว่าพนักงานบริษทั ล็อกซเลย์ จากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง
ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ คือ ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรส
ของพนักงาน ส่วนด้านลักษณะงาน ได้แก่ ลักษณะงานทีต่ ดิ ต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื และดาน
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จาการทางานในองค์การ ได้แก่ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ทัศนคติของกลุ่มผูร้ ่วมงานต่อองค์การ ความน่าเชื่อถือและพึง่ พาได้ขององค์การ และการ
ได้รบั การพัฒนาและฝึกอบรมปจั จัยทัง้ 3 ปจั จัย คือ ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และ
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการทางานในองค์การมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึง่ ผูบ้ ริหารควรจะ
ได้นาไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารขององค์การต่อไป
ดาราพร นิวาศะบุตร (2546) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ความผูกพันต่อองค์การศีกษา
กรณีเฉพาะ : พนักงานสายงานท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปจั จัยส่วนบุคคล ซึง่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ตาแหน่งงาน อัตราเงินเดือน ความสัมพันธ์ของ
ลักษณะงาน ความสัมพันธ์ของประสบการณ์ทางานกับความผูกพันต่อองค์การว่ามีความสัมพันธ์
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กันหรือไม่ และมุ่งศึกษาระดับของความผูกพันต่อองค์การของพนักงา กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการ
วิจยั ได้แก่ พนักงานสายงานท่าอากาศยานกรุงเทพ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
จานวน 304 คน เครื่องมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า พนักงานทีม่ ี
เพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านต่างกัน ตาแหน่งงานต่างกัน และอัตราเงินเดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ส่วนลักษณะงานและประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการทางาน มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
กุลชยา เต็มชวาลา (2548) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครังนี
้ ้คอื พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคทีป่ ฏิบตั งิ านในสังกัดส่วนกลางในหน่วยงานสังกัดผูว้ า่ การหน่วยงานการวางแผนและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า หน่วยงานอานวยการ หน่วยงานเศรษฐกิจและการเงิน หน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานการตลาด หน่วยงานธุรกิจก่อสร้างและบารุงรักษา หน่วยงานธุรกิจ
วิศวกรรม และหน่วยงานธุรกิจสารสนเทศและสื่อสารจานวน 365 คน ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ยงั มีปจั จัยด้านลักษณะงานและปจั จัยด้าน
ประสบการณ์การทางานก็เป็นอีกปจั จัยหนึ่งทีม่ ผี ลกต่อความผูกพันต่อองค์การ
กัลยารัตน์ เวรุเมธา (2548) ได้ศกึ ษาเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคาร
เอเชีย :ศึกษาเฉพาะกรณีสานักงานใหญ่” กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ พนักงานธนาคาร
เอเชียระดับ
1-10
ทีป่ ฏิบตั งิ านประจาทีธ่ นาคารเอเชียในสานักงานใหญ่เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร จานวน 330 คน ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารเอเชียในสานักงานใหญ่มี
ระดับความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมุตฐิ านพบว่า ปจั จัยส่วน
บุคคล ซึง่ ได้แก่ สถานภาพการสมรสและตาแหน่งต่างกันทาให้ความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง
กัน
ในขณะเดียวกันปจั จัยด้านลักษณะงานและประสบการณ์ในงานมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารเอเชียสานักงานใหญ่
สัตตบงกช มานีมาน (2548) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
องค์การและความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี ่อโรงงานยาสูบส่วนกลาง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การศึกษา คือ พนักงานรายเดือนโรงงานยาสูบส่วนกลาง จานวน 338 คน ผลการวิจยั พบว่า
พนักงานโรงงานยาสูบส่วนกลาง มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์การในภาพรวม
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อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยประเด็นของปจั จัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
อายุงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
กมลวรรณ มั ่งนุ้ย (2553) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
:
ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานปฏิบตั งิ านสาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วธิ กี ารวิจยั แบบสารวจประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พนักงานธนาคาร
กสิกรไทยเฉพาะพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านสาขาในกรุงเทพมหานครจานวน 3,307 คน ผลการวิจยั
พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่ปฏิบตั งิ านสาขาในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ลักษณะงาน และประสบการณ์การทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยรวมพนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์การอยูใ่ นระดับมาก
ยกเว้นด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคงไว้ซง่ึ การเป็น
สมาชิกขององค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานปจั จัยด้านลักษณะงานและ
ประสบการณ์การทางานกับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
Steers (1977) ศึกษาแหล่งทีม่ าและผลของความผูกพันต่อองค์การ (antecedents and
outcomes of organizational commitment) มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบแบบจาลองของแหล่งทีม่ า
และผลของความผูกพันต่อองค์การ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานในโรงพยาบาล 382 คน วิศวกร
และนักบัญชีรวม 119 คน พบว่า ในทัง้ สองกลุ่มตัวอย่างนี้ปจั จัยส่วนบุคคลและประสบการณ์ใน
การทางานมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์อย่างมาก
กับความตัง้ ใจและปรารถนาทีจ่ ะคงอยูก่ บั องค์การ และมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการมา
ทางานของวิศวกรและนักบัญชี ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการ
ลาออกของพนักงานในโรงพยาบาลและความผูกพันต่อองค์การไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลของการ
ทางาน
Lincoin (1990) ได้ศกึ ษาความยึดมั ่นผูกพันต่อองค์การในประเทศญี่ปนุ่ และอเมริกา
พบว่า คนทีแ่ ต่งงานแล้วมีความยึดมั ่นผูกพันต่อองค์การมากกว่าคนโสด เนื่องจากคนทีแ่ ต่งงาน
แล้วมีภาระทีจ่ ะต้องรับผิดชอบมากกว่าคนโสด ซึง่ เป็นข้อจากัดของการย้ายองค์การในการทางาน
ซึง่ อาจจะมีผลทาให้ตอ้ งแยกกันอยูก่ บั ครอบครัว นอกจากนี้แนวโน้มของคนทีแ่ ต่งงานแล้วมักจะ
มองงานของเขาในทางบวกมากกว่าคนโสด เพราะเขาจะปรับตัวเข้ากับงานได้ดกี ว่า และมีความ
พอใจกับชีวติ ทีไ่ ม่ใช่การทางานมากกว่า
สรุปผลจากการค้นคว้างานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ในและต่างประเทศข้างต้นผูว้ จิ ยั พบว่า
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานประกอบด้วย ปจั จัยส่วนบุคคล ปจั จัย
ด้านลักษณะงาน และปจั จัยด้านประสบการณ์การทางาน เมื่อองค์การมีการตอบสนองปจั จัย
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ต่างๆ เหล่านี้ยอ่ มส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การมากยิง่ ขึน้ นอกจากผลการวิจยั ทีไ่ ด้
สามารถนาไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี
มีความ
ผูกพันต่อองค์การจะได้ทุ่มเทกาลังกาย
กาลังใจในการปฏิบตั งิ านเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
องค์การ
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บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษา
การศึกษาและวิจยั
เรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน กรณีศกึ ษา เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) ทัง้ นี้เพื่อทีจ่ ะนาข้อมูลทีไ่ ด้
จากการศึกษาวิจยั มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ขอ้ สรุปทีส่ มบูรณ์
โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธี
การศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การออกแบบเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรทุกหน่วยงานในองค์การเฉพาะกลุ่มที่
ทางานปฏิบตั งิ านบนฝงั ่ ยกเว้นกลุ่มทีป่ ฏิบตั งิ านนอกฝงั ่ จานวน 621 คน ซึง่ จากการวิจยั ครังไม่
้
ครอบคลุมเนื่องจากการเก็บข้อมูลทาได้ยากด้วยสาเหตุมาจากพนักงานปฏิบตั งิ านกลางทะเลการ
เก็บข้อมูลจะต้องได้รบั อนุญาตจากบริษทั ลูกค้าทีท่ าการว่าจ้าง ดังนัน้ ผูท้ าการวิจยั จึงทาการวิจยั
ั ่ ง่ มีจานวนพนักงานทัง้ สิน้ 184 คน โดยสังกัดตาม
เฉพาะพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านอยูบ่ นฝงซึ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ พนักงานหน่วยงานฝา่ ยผลิต จานวน 139 คน และพนักงานหน่วยงาน
ฝา่ ยบริหารจานวน 45 คน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้จานวนพนักงานทังหมดเป็
้
นประชากรในการศึกษา
ครัง้ นี้ โดยจานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามหน่วยงานทีส่ งั กัดตามตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 จานวนกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามหน่วยงานทีส่ งั กัด
ฝา่ ยทีส่ งั กัด
ฝา่ ยผลิต
ฝา่ ยบริหาร
รวม

จานวนพนักงาน
ฝา่ ย: คน
139
45
184

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ แจกให้แก่
ผูต้ อบแบบสอบถาม และให้ผตู้ อบแบบสอบถามเป็นกรอกคาตอบ โดยแบ่งเนื้อหาคาถามออกเป็น
4ส่วน คือ
ส่วนที่ 1
เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, หน่วยงาน, ตาแหน่งงาน, ระยะเวลา
ทีป่ ฏิบตั งิ าน, รายได้ ซึง่ เป็นลักษณะคาถามแบบให้เลือกตอบ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 8
ข้อ
ส่วนที่ 2
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยด้านลักษณะงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
องค์การซึง่ ครอบคลุมตัวแปร ซึง่ เป็นลักษณะคาถามแบบให้เลือกตอบประกอบด้วยคาถามจานวน
26 ข้อ โดยถามเรื่องดังต่อไปนี้
1. ความสาคัญของลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
จานวน
4
ข้อ
2. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา
จานวน
4
ข้อ
3. โอกาสก้าวหน้าในงาน
จานวน
4
ข้อ
4. ผลป้อนกลับของงาน
จานวน
3
ข้อ
5. งานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
จานวน
4
ข้อ
6. ลักษณะงานทีท่ า้ ทาย,
จานวน
3
ข้อ
7. ความเข้าใจกระบวนการทางาน
จานวน
4
ข้อ
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยประสบการณ์การทางานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับองค์การซึง่ ครอบคลุมตัวแปร ซึง่ เป็นลักษณะคาถามแบบให้เลือกตอบประกอบด้วยคาถาม 15
ข้อ โดยถามเรื่องดังต่อไปนี้
1. ความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ
จานวน
4
ข้อ
2. ความมั ่นคงและน่าเชื่อถือได้ขององค์การ
จานวน
4
ข้อ
3. ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ
จานวน
3
ข้อ
4. ความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้
จานวน
4
ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การเพื่อวัดความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน ซึง่ เป็นลักษณะคาถามแบบให้เลือกตอบประกอบด้วยคาถามจานวน 15ข้อ
ซึง่ แบบสอบถามอ้างอิงตามทฤษฎีของ สเตียร์ส (Steer, 1977) เป็นแนวทางในการถาม
คาถามเกีย่ วกับปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ให้มคี ุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ
ตามขันต่
้ อดังต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารด้านวิชาการ
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเป็นแนวทาง
ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งลักษณะของข้อความในแบบสอบถามเป็น 2
ประเภท คือ ข้อความเชิงบวก (Positive) และข้อความเชิงลบ (Negative) ซึง่ เป็นลักษณะ
คาถามแบบให้เลือกตอบโดยคาถามแต่ละข้อในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วน
ที่ 4 มีคาตอบให้เลือกตอบในลักษณะประเมินค่า เป็น 5 ระดับ ซึง่ ลักษณะของเครื่องมือ
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) การตอบคาถามให้ผตู้ อบลงความคิดเห็น
เกีย่ วกับข้อความแต่ละข้อโดยคาตอบทีก่ าหนดไว้ 5 ระดับ ประกอบด้วย เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ , เห็นด้วย, ไม่แน่ใจ, ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ เป็นมาตรวัด พร้อมให้คะแนน
ในแต่ละข้อคาถาม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังนี้
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ข้อความ
เชิงบวก
เชิงลบ

เห็นด้วยอย่าง
ยิง่
5
1

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

4
2

3
3

2
4

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
1
5

จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ซึง่ เป็นการวัดปจั จัยด้านลักษณะงาน จะพบข้อความเชิงบวก
และข้อความเชิงลบ ดังนี้คอื
ข้อความเชิงบวก ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,14, 15, 16, 18, 19, 23,
24, 25 และ 26
ข้อความเชิงลบ ได้แก่ ข้อ 11, 13, 17, 20, 21 และ 22
จากแบบสอบถามส่วนที่ 3 ซึง่ เป็นการวัดปจั จัยด้านประสบการณ์การทางาน จะพบ
ข้อความเชิงบวก และข้อความเชิงลบ ดังนี้คอื
ข้อความเชิงบวก ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14
ข้อความเชิงลบ ได้แก่ ข้อ 5 และ 15
จากแบบสอบถามส่วนที่ 4 ซึง่ เป็นการวัดความผูกพันต่อองค์การ จะพบข้อความเชิงบวก
และข้อความเชิงลบ ดังนี้คอื
ข้อความเชิงบวก ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และ 14
ข้อความเชิงลบ ได้แก่ ข้อ 13
แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ในขันต้
้ นได้ผทู้ รงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาว่าครอบคลุม
และสอดคล้องกับเรื่องทีศ่ กึ ษาหรือไม่
และเพื่อเป็นการพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ให้มี
คุณภาพมากขึน้ แบบสอบถามทีผ่ ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ล้ว และพร้อมทีจ่ ะนาไปใช้
เก็บข้อมูลจริง นอกจากนี้ยงั มีการทดสอบหาค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ ์อัลฟา่ (Alpha Correlation) ตามวิธี Cronbach ซึง่ ได้ค่าความเชื่อมั ่นดังนี้
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ตางรางที่ 3.1 ค่าความเชื่อมั ่นปจั จัยด้านลักษณะงาน
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0.816
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จากตารางที่ 3.1 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมั ่นพบว่าแบบสอบถามปจั จัย
ด้านลักษณะงานมีค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.816 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ เพราะ
ค่าสัมประสิทธิ ์ความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.816 ซึง่ เป็นค่าบวกและค่าใกล้เคียง 1
ตางรางที่ 3.2 ค่าความเชื่อมั ่นปจั จัยด้านประสบการณ์การทางาน
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0.856

20

จากตารางที่ 3.2 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมั ่นพบว่าแบบสอบถามปจั จัย
ด้านประสบการณ์การทางานมีค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.856 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือ เพราะค่าสัมประสิทธิ ์ความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.856 ซึง่ เป็นค่าบวกและค่าใกล้เคียง 1
ตางรางที่ 3.3 ค่าความเชื่อมั ่นด้านความผูกพันต่อองค์การ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

0.892

16
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จากตารางที่ 3.3 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมั ่นพบว่าแบบสอบถามปจั จัย
ด้านประสบการณ์การทางานมีค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.892 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือ เพราะค่าสัมประสิทธิ ์ความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.892 ซึง่ เป็นค่าบวกและค่าใกล้เคียง 1

การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึง่ มี
การประมวลข้อมูลเป็นชัน้ ตอน คือ หลังจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
เรียบร้อยแล้วจึงนาข้อมูลทีไ่ ด้มาเปลีย่ นแปลงเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกรหัสลงใน
คอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมการสั ่งงานโดยใช้สถิติ ดังนี้
1. แบบสอบถามเกีย่ วกับลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามใช้วธิ กี ารแจกแจง
ความถี่ โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ
2. แบบสอบถามเกีย่ วกับลักษณะงานของผูต้ อบแบบสอบถามใช้วธิ กี ารหาค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. แบบสอบถามเกีย่ วกับประสบการณ์การทางานของผูต้ อบแบบสอบถามใช้วธิ กี ารหา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4. แบบสอบถามเกีย่ วกับระดับความผูกพันต่อองค์การใช้วกี ารหาค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
5. การเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การตามตัวแปรปจั จัยส่วนบุคคลใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ด้วย
5.1. ค่า t test ใช้ในการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของ
ตัวแปรอิสระทีม่ กี ารแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
5.2. ค่าFtest ใช้ในการทดสอบความเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ของตัวแปรอิสระทีม่ กี ารแบ่งกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป
6. การศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การใช้การวิเคราะห์แบบค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
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7. การวิเคราะห์เกีย่ วกับปจั จัยด้านลักษณะงาน ทีส่ ่งผลต่อความผูกพันองค์การของ
พนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด ทัง้ 5 องค์ประกอบโดยหาค่าเฉลีย่
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)กาหนดช่วงการวัดได้ดงั นี้
ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง ความผูกพันในองค์การอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง ความผูกพันในองค์การอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ความผูกพันในองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง ความผูกพันในองค์การอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 0.00 – 1.49 หมายถึง ความผูกพันในองค์การอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ุด

การเก็บรวมรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามด้วยความร่วมมือ
จากฝา่ ยทรัพยากรบุคคลประจาสาขาสงขลา โดยวิธแี จกแบบสอบถามจานวน 184 ชุด ตัง้ แต่
เดือน เมษายน 2555 และทาการตรวจคะแนน และวิเคราะห์ผลในเดือน พฤษภาคม 2555
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บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาและวิจยั
เรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน กรณีศกึ ษา บริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนี่ยริง่ จากัด ศึกษาเฉพาะกรณี
พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านบนฝงั ่
เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research)โดยผูว้ จิ ยั แจก
แบบสอบถามจานวน 184 ชุด และได้รบั กลับคืนมาทัง้ สิน้ 184 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
สอบถามพนักงานจานวน 184 คน หญิง 39คน ชาย 145คน ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปของตารางประกอบคาบรรยาย

4.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน บริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็น
จิเนี่ยริง่ จากัด นัน้ ได้ศกึ ษารวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกีย่ วกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส หน่วยงาน ตาแหน่งงาน ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน รายได้ โดยใช้การวิเคราะห์
ด้วยสถิตคิ ่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage)
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ตารางที่ 4.1แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

จานวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขน้ึ ไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่า ม. 3
ม. 3
ปวช.
ม. 6
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย
แยกกันอยู่
รวม
หน่วยงาน
บริหาร
ผลิต

145
39
184

78.80
21.20
100

2
105
61
15
1
184

1.10
57.10
33.20
8.20
0.50
100

6
14
23
39
53
43
6
184
จานวน

3.30
7.60
12.50
21.20
28.80
23.40
3.30
100
ร้อยละ

130
52
2
0
184

70.40
28.30
1.10
0
100

45
139

24.50
75.50
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รวม
ตาแหน่งงาน
ระดับปฏิบตั กิ าร (Operation)
ระดับพนักงานสานักงาน (Officer)
ระดับควบคุมหัวหน้างาน (Forman)
ระดับหัวหน้างาน (Leader)
รวม
ระยะเวลาทางาน
ต่ากว่า 1 ปี
1 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 2 ปี
2 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี ขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 8 ปี
8 ปี ขึน้ ไป
รวม
รายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 บาท - 20,000 บาท
20,001 บาท - 30,000 บาท
30,001 บาท – 40,001 บาท
40,001 บาท – 50,001 บาท
50,001 บาท - 60,000 บาท
รวม

184

100

96
48
12
28
184

52.20
26.1
6.50
15.20
100

71
43
38
21
11
184

38.60
23.40
20.70
11.40
6.00
100

34
89
38
18
3
2
184

18.50
48.40
20.70
9.80
1.60
1.10
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 เฉพาะที่
เกีย่ วกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ หน่วยงาน ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการทางาน
และรายได้ สรุปได้วา่
1. เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 78.80 และ
เพศหญิงจานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 ตามลาดับเนื่องจากเป็นธุรกิจเกีย่ วกับการทา
ชิน้ ส่วนประกอบโลหะ
2. อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามมีช่วงอายุระหว่างระหว่าง 21 – 30 ปี มากทีส่ ุด จานวน
105 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 รองลงมาคือคือช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 61 คน คิดเป็น
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ร้อยละ33.20รองลงมาช่วงระหว่างอายุ 41 – 50 ปี จานวน 15คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 รองลงมา
ช่วงอายุ ต่ากว่า 20 ปีปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 และ ช่วงอายุ 51 ปีขน้ึ ไป จานวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาดับ
3. ระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
มากทีส่ ุด จานวน 53คน คิดเป็นร้อยละ28.8 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จานวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.40 รองลงมาคือระดับมัธยมปลาย จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 รองลงมา
คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 23คน คิดเป็นร้อยละ 12.50รองลงมาคือระดับมัธยมต้น
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 และระดับต่ากว่ามัธยมต้น และระดับปริญญาโทมีจานวน
เท่ากันอยูท่ 6่ี คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ตามลาดับ
4. สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่ นสถานภาพโสดมากทีส่ ุด จานวน 130
คน คิดเป็นร้อยละ 70.70 รองลงมาอยูใ่ นสถานภาพสมรส จานวน 52คน คิดเป็นร้อยละ 28.30
และอยูใ่ นสถานภาพหย่าร้าง/ หม้าย จานวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 1.10ตามลาดับ
5. หน่วยงานผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่ นหน่วยงานฝา่ ยผลิตมากทีส่ ุด จานวน
139 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5รองลงมาคือฝา่ ยบริหาร จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ24.50
ตามลาดับ
6. ตาแหน่งงาน ผูต้ อบแบบส่วนใหญ่อยูใ่ นหน่ วยงานระดับปฏิบตั กิ ารมากทีส่ ุดจานวน
96 คนคิดเป็นร้อยละ 52.20รองลงมาคือ ระดับพนักงานสานักงานจานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
26.10 รองลงมาคือ ระดับหัวหน้างาน จานวน 28คน คิดเป็นร้อยละ 15.20และระดับหัวหน้า
ควบคุมงานจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามลาดับ
7. ระยะเวลาการทางานผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงระยะเวลาการทางาน
ต่ากว่า 1 ปี มากทีส่ ุด จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 รองลงมาคือช่วงระยะเวลาทางาน 1
ปีขน้ึ ไป แต่ไม่เกิน 2 ปีจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 รองลงมาคือช่วงระยะเวลา 2 ปีขน้ึ
ไปแต่ไม่เกิน 5 ปีจานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 รองลงมาคือช่วงระยะเวลา 5 ปีขน้ึ ไปแต่ไม่
เกิน 8 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40 และช่วงระยะเวลา 8 ปีขน้ึ ไป จานวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ6 ตามลาดับ
8. รายได้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงรายได้ 10,001 บาท –20,000 บาท
มากทีส่ ุด จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 รองลงมาอยูใ่ นช่วงรายได้ 20,001 บาท –30,000
บาทจานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 รองลงมาอยูใ่ นช่วงรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน
34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 รองลงมาอยูใ่ นช่วงรายได้ 30,001 บาท –40,000บาทจานวน 18คน
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คิดเป็นร้อยละ 9.80รองลงมาอยูใ่ นช่วงรายได้ 40,001 บาท –50,000 บาทจานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.60 และช่วงรายได้ 50,001 บาท –60,000 บาท จานวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 1.10
ตามลาดับ

4.2

การวิ เคราะห์ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์

การทางาน
ตารางที่ 4.2.1ค่าเฉลีย่ ปจั จัยด้านลักษณะงาน
ปจั จัยด้านลักษณะงาน

X

SD

ระดับความคิดเห็น

ความสาคัญของลักษณะงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบ

3.82

0.88542

มาก

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา

4.06

0.55100

มาก

โอกาสก้าวหน้าในงาน

3.26

0.58349

ปานกลาง

ผลป้อนกลับของงาน

3.28

0.50445

ปานกลาง

งานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื

3.90

0.55782

มาก

ลักษณะงานทีท่ า้ ทาย

3.20

0.53660

ปานกลาง

ความเข้าใจกระบวนการทางาน

4.00

0.44073

มาก

3.64

0.30449

มาก

รวม

จากตารางที่ 4.2.1เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นด้านปจั จัยลักษณะงานภาพรวมพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ รวม 3.64 เมื่อพิจารณาถึงด้าน
ความคิดเห็นมากทีส่ ุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา มีระดับความ
คิดเห็นโดยเฉลีย่ 4.06 รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจกระบวนการทางาน มีระดับความคิดเห็นโดย
เฉลีย่ 4.00 รองลงมาคือ ด้านงานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่
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3.90 รองลงมาคือ ด้านความสาคัญของลักษณะงานทีท่ ่านรับผิดชอบ มีระดับความคิดเห็นโดย
เฉลีย่ 3.82 รองลงมาคือ ด้านผลป้อนกลับของงาน มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.28 รองลงมา
คือด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.26 และน้อยทีส่ ุด คือด้าน
ลักษณะงานทีท่ า้ ทาย มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.20
ตารางที่ 4.2.2 ค่าเฉลีย่ ปจั จัยด้านประสบการณ์การทางาน
ปจั จัยด้านลักษณะงาน

X

SD

ระดับความคิดเห็น

ความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ

3.64

0.47946

มาก

ความมั ่นคงและน่าเชื่อถือได้ขององค์การ

3.32

0.50894

ปานกลาง

ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจาก
องค์การ

3.63

0.67743

มาก

ความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้

3.13

0.52984

ปานกลาง

รวม

3.43

0.39942

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.2.2เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นด้านปจั จัยประสบการณ์การทางาน
ภาพรวมพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลีย่ รวม 3.43 เมื่อ
พิจารณาถึงด้านความคิดเห็นมากทีส่ ุด คือ ความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การมีระดับความ
คิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.64 รองลงมาคือ ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ มีระดับ
ความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.63 รองลงมาคือ ความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้ มีระดับความ
คิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.32 และน้อยทีส่ ุด คือด้านลักษณะงานทีท่ า้ ทาย มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่
3.13

4.3

การวิ เคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะงาน

ความคิดเห็นเกีย่ วปจั จัยด้านลักษณะงาน ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังต่อไปนี้ คือ
ความสาคัญของลักษณะงาน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา ,ความคาดหวัง
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ในโอกาสก้าวหน้า ,ผลป้อนกลับของงาน ,งานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ,ลักษณะงานทีท่ า้
ทาย ,ความหลากหลายในงาน ,ความเข้าใจกระบวนการทางาน โดยวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับปจั จัยด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ขิ องพนักงาน โดยแยกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ แสดงไว้ตามตารางที่ 4.2.1 ถึง ตารางที่ 4.2.7
วิเคราะห์โดยสถิติ Descriptive Statistics หาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ตารางที่ 4.3.1ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความสาคัญของลักษณะงานทีท่ ่านรับผิดชอบ จาแนก
เป็นรายด้าน (n = 184 คน)
ความสาคัญของลักษณะงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบ

ท่านรูส้ กึ ว่างานทีท่ ่านทาอยู่ได้ใช้ความรู้
ั
ทักษะ ความชานาญในการแก้ปญหา
งานทีท่ ่านได้รบั มอบหมายกระตุน้ ให้ท่าน
ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถในการทางาน
ท่านมีโอกาสได้ใช้วธิ กี ารทางานในรูปแบบ
ใหม่ๆทีแ่ ตกต่างจากเดิม
งานทีท่ ่านรับผิดชอบมีความหมายและมี
ความสาคัญต่อองค์การ
รวม

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่
เห็น
ด้วย

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

42

97

8

20

17

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.69

1.204

มาก

3.89

0.929

มาก

3.90

0.743

มาก

3.78

1.358

มาก

3.82

0.885

มาก

X

22.8 52.7 4.3 10.9 9.2
50

84

20

-

27.2 45.7 16.3 10.9

-

35

7

-

3.8 55.4 21.7 3.8

-

69

102

66

30

40

13

12

24

37.5 35.9 7.1

6.5

13

จากตารางที่ 4.3.1พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับความสาคัญของ
ลักษณะงานทีท่ ่านรับผิดชอบ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลีย่ รวม 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า งานทีท่ ่านมีโอกาสได้ใช้วธิ กี ารทางานใน
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รูปแบบใหม่ๆทีแ่ ตกต่างจากเดิม มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 3.90โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วยจานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ55.40 ระดับความ
คิดเห็นรองลงมา คือ งานทีท่ ่านได้รบั มอบหมายกระตุน้ ให้ท่านได้ใช้ความรูค้ วามสามารถในการ
ทางาน มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.89โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับ
ความคิดเห็นด้วย จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 45.70ระดับความคิดเห็นรองลงมา คืองานทีท่ ่าน
รับผิดชอบมีความหมายและมีความสาคัญต่อองค์การ มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.78โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นอย่างยิง่ ด้วยจานวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50ระดับความคิดเห็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ท่านรูส้ กึ ว่างานทีท่ ่านทาอยูไ่ ด้ใช้ความรู้
ั
ทักษะ ความชานาญในการแก้ปญหามี
ระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.69โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วยจานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70
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ตารางที่
4.3.2ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา
จาแนกเป็นรายด้าน (n = 184 คน)
ระดับความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

X

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ผูบ้ งั คับบัญชารับฟงั ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของท่านอย่าง
ตัง้ ใจ
ในการทางานผูบ้ งั คับบัญชาของ
ท่านให้คาแนะนาแก่ท่านอย่าง
เป็นกันเอง
ั
เมือ่ ท่านมีปญหาท่
านพบและ
ปรึกษากับผูบ้ งั คับชาของท่าน
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเปิ ดโอกาส
ให้ท่านนาแนวความคิดของท่าน
ไปใช้ในการปฏิบต้ งิ าน

38
20.7

81
44

51
27.7

14
7.6

-

3.78

0.862

มาก

58
31.5

104
56.5

18
9.8

4
2.2

-

4.17

0.687

มาก

66
35.9
45
24.5

103
56
98
53.3

15
8.2
38
20.7

3
1.6

-

4.28

0.604

มาก

4.01

0.720

มาก

4.05

0.551

มาก

รวม

จากตารางที่ 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่ รวม 4.05เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เมื่อท่านมีปญั หาท่านพบและปรึกษากับผูบ้ งั คับ
ชาของท่าน มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 4.28โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดที่
ระดับความคิดเห็นด้วยจานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ใน
การทางานผูบ้ งั คับบัญชาของท่านให้คาแนะนาแก่ท่านอย่างเป็นกันเอง มีระดับความคิดเห็นโดย
เฉลีย่ 4.17โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 104 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.50ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเปิดโอกาสให้ท่านนา
แนวความคิดของท่านไปใช้ในการปฏิบต้ งิ าน มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่
4.01โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วยจานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30
ระดับความคิดเห็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ผูบ้ งั คับบัญชารับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

50

ของท่านอย่างตัง้ ใจมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่
3.78โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก
ทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วยจานวน81 คน คิดเป็นร้อยละ44
ตารางที่ 4.3.3ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับโอกาสความก้าวหน้าในงาน จาแนกเป็นรายด้าน (n =
184 คน)
ระดับความคิดเห็น
โอกาสความก้าวหน้าในงาน

องค์การของท่านให้การ
สนับสนุน ในเรือ่ งการ
ฝึ กอบรม เพิม่ พูนความรูใ้ น
การปฏิบตั งิ าน
การทางานในองค์การนี้ทาให้
ท่านมีโอกาสประสบ
ความสาเร็จในชีวติ ตาม
จุดมุง่ หมายของท่าน
ท่านรูส้ กึ ท้อแท้ กับวิธกี าร
เลื่อนตาแหน่งในหน้าทีก่ าร
งาน
ท่านเห็นว่าการทางานใน
องค์การนี้ไปเรือ่ ยๆ จะทาให้
ตาแหน่งงานหน้าทีก่ ารงาน
ของท่านสูงขึน้
รวม

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่
แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

27

94

36

24

3

14.7

51.1

19.6

13

1.6

17

83

69

15

-

9.2

45.1

37.5

8.2

-

18

62

74

19

11

9.8

33.7

40.2

10.3

6

4

57

94

19

10

2.2

31

51.1

10.3

5.4

X

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.64

0.942

มาก

3.55

0.773

มาก

2.69

0.990

ปาน
กลาง

3.14

0.837

ปาน
กลาง

3.25

0.583

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับ โอกาสความก้าวหน้าใน
งาน ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ รวม
3.25เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า องค์การของท่านให้การสนับสนุน ในเรื่องการฝึกอบรม
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เพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 3.64โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วยจานวน 94คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 ระดับความ
คิดเห็นรองลงมา คือ การทางานในองค์การนี้ทาให้ทา่ นมีโอกาสประสบความสาเร็จในชีวติ ตาม
จุดมุ่งหมายของท่าน มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.55โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก
ทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10ระดับความคิดเห็นรองลงมา
คือ ท่านเห็นว่าการทางานในองค์การนี้ไปเรื่อยๆ จะทาให้ตาแหน่งงานหน้าทีก่ ารงานของท่าน
สูงขึน้ มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.41โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับ
ความไม่แน่ใจจานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10ระดับความคิดเห็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ
ท่านรูส้ กึ ท้อแท้ กับวิธกี ารเลื่อนตาแหน่งในหน้าทีก่ ารงาน มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 2.69
โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดไม่แน่ใจจานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ
44
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ตารางที่ 4.3.4ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับผลป้อนกลับของงาน จาแนกเป็นรายด้าน (n = 184
คน)
ระดับความคิดเห็น
ผลป้อนกลับของงาน

ท่านไม่มโี อกาสได้รบั รูว้ ่า
ท่านปฏิบตั งิ านได้ดี
เพียงใด
ท่านได้รบั คาชมเชยจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาเมือ่ งานที่
ท่านทาประสบผลสาเร็จ
ผูบ้ งั คับบัญชาไว้ใจและ
ยอมรับเกีย่ วกับงานที่
ท่านรับผิดชอบอยู่เสมอ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

21

58

89

14

2

11.4

31.5

48.4

7.6

1.1

8

82

78

9

7

4.3

44.6

42.4

4.9

3.8

29

107

46

1

1

15.8

58.2

25

0.5

0.5

รวม

X

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

2.55

0.835

ปาน
กลาง

3.41

0.811

ปาน
กลาง

3.87

0.710

มาก

3.28

0.504

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.3.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับ ผลป้อนกลับของงาน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ รวม 3.28
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาไว้ใจและยอมรับเกีย่ วกับงานทีท่ ่านรับผิดชอบอยู่
เสมอ มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 3.87โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับ
ความคิดเห็นด้วยจานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่านได้
รับคาชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชาเมื่องานทีท่ ่านทาประสบผลสาเร็จ มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่
3.41โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.60ระดับความคิดเห็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ท่านไม่มโี อกาสได้รบั รูว้ า่ ท่าน
ปฏิบตั งิ านได้ดเี พียงใด มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 2.55โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก
ทีส่ ุดทีร่ ะดับความไม่แน่ใจจานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40
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ตารางที่ 4.3.5ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับงานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื จาแนกเป็นราย
ด้าน (n = 184 คน)
งานทีม่ โี อกาสติดต่อ
สัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื

ระดับความคิดเห็น

X

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

การทางานของท่านถ้าจะ
ให้ประสบความสาเร็จต้อง
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื

61
33.2

85
46.2

28
15.2

8
4.3

2
1.1

4.06 0.869

งานทีท่ ่านทาไม่เปิ ด
โอกาสให้ท่านได้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กับผูร้ ว่ มงาน

18
98

50
27.2

31
16.8

50
27.2

35
19

3.18 1.293

การทางานในหน้าทีข่ อง
ท่าน ทาให้มโี อกาสในการ
สร้างความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้อง

61
33.2

105
57.1

17
9.2

1
0.5

-

4.23 0.629

งานทีท่ ่านทา ทาให้ท่าน
รูจ้ กั คนเพิม่ มากขึน้

67
36.4

82
44.6

25
13.6

6
3.3

4
2.2

4.10 0.906

มาก

3.89 0.558

มาก

รวม

มาก
ปาน
กลาง

มาก

จากตารางที่ 4.3.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับ งานทีม่ โี อกาสติดต่อ
สัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่
รวม 3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การทางานในหน้าทีข่ องท่าน ทาให้มโี อกาสในการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 4.23
โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วยจานวน 105 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.10 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ งานทีท่ ่านทา ทาให้ท่านรูจ้ กั คนเพิม่ มากขึน้ มีระดับ
ความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 4.10โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย
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จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 44.60ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ การทางานของท่านถ้าจะให้
ประสบความสาเร็จต้องทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่
4.06โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20
ระดับความคิดเห็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ งานทีท่ ่านทาไม่เปิดโอกาสให้ท่านได้แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับผูร้ ่วมงาน มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.18โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ
มากทีส่ ุดทีร่ ะดับความเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย จานวนเท่ากันที5่ 0 คนคิดเป็นร้อยละ 27.20
ตารางที่ 4.3.6ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับลักษณะงานทีท่ า้ ทาย จาแนกเป็นรายด้าน (n = 184
คน)
ระดับความคิดเห็น
ลักษณะงานทีท่ ้าทาย

งานทีท่ ่านทา เป็นงานที่
ซ้าซาก น่าเบือ่
ขณะปฏิบตั งิ านท่านต้อง
ั
พบกับการแก้ปญหาอยู
่
เสมอ
งานทีท่ ่านทามีขนตอนที
ั้
่
ยุ่งยาก ซับซ้อน

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

X

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

19
10.3
-

39
21.2
5
2.7

59
32.1
32
17.4

55
29.9
93
50.5

12
6.5
54
29.3

3.01

1.091

ปานกลาง

4.07

0.758

มาก

27
14.7

73
39.7

52
28.3

25
13.6

7
3.8

2.52

1.024

ปานกลาง

รวม

3.20 0.536

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.3.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับ ลักษณะงานทีท่ า้ ทายน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ รวม 3.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ขณะปฏิบตั งิ านท่านต้องพบกับการแก้ปญั หาอยูเ่ สมอ มีระดับ
ความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 4.04โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดไม่
เห็นด้วยจานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ งานทีท่ ่านทา เป็น
งานทีซ่ ้าซาก น่าเบื่อ มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.01โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก
ทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดไม่แน่ใจ จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10ระดับความคิดเห็นทีม่ คี ่าเฉลีย่
น้อยทีส่ ุด คือ งานทีท่ ่านทามีขนตอนที
ั้
ย่ งุ่ ยาก ซับซ้อน มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 2.52 โดย
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ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ
39.70
ตารางที่ 4.3.7ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความเข้าใจกระบวนการทางาน จาแนกเป็นรายด้าน (n
= 184 คน)
ระดับความคิดเห็น
ความเข้าใจกระบวนการ
ทางาน
ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
งานเป็นอย่างดี
ท่านเข้าใจรูปแบบและ
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน
อย่างชัดเจนทุกครังเมื
้ อ่
ได้รบั มอบหมายงาน
ท่านเข้าใจคาสั ่งและ
สามารถปฏิบตั ติ ามคาสั ่ง
เมือ่ ได้รบั มอบหมายงาน
งานทีท่ ่านรับผิดชอบอยู่
เป็นงานทีส่ ามารถมองเห็น
ผลสาเร็จได้ทนั ทีเมือ่ สิน้ สุด
งาน
รวม

SD
เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่
แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

40

115

29

-

-

21.7

62.5

15.8

-

-

28

122

30

4

-

15.2

66.2

16.3

2.2

-

28

136

18

2

-

15.2

73.9

9.8

1.1

-

25

123

33

3

-

13.6

66.8

17.9

1.6

-

X

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.06 0.611

มาก

3.95 0.634

มาก

4.03 0.542

มาก

3.92 0.614

มาก

3.99 0.441

มาก

จากตารางที่ 4.3.7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับ ความเข้าใจกระบวนการ
ทางาน ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ รวม 3.99
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานเป็นอย่างดี มีระดับความคิดเห็น
มากโดยเฉลีย่ 4.06 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วยจานวน
115 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่านเข้าใจคาสั ่งและสามารถ
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ปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเมื่อได้รบั มอบหมายงาน
มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่
4.03โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 73.90
ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่านเข้าใจรูปแบบและแนวทางในการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจนทุก
ครัง้ เมื่อได้รบั มอบหมายงาน มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่
3.95โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 122คน คิดเป็นร้อยละ 66.20 ระดับความ
คิดเห็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ งานทีท่ ่านรับผิดชอบอยูเ่ ป็นงานทีส่ ามารถมองเห็นผลสาเร็จได้
ทันทีเมื่อสิน้ สุดงาน มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.92โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก
ทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วยจานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80

4.4 การวิ เคราะห์ปัจจัยด้านประสบการณ์การทางาน
ความคิดเห็นเกีย่ วปจั จัยด้านประสบการณ์การทางาน ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังต่อไปนี้
คือ ความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ ,ความมั ่งคงและน่าเชื่อถือได้ขององค์การ ,ความ
คาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ ,ความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็นทีพ่ ่ึงพิงได้ โดยวิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ขิ องพนักงาน โดยแยกเป็น 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ แสดงไว้ตามตารางที่ 4.3.1
ถึงตารางที่ 4.3.4 วิเคราะห์โดยสถิติ (Descriptive Statistics) หาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ตารางที่ 4.4.1ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ จาแนกเป็นราย
ด้าน (n = 184 คน)
ระดับความคิดเห็น
ความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญ
ต่อองค์การ
งานทีท่ ่านทาอยู่มคี ุณค่า
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การ
ท่านได้รบั การยกย่องและ
ได้รบั การยอมรับจาก
องค์การ
เมือ่ องค์การจัดงาน หรือมี
กิจกรรมท่านจะถูกเชิญไป
ร่วมงานทุกครัง้
ท่านรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นส่วน
หนึ่งทีท่ าให้องค์การประสบ
ความสาเร็จ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

63

97

21

3

-

34.2

52.7

11.4

1.6

-

8

69

103

4

-

4.3

37.5

56

22

-

5

63

101

13

2

2.7

34.2

54.9

31

1.1

27

86

53

12

6

14.7

46.7

28.8

6.5

3.3

รวม

X

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.20 0.697

มาก

3.44 0.616

ปาน
กลาง

3.30 0.689

ปาน
กลาง

3.63 0.926

มาก

3.64 0.479

มาก

จากตารางที่ 4.4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับ ความรูส้ กึ ว่ามี
ความสาคัญต่อองค์การ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่ รวม 3.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า งานทีท่ ่านทาอยูม่ คี ุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การ มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 4.20 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดที่
ระดับความคิดเห็นด้วยจานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ
ท่านรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งทีท่ าให้องค์การประสบความสาเร็จ มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่
3.63โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.70 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่านได้รบั การยกย่องและได้รบั การยอมรับจาก
องค์การ มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.44โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับ
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ความคิดไม่แน่ใจ จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ระดับความคิดเห็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ
เมื่อองค์การจัดงาน หรือมีกจิ กรรมท่านจะถูกเชิญไปร่วมงานทุกครังมี
้ ระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่
3.30โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดไม่แน่ใจจานวน 101คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.90
ตารางที่ 4.4.2ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความมั ่นคงและน่าเชื่อถือได้ขององค์การ จาแนกเป็น
รายด้าน (n = 184 คน)
ความมั ่นคงและน่าเชือ่ ถือ
ได้ขององค์การ

เมือ่ กล่าวชือ่ องค์การของ
ท่านมักไม่คอ่ ยมีคนรูจ้ กั
หรือยอมรับ
ท่านมีความรูส้ กึ มั ่นคงใน
ตาแหน่งหน้าทีท่ ที่ าอยู่ใน
ั บนั
ปจจุ
ท่านรูส้ กึ ภูมใิ จเมือ่ บอกว่า
ทางานอยู่กบั องค์การแห่ง
นี้
ท่านคิดว่าท่านจะทางาน
กับองค์การไปจน
เกษียณอายุ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

5

39

84

48

8

2.7

21.2

45.7

26.1

4.3

15

56

84

24

5

8.2

30.4

45.7

13

2.7

14

98

68

4

-

7.6

53.3

3.7

2.2

-

7

60

95

15

7

3.8

32.6

51.6

8.2

3.8

รวม

ระดับ
ความ
คิดเห็น

X

SD

3.08

0.868

ปาน
กลาง

3.28

0.891

ปาน
กลาง

3.66

0.649

มาก

3.24

0.810

ปาน
กลาง

3.32

0.509

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับ ความมั ่นคงและน่าเชื่อถือ
ได้ขององค์การ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลีย่ รวม 3.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านรูส้ กึ ภูมใิ จเมื่อบอกว่าทางานอยูก่ บั องค์การ
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แห่งนี้ มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 3.66 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดที่
ระดับความคิดเห็นด้วยจานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่าน
มีความรูส้ กึ มั ่นคงในตาแหน่งหน้าทีท่ ท่ี าอยูใ่ นปจั จุบนั มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.28โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดไม่แน่ใจ จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ
45.70 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่านคิดว่าท่านจะทางานกับองค์การไปจนเกษียณอายุ มี
ระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.24โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดไม่
แน่ใจ จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60ระดับความคิดเห็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ เมื่อกล่าว
ชื่อองค์การของท่านมักไม่ค่อยมีคนรูจ้ กั หรือยอมรับ มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.08โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดไม่แน่ใจจานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ
45.70
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ตารางที่
4.4.3ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ
จาแนกเป็นรายด้าน (n = 184 คน)
ระดับความคิดเห็น
ความคาดหวังทีจ่ ะ
ได้รบั การตอบสนอง
จากองค์การ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

X

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

หัวหน้าของท่านมีสว่ น
ทาให้ท่านประสบ
ความสาเร็จในการ
ทางาน

30

89

58

5

2

3.76

0.794

มาก

16.3

48.4

31.5

2.7

1.1

28

81

67

7

1

3.70

0.793

มาก

15.2

44

36.4

3.8

0.5

19

53

106

1

5

3.43

0.793

10.3

28.8

57.6

0.5

2.7

ปาน
กลาง

3.63

0.677

มาก

องค์การให้การ
สนับสนุนท่านให้ม ี
โอกาสพัฒนาความรูใ้ น
อาชีพเป็นอย่างดี
เมือ่ ท่านทางานได้ดี
ท่านมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั
ตาแหน่งงานสูงสุด
ตามทีท่ ่าน
ตัง้ เป้าหมาย

รวม

จากตารางที่ 4.4.3ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับ ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั
การตอบสนองจากองค์การ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
มีค่าเฉลีย่ รวม 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวหน้าของท่านมีส่วนทาให้ท่านประสบ
ความสาเร็จในการทางาน มีระดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่ 3.76 โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วยจานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 ระดับความ
คิดเห็นรองลงมา คือ องค์การให้การสนับสนุนท่านให้มโี อกาสพัฒนาความรูใ้ นอาชีพเป็นอย่างดี มี
ระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.70โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็น
ด้วย จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 44ระดับความคิดเห็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ เมื่อท่าน
ทางานได้ดที ่านมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ตาแหน่งงานสูงสุดตามทีท่ ่านตัง้ เป้าหมาย มีระดับความคิดเห็น
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โดยเฉลีย่ 3.43โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดไม่แน่ใจ จานวน 106
คน คิดเป็นร้อยละ 57.60
ตารางที่ 4.4.4ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้ จาแนกเป็นรายด้าน
(n = 184 คน)
ระดับความผูกพัน
ความรูส้ กึ ว่าองค์การ
เป็นทีพ่ งึ่ พิงได้
ท่านรูส้ กึ พึงพอใจกับ
สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่
องค์การจัดให้
เมือ่ ท่านเจ็บป่วยหรือ
ประสบอุบตั เิ หตุ
องค์การได้ชว่ ยเหลือ
ท่านอย่างเต็มที่
ั
เมือ่ เกิดปญหาในที
่
ั
ทางาน
หรือปญหา
ส่วนตัวองค์การจะเข้า
ั
ไปช่วยแก้ไขปญหาให้
ท่านเสมอ
องค์การไม่เคยให้ความ
สนใจในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการ
ทางาน

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

9

56

82

22

15

4.9

30.4

44.6

12

8.2

12

56

86

18

12

6.5

30.4

46.7

9.8

6.5

6

47

104

19

8

3.3

25.5

56.5

10.3

4.3

6

52

61

56

9

4.9

30.4

33.2

28.3

3.3

รวม

X

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.12

0.968

ปานกลาง

3.21

0.941

ปานกลาง

3.13

0.806

ปานกลาง

3.05

0.957

ปานกลาง

3.13

0.530

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับ ความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็น
ทีพ่ ง่ึ พิงได้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลีย่
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รวม 3.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เมื่อท่านเจ็บปว่ ยหรือประสบอุบตั เิ หตุ องค์การได้
ช่วยเหลือท่านอย่างเต็มทีม่ รี ะดับความคิดเห็นมากโดยเฉลีย่
3.21 โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดไม่แน่ใจ จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 44.60 ระดับความ
คิดเห็นรองลงมา คือ เมื่อเกิดปญั หาในทีท่ างาน หรือปญั หาส่วนตัวองค์การจะเข้าไปช่วยแก้ไข
ปญั หาให้ท่านเสมอ มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.13โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก
ทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดไม่แน่ใจ จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 ระดับความคิดเห็นรองลงมา
คือ เมื่อท่านรูส้ กึ พึงพอใจกับสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนทีอ่ งค์การจัดให้มรี ะดับความ
คิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.12 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย
จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40ระดับความคิดเห็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ องค์การไม่เคย
ให้ความสนใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางาน มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลีย่ 3.05โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดไม่แน่ใจ จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ
33.20

4.5 การวิ เคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การ
การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยแยกเป็น 5 ระดับ คือ เห็น
ด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ แสดงไว้ตามตารางที่ 4.4.1
วิเคราะห์โดยสถิติ (Descriptive Statistics) หาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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ตารางที่ 4.5.1ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับผูกพันต่อองค์การจาแนกเป็นรายด้าน (n = 184 คน)
ระดับความคิดเห็น
ความผูกพันต่อองค์การ

ท่านภูมใิ จที่จะบอกกับคน
ทัวไปว่
่ าท่านเป็ นพนักงาน
ขององค์การนี้
ท่านมีความรูส้ กึ ว่าองค์การ
คือครอบครัวของท่าน
ท่านเห็นด้วยกับนโยบาย
ขององค์การ
ท่านไม่ลาบากใจที่จะ
ปฏิบตั งิ านตามนโยบาย
กฎระเบียบและข้อบังคับที่
องค์การกาหนด
ท่านเต็มใจที่จะเสียสละ
ความสุข และประโยชน์
ส่วนตัวเพื่อความสาเร็จของ
องค์การ
ท่านเต็มใจที่จะใช้ความรู้
ความสามารถ
และ
ประสบการณ์เพื่อให้งานของ
องค์การประสบความสาเร็จ
ท่านมีความรูส้ กึ ห่วงใยอย่าง
ั
ยิง่ กับปญหาที
่เกิดขึน้ กับ
องค์การ
ท่านมันใจในอนาคตของ
่
องค์การ
ั
ท่านรูส้ กึ ว่าปญหาของ
องค์การเป็ นเรื่องที่พนักงาน
ทุกคนรวมทัง้ ตัวท่านต้อง
ร่วมมือช่วยกันแก้ไข
ท่านมักจะกล่าวชม และพูด
ถึงองค์การในทางสร้างสรรค์
อยูเ่ สมอ
เมื่อมีผกู้ ล่าวถึงองค์การของ
ท่านในทางที่ไม่ดที ่านรูส้ กึ ไม่
ชอบใจ

X

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

38
20.7

100
54.3

35
19

11
6

-

3.90

0.793

มาก

29
15.8
12
6.5
22
12

101
54.9
89
48.4
111
60.3

46
25
70
38
40
21.7

2
1.1
7
3.8
11
6

6
3.3
6
3.3
-

3.79

0.839

มาก

3.51

0.810

มาก

3.78

0.729

มาก

26
14.1

108
58.7

44
23.9

6
3.3

-

3.84

0.698

มาก

48
26.1

110
59.8

25
13.6

1
0.5

-

4.11

0.638

มาก

34
18.5

107
58.2

38
20.7

5
2.7

-

3.92

0.705

มาก

27
14.7
46
25

99
53.8
116
63

53
28.8
19
10.3

5
2.7
1
0.5

2
1.1

3.80

0.713

มาก

4.10

0.682

มาก

28
15.2

114
62

40
21.7

2
1.1

-

3.91

0.639

มาก

35
19

95
51.6

34
18.5

14
7.6

6
3.3

3.76

0.958

มาก
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ระดับความคิดเห็น
ความผูกพันต่อองค์การ

ท่านมีความต้องการที่จะ
ดารงความเป็ นสมาชิกของ
องค์การนี้ตลอดไป
ท่านทางานกับองค์การนี้เพื่อ
รอเปลี่ยนงานใหม่ท่ดี กี ว่า
ท่านรูส้ กึ ว่าองค์การนี้เป็ น
องค์การที่ดที ่สี ุดที่ท่านอยาก
ทางานด้วย
เมื่อมีผกู้ ล่าวถึงองค์การของ
ท่านในแง่ลบท่านมักจะพูด
แก้ต่างให้เสมอ

รวม

X

SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

21
11.4

84
45.7

73
39.7

3
1.6

3
1.6

3.64

0.770

มาก

12
6.5
16
8.7

28
15.2
79
42.9

64
34.8
79
42.9

62
33.7
10
5.4

18
9.8
-

3.25

1.041

3.55

0.730

ปาน
กลาง
มาก

29
15.8

89
48.4

56
30.4

7
3.8

3
1.6

3.73

0.831

มาก

3.77

0.472

มาก

จากตารางที่ 4.5.1ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกีย่ วกับ ความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็น
ทีพ่ ง่ึ พิงได้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ รวม
3.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านท่านเต็มใจทีจ่ ะใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพื่อให้งานขององค์การประสบความสาเร็จ มีระดับความผูกพันโดยเฉลีย่ 4.11 โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความเห็นด้วย จานวน110 คน คิดเป็นร้อยละ
59.80 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือด้านท่านรูส้ กึ ว่าปญั หาขององค์การเป็นเรื่องทีพ่ นักงานทุก
คนรวมทัง้ ตัวท่านต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไข มีระดับความผูกพันโดยเฉลีย่
4.10โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความไม่แน่ใจ จานวน116 คน คิดเป็นร้อยละ 63 ระดับ
ความคิดเห็นรองลงมา คือด้านท่านมีความรูส้ กึ ห่วงใยอย่างยิง่ กับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับองค์การ มี
ระดับความผูกพันโดยเฉลีย่ 3.92โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็น
ด้วย จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ คือด้านท่านมักจะ
กล่าวชม และพูดถึงองค์การในทางสร้างสรรค์อยูเ่ สมอ มีระดับความผูกพันโดยเฉลีย่ 3.91โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ
58.2 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 62 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ด้านท่านภูมใิ จทีจ่ ะบอกกับคนทั ่วไปว่าท่านเป็น
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พนักงานขององค์การนี้ มีระดับความผูกพันโดยเฉลีย่ 3.90 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ
มากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 ระดับความคิดเห็น
รองลงมา คือ ด้านท่านเต็มใจทีจ่ ะเสียสละความสุข และประโยชน์ส่วนตัวเพื่อความสาเร็จของ
องค์การ มีระดับความผูกพันโดยเฉลีย่ 3.84 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับ
ความคิดเห็นด้วย จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ ท่าน
มั ่นใจในอนาคตขององค์การ มีระดับความผูกพันโดยเฉลีย่ 3.80 โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 ระดับความ
คิดเห็นรองลงมา คือ ด้านท่านมีความรูส้ กึ ว่าองค์การคือครอบครัวของท่าน มีระดับความผูกพัน
โดยเฉลีย่ 3.79โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 101
คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือด้านท่านไม่ลาบากใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับทีอ่ งค์การกาหนดมีระดับความผูกพันโดยเฉลีย่ 3.78โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ
60.30 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือเมื่อมีผกู้ ล่าวถึงองค์การของท่านในทางทีไ่ ม่ดที ่านรูส้ กึ ไม่
ชอบใจมีระดับความผูกพันโดยเฉลีย่
3.76โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับ
ความคิดเห็นด้วย จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ เมื่อมีผู้
กล่าวถึงองค์การของท่านในแง่ลบท่านมักจะพูดแก้ต่างให้เสมอมีระดับความผูกพันโดยเฉลีย่ 3.73
โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 89 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.40 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือท่านมีความต้องการทีจ่ ะดารงความเป็นสมาชิกของ
องค์การนี้ตลอดไปมีระดับความผูกพันโดยเฉลีย่ 3.64โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุด
ทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 45.70 ระดับความคิดเห็นรองลงมา คือ
ท่านรูส้ กึ ว่าองค์การนี้เป็นองค์การทีด่ ที ส่ี ุดทีท่ ่านอยากทางานด้วย มีระดับความผูกพันโดยเฉลีย่
3.55 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วยและไม่แน่ใจ มีจานวน
เท่ากันคือ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 ระดับความคิดเห็นรองลงมาคือ ท่านเห็นด้วยกับ
นโยบายขององค์การ ระดับความผูกพันโดยเฉลีย่ 3.51 โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมาก
ทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 ระดับความคิดเห็นทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือยกเว้นด้านท่านทางานกับองค์การนี้เพื่อรอเปลีย่ นงานใหม่ทด่ี กี ว่า ระดับ
ความผูกพันโดยเฉลีย่ 3.25โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบมากทีส่ ุดทีร่ ะดับความคิดเห็นด้วย
จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80
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4.6 การทดสอบสมมุติฐาน
สมมุตฐิ านข้อที่ 1 พนักงาน มีปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การทีแ่ ตกต่างกัน
สมมุติฐานข้องที่ 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ ตกกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การทีแ่ ตกต่าง
กัน
H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การทีไ่ ม่
แตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์
จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน
(Independent-Sample T-Test) โดยระดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมุตฐิ านหลัก
(H0) ก็ต่อเมื่อ ค่าความน่าจะเป็นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05และเมื่อปฏิเสธ
สมมุตฐิ านหลักจะต้องทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี LSD
(Lest-Significant Different) ผลทดสอบดังตารางที่ 4.6.1
ตารางที่ 4.6.1 ความผูกพันต่อองค์ของพนักงานการจาแนกตามเพศ

Between Groups
Within Groups
Total

Sum
Squares
1.531
39.173
40.704

Of df
1
182
183

Mean
Square
1.531
0.215

F

Sig.

7.114

0.008

จากตารางที่ 4.6.1 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
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ตารางที่ 4.6.2 ค่าเฉลีย่ ความผูกพันต่อองค์การจาแนกตามเพศ

ความผูกพันต่อ
องค์การ

เพศ

N

Mean

Std. Deviation

ชาย

145

3.7255

0.47871

หญิง

39

3.9487

0.40305

จากตารางที4่ .5.2แสดงว่าพนักงานเพศหญิงมีค่าความเฉลีย่ ความผูกพันต่อองค์การมาก
ทีส่ ุดเท่ากับ 3.9487ส่วนเพศชายมีค่าเฉลีย่ ความผูกพันเท่ากับ 3.7255ดังนัน้ เพศหญิงมีความ
ผูกพันต่อองค์กรมากกว่าเพศชาย
สมมุติฐานข้องที่ 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอายุทแ่ี ตกกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การทีแ่ ตกต่าง
กัน
H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอายุทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การทีไ่ ม่
แตกต่างกัน
โดยแบ่งกลุ่มอายุดงั ต่อไปนี้
1. ตากว่า 20 ปี
2. 21 ปี – 30 ปี
3. 31 ปี – 40 ปี
4. 41 ปี – 50 ปี
5. 51 ปี ขึน้ ไป
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดยระดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่าความ
น่าจะเป็นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05และเมื่อปฏิเสธสมมุตฐิ านหลักจะต้องทา
การเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี
LSD
(Lest-Significant
Different) ผลทดสอบดังตารางที่ 4.6.3
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ตารางที่ 4.6.3 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจาแนกตามอายุ
Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

0.231

4

.058

.256

.906

Within Groups

40.473

179

.226

Total

40.704

183

อายุ

จากตารางที4่ .5.3แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลด้านอายุทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การทีไ่ ม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig. ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ 0.906ซึง่
มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมุติฐานข้องที่ 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาทีแ่ ตกกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ
ทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การทีไ่ ม่
แตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดยระดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่า
ความน่าจะเป็นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมื่อปฏิเสธสมมุตฐิ านหลักจะต้อง
ทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี LSD (Lest-Significant
Different) ผลทดสอบดังตารางที่ 4.6.4
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ตารางที่ 4.6.4 ค่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจาแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1.925

6

.321

1.464

.193

Within Groups

38.779

177

219

Total

40.704

183

จากตารางที่ 4.6.4แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่าง
กันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การทีไ่ ม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig. ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ
0.193 ซึง่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมุติฐานข้องที่ 1.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสทีแ่ ตกกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การทีไ่ ม่แตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดยระดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่า
ความน่าจะเป็นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมื่อปฏิเสธสมมุตฐิ านหลักจะต้อง
ทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี LSD (Lest-Significant
Different) ผลทดสอบดังตารางที่ 4.6.5
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ตารางที่ 4.6.5 ค่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจาแนกตามสถานภาพสมรส

สถานภาพสมรส

Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

.239

2

.120

.535

.587

Within Groups

40.465

181

.224

Total

40.704

183

จากตารางที่ 4.5.5 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยบุคคลด้านสถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกันมี
ผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การทีไ่ ม่แตกต่างกันเนื่องจากค่า Sig. ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ 0.587 ซึง่
มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมุติฐานข้องที่ 1.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านหน่ วยงานที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับ
ความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านหน่วยงานทีแ่ ตกกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การที่
แตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านหน่วยงานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การที่
ไม่แตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดยระดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่า
ความน่ าจะเป็นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมื่อปฏิเสธสมมุตฐิ านหลักจะต้อง
ทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี LSD (Lest-Significant
Different) ผลทดสอบดังตารางที่ 4.6.6
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ตารางที่ 4.6.6 ค่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจาแนกตามหน่วยงาน

Between Groups
Within Groups
Total

Sum
Squares
1.531
39.173
40.704

Of df
1
182
183

Mean
Square
2.225
0.211

F

Sig.

10.676

0.001

จากตารางที่ 4.6.6 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยบุคคลด้านหน่วยงานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ตารางที่ 4.6.7 ค่าเฉลีย่ ความผูกพันต่อองค์การจาแนกตามหน่วยงาน
หน่ วยงาน
ความผูกพันต่อ
องค์การ

N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

บริหาร

45

3.9674

.42346

.06313

ผลิต

139

3.7098

.47057

.03991

จากตารางที่ 4.6.7แสดงว่าหน่วยงานฝา่ ยบริหารมีค่าความเฉลีย่ ความผูกพันต่อองค์การ
มากทีส่ ุดเท่ากับ 3.9674 ส่วนหน่วยงานฝา่ ยผลิตมีค่าเฉลีย่ ความผูกพันเท่ากับ 3.7098 ดังนัน้
หน่วยงานฝา่ ยบริหารมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าหน่วยงานฝา่ ยผลิต

72

สมมุติฐานข้องที่ 1.6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่ งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่งงานทีแ่ ตกกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การที่
แตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่งงานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การทีไ่ ม่แตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดยระดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่า
ความน่าจะเป็นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมื่อปฏิเสธสมมุตฐิ านหลักจะต้อง
ทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี LSD (Lest-Significant
Different) ผลทดสอบดังตารางที่ 4.6.8
ตารางที่ 4.6.8 ค่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจาแนกตามตาแหน่งงาน

ตาแหน่งงาน

Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

2.926

3

.975

4.648

.004

Within Groups

37.778

178

.210

Total

40.704

183

จากตารางที่ 4.5.8 แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยบุคคลด้านตาแหน่งงานทีแ่ ตกต่างกันมีผล
ต่อระดับความผูกพันต่อองค์การทีแ่ ตกต่างกันเนื่องจากค่า Sig. ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ 0.004 ซึง่ น้อย
กว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
และได้ทาการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปจั จัยด้านตาแหน่งงานเป็นรายคู่
โดยใช้วธิ ี LSD (Lest-Significant Different) ซึง่ เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ด้านตาแหน่งงานได้
ครัง้ หละหลายคู่
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ตารางที่ 4.6.9ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของระดับความผูกพันขององค์การเป็นรายคู่จาแนก
ตามด้านตาแหน่งงาน

ตาแหน่งงาน

ระดับปฏิบตั กิ าร
ระดับพนักงานสานักงาน
ระดับหัวหน้าควบคุมงาน
ระดับหัวหน้างาน
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

ตาแหน่งงาน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบตั กิ าร พนักงาน หัวหน้า หัวหน้างาน
X
สานักงาน ควบคุม
งาน
3.6563
3.8681
4.0111
3.9071
3.6563
-.21181* -.35486* -.25089*
3.8681
-.14306
.03909
4.0111
.10397
3.9071
-.10397

จากตารางที่ 4.6.9 สรุปได้วา่ ผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานทีม่ มี ตี าแหน่งงานระดับ
พนักงานสานักงาน , ระดับหัวหน้ าควบคุมงาน และระดับหัวหน้างาน มีความน่าจะเป็นทีม่ คี วาม
ผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
สมมุติฐานข้องที่ 1.7 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ปฏิ บตั ิ งานที่แตกต่างกันมี
ผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านทีแ่ ตกกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การทีแ่ ตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์การทีไ่ ม่แตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดยระดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่า
ความน่าจะเป็นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมื่อปฏิเสธสมมุตฐิ านหลักจะต้อง
ทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี LSD (Lest-Significant
Different) ผลทดสอบดังตารางที่ 4.6.6
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ตารางที่ 4.6.10 ค่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจาแนกตามระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน
ระยะเวลาที่
ปฏิ บตั ิ งาน

Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

1.903

4

.476

2.195

.071

Within Groups

38.801

179

.217

Total

40.704

183

จากตารางที่ 4.6.10แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านที่
แตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การทีไ่ ม่แตกต่างกันเนื่องจากค่า Sig. ทีไ่ ด้มคี ่า
เท่ากับ 0.071ซึง่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมุติฐานข้องที่ 1.8 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
H0 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านรายได้ทแ่ี ตกกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การที่
แตกต่างกัน
H1 = ปจั จัยส่วนบุคคลด้านรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การทีไ่ ม่
แตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกัน (One way
ANOVA) โดยระดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95 ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมุตฐิ านหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่า
ความน่าจะเป็นสาหรับนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 และเมื่อปฏิเสธสมมุตฐิ านหลักจะต้อง
ทาการเปรียบเทียบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันโดยใช้วธิ ี LSD (Lest-Significant
Different) ผลทดสอบดังตารางที่ 4.6.11
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ตารางที่ 4.6.11 ค่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจาแนกตามรายได้
Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

4.879

5

.975

4.844

.000

Within Groups

35.829

178

.201

Total

40.704

183

รายได้

จากตารางที่ 4.6.11แสดงว่าพนักงานทีม่ ปี จั จัยบุคคลด้านรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การทีแ่ ตกต่างกันเนื่องจากค่า Sig. ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ 0.000ซึง่ น้อยว่าค่า
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
และได้ทาการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปจั จัยด้านรายได้เป็นรายคู่โดย
ใช้วธิ ี LSD (Lest-Significant Different) ซึง่ เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ด้านตาแหน่งงานได้ครัง้
หละหลายคู่
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ตารางที่ 4.6.12ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของระดับความผูกพันขององค์การเป็นรายคู่จาแนก
ตามรายได้
รายได้
ต่ ากว่า
10,000

รายได้

X
ต่ ากว่า 10,000
10,001 บาท - 20,000 บาท
20,001 บาท - 30,000 บาท
30,001 บาท - 40,000 บาท
40,001 บาท - 50,000 บาท
50,001 บาท - 60,000 บาท

3.5000
3.8764
3.7456
3.9370
3.5556
3.1667

10,001
บาท 20,000
บาท

20,001
บาท 30,000
บาท

30,001
บาท 40,000
บาท

3.5000 3.8764 3.7456 3.9370
-.43704*
.37640* .24561*
.13079 -.06063
-.19142

40,001
บาท 50,000
บาท

50,001
บาท 60,000
บาท

3.5556
-.05556

3.1667
.33333

.32085
.19006
.38148

.70974*
.57895
.77037*
.38889

มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 4.6.12สรุปได้วา่ ผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานทีม่ รี ายได้ ช่วงรายได้
10,001 บาท - 20,000 บาท, ช่วงรายได้30,001 บาท - 40,000 บาท และช่วงรายได้ 40,001
บาท - 50,000 บาท มีความน่าจะเป็นทีม่ คี วามผูกพันต่อองค์การมากกว่า ช่วงรายได้ ต่ากว่า
10,000 บาท และ ช่วงรายได้ 10,001 บาท - 20,000 บาท ,ช่วงรายได้ 30,001 บาท - 40,000
บาท มีความน่าจะเป็นทีม่ รี ะดับความผูกพันมากว่าช่วงรายได้ 50,001 บาท - 60,000 บาท
สมมุติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงานกับปัจจัยด้านประสบการณ์การทางาน
ของพนักงาน มีความสัมพันธ์กนั กับความผูกพันต่อองค์การ

77
ตารางที่ 4.5.11 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์การ
ปัจจัยด้านลักษณะ
งาน
ความผูกพันต่อ
องค์การ
ปัจจัยด้านลักษณะงาน Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
ความผูกพันต่อองค์การ Pearson Correlation

.360**
.000

184

184

.360**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N

184

184

ระดับนัยสาคัญ 0.01
จากตารางที่ 4.5.11 พบว่าจากผลการประมาณการและการทดสอบทางสถิติ จึงสรุปได้วา่
ปจั จัยด้านลักษณะงาน
กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์กนั ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.01 หรือทีร่ ะดับความเชื่อมันร้อยละ 99
ผลทีไ่ ด้จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยลักษณะงาน กับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวก ในระดับปานกลาง ระดับนัยสาคัญ0.01 เนื่องจาก r
เท่ากับ .360** มีค่าเป็นบวก ค่า Pearson Correlation บอกถึงขนาดและทิศทางความสัมพันธ์
ในทางเดียวกัน นั ่นคือ ระดับความคิดเห็นด้านลักษณะงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ จะทาให้มคี วามผูกพันต่อ
องค์การเพิม่ มากขึน้ ด้วย
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ตารางที่ 4.6.12 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยประสบการณ์การทางานกับความผูกพันต่อ
องค์การ

ปัจจัยด้านประสบการณ์ Pearson Correlation
การทางาน
Sig. (2-tailed)
N
ความผูกพันต่อองค์การ Pearson Correlation

ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ การ
ทางาน

ความผูกพันต่อ
องค์การ

1

.497**
.000

184

184

.497**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N

184

184

ระดับนัยสาคัญ 0.01
จากตารางที่ 4.6.12 พบว่าจากผลการประมาณการและการทดสอบทางสถิติ จึงสรุปได้
ว่า ปจั จัยด้านประสบการณ์การทางาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์กนั
ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 หรือทีร่ ะดับความเชื่อมันร้อยละ 99
ผลทีไ่ ด้จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านประสบการณ์การทางาน กับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวก ในระดับมากระดับนัยสาคัญ0.01
เนื่องจาก r เท่ากับ .497** มีค่าเป็นบวก ค่า Pearson Correlation บอกถึงขนาดและทิศทาง
ความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน นั ่นคือ ระดับความคิดเห็นด้านประสบการณ์การทางานทีเ่ พิม่ มาก
ขึน้ จะทาให้มคี วามผูกพันต่อองค์การเพิม่ มากขึน้ ด้วย
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บทที่ 5
สรุปอภิ ปรายผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
กรณีศกึ ษา บริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด เพื่อทาการวิเคราะห์ระดับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานและศึกษาระดับความคิดเห็นปจั จัยด้านลักษณะงาน และศึกษา
ระดับความคิดเห็นปจั จัยด้านประสบการณ์การทางานซึง่ เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการออก
แบบสอบถามจากประชากรทังหมดที
้
ใ่ ช้ศกึ ษา เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
จานวน 1 ชุด ตามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ตัวเลือก ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหา
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา จากอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญการวัดและประเมินผล และ
หาความเชื่อมั ่น (Reliability)
การเก็บรวมรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามโดยความร่วมมือ
จากฝา่ ยทรัพยากรบุคคลประจาสาขาสงขลา โดยวิธแี จกแบบสอบถามจานวน 184 ชุด และได้
กลับคืนครบทัง้ 184 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนาแบบสอบถามทีไ่ ด้มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคานวณหา ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่
(Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Division) เพื่อศึกษาลักษณะทั ่วไปของกลุ่มประชากร
ตรวจสอบสมมุตฐิ านโดยใช้ t test และ One-way ANOVA หรือ F test โดยใช้ระดับนัยสาคัญ
0.05 (ระดับความเชื่อมั ่นที่ 95%) และวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s
Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ของปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน

สรุปผลวิ จยั
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ผลการวิจยั เรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศกึ ษา
บริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัดสรุปผลได้ดงั นี้
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จากข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ พนักงาน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 78.80 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ
57.10 ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80
สถานภาพโสด จานวน 130 คนคิดเป็นร้อยละ 70.40 สังกัดหน่วยงานฝา่ ยผลิต จานวน 139 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.50 ตาแหน่งงานระดับปฏิบตั กิ าร จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 52.20
ระยะเวลาทางาน ต่ากว่า 1 ปี จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 รายได้อยูใ่ นช่วง 10,001 บาท
– 20,000 บาท จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40

ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงาน
ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะงาน
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสาคัญของ
ลักษณะงานทีท่ ่านรับผิดชอบ, การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา, งานทีม่ โี อกาส
ติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื , ความเข้าใจกระบวนการ พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น
ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน ,ผลป้อนกลับของงาน และลักษณะงานทีท่ า้ ทาย ทีม่ คี วาม
คิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางซึง่ จาแนกรายละเอียดเป็นรายข้อดังต่อไปนี้
1. ความสาคัญของลักษณะงานทีท่ ่านรับผิดชอบ
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมากทุกข้อย่อย ได้แก่ ท่านรูส้ กึ ว่างานทีท่ ่านทาอยูไ่ ด้ใช้ความรู้ ทักษะ ความชานาญใน
การแก้ปญั หา, งานทีท่ ่านได้รบั มอบหมายกระตุน้ ให้ท่านได้ใช้ความรูค้ วามสามารถในการทางาน,
ท่านมีโอกาสได้ใช้วธิ กี ารทางานในรูปแบบใหม่ๆ ทีแ่ ตกต่างจากเดิม, งานทีท่ ่านรับผิดชอบมี
ความหมายและมีความสาคัญต่อองค์การ
2. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมากทุกข้อย่อย ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชารับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านอย่าง
ตัง้ ใจ, ในการทางานผูบ้ งั คับบัญชาของท่านให้คาแนะนาแก่ท่านอย่างเป็นกันเอง, เมื่อท่านมี
ปญั หาท่านพบและปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน, ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน
นาแนวความคิดของส่วนไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
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3. โอกาสความก้าวหน้าในงาน
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ องค์การของท่านให้การสนับสนุนในเรื่องการฝึกอบรม เพิม่ พูนความรู้
ในการปฏิบตั งิ าน,
การทางานในองค์การนี้ทาให้ทา่ นมีโอกาสประสบความสาเร็จในชีวติ ตาม
จุดมุ่งหมายของท่าน ระดับความคิดเห็นปานกลางได้แก่ ท่านเห็นว่าการทางานในองค์การนี้ไป
เรื่อยๆ จะทาให้ตาแหน่งงานหน้าทีก่ ารงานของท่านสูงขึน้ , ท่านรูส้ กึ ท้อแท้ กับวิธกี ารเลื่อน
ตาแหน่งในหน้าทีก่ ารงาน
4. ผลป้อนกลับของงาน
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาไว้ใจและยอมรับเกีย่ วกับงานทีท่ ่านรับผิดชอบอยูเ่ สมอ
ระดับความคิดเห็นปานกลาง ได้แก่ ท่านได้รบั คาชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชาเมื่องานทีท่ ่านทา
ประสบผลสาเร็จ, ท่านไม่มโี อกาสได้รบั รูว้ า่ ท่านปฏิบตั งิ านได้ดเี พียงใด
5. งานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก ได้แก่ การทางานในหน้าทีข่ องท่านทาให้มโี อกาสในการสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่วมงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง, งานทีท่ ่านทาทาให้ท่านรูจ้ กั คนเพิม่ มากขึน้ , การทางานของท่าน
ถ้าจะให้ประสบความสาเร็จต้องทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ระดับความคิดเห็นปานกลาง ได้แก่ งานทีท่ ่าน
ทาไม่เปิดโอกาสให้ท่านได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูร้ ่วมงาน
6. ลักษณะงานทีท่ า้ ทาย
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ขณะปฏิบตั งิ านท่านต้องพบกับการแก้ปญั หาอยูเ่ สมอ ระดับความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่ งานที่ท่านทาเป็นงานทีซ่ ้าซกน่าเบื่อ, งานทีท่ ่านทามีขนตอนที
ั้
่
ยุง่ ยาก ซับซ้อน
7. ความเข้าใจกระบวนการทางาน
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานเป็นอย่างดี, ท่านเข้าใจคาสั ่งและสามารถ
ปฏิบตั ติ ามคาสั ่งเมื่อได้รบั มอบหมายงาน, ท่านเข้าใจรูปแบบและแนวทางในการปฏิบตั งิ านอย่าง
ชัดเจนทุกครังเมื
้ ่อได้รบั มอบหมายงาย,
งานทีท่ ่านรับผิดชอบอยูเ่ ป็นงานทีส่ ามารถมองเห็น
ผลสาเร็จได้ทนั ทีเมื่อสิน้ สุดงาน
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ปัจจัยด้านประสบการณ์การทางานของพนักงาน
ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์การทางาน
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความ
มั ่นคงและน่าเชื่อถือได้ขององค์การ, ด้านความรูส้ กึ วาองค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้ พนักงานมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ และด้านความคาดหวัง
ทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การทีค่ วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากซึง่ จาแนกรายละเอียดเป็นราย
ข้อดังต่อไปนี้
1. ความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมากได้แก่ งานทีท่ ่านทาอยูม่ คี ุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ, ท่านรูส้ กึ ว่าตัวเอง
เป็นส่วนหนึ่งทีท่ าให้องค์การประสบความสาเร็จ ความคิดเห็นระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านได้รบั
การยกย่อและได้รบั การยอมรับจากองค์การ, เมื่อองค์การจัดงาน หรือมีกจิ กรรมท่านจะถูกเชิญไป
ร่วมงานทุกครัง้
2. ความมั ่นคงและน่าเชื่อถือได้ขององค์การ
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ท่านรูส้ กึ ภูมใิ จเมื่อบอกว่าทางานอยูก่ บั องค์การแห่งนี้ ระดับความ
คิดเห็นปานกลาง ได้แก่ ท่านมีความรูส้ กึ มั ่นคงในตาแหน่งหน้าทีท่ ท่ี าอยูใ่ นปจั จุบนั , ท่านคิดว่า
ท่านจะทางานกับองค์การไปจนเกษียณอายุ, เมื่อกล่าวชื่อองค์การของท่านมักไม่ค่อยมีคนรูจ้ กั
หรือยอมรับ
3. ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก ได้แก่ หัวหน้าของท่านมีส่วนทาให้ท่านประสบความสาเร็จในการทางาน, องค์การ
ให้การสนับสนุนท่านให้มโี อกาสพัฒนาความรูใ้ นอาชีพเป็นอย่างดี ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ได้แก่ เมื่อท่านทางานได้ดที ่านมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ตาแหน่งงานสูงสุดตามทีท่ ่านตัง้ เป้าหมาย
4. ความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้
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ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความ
คิดเห็นในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ท่านรูส้ กึ พึงพอใจกับสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนที่
องค์การจัดให้, เมื่อท่านเจ็บปว่ ยหรือประสบอุบตั เิ หตุองค์การได้ช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที,่ เมื่อ
เกิดปญั หาในทีท่ างานหรือปญั หาส่วนตัวองค์การจะเข้าไปช่วยแก้ใขปญั หาให้ท่านเสมอ, องค์การ
ไม่เคยให้ความสนใจในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก ได้แก่ ท่านภูมใิ จทีจ่ ะบอกกับคนทั ่วไปว่าท่านเป็นพนักงานขององค์การนี้, ท่านมี
ความรูส้ กึ ว่าองค์การคือครอบครัวของท่าน, ท่านเห็นด้วยกับนโยบายขององค์การ, ท่านไม่ลาบาก
ใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตามนโยบาย กฏระเบียบและข้อบังคับทีอ่ งค์การกาหนด, ท่านเต็มใจทีจ่ ะ
เสียสละความสุข และประโยชน์ส่วนตัวเพื่อความสาเร็จขององค์การ, ท่านเต็มใจทีจ่ ะใช้ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้งานขององค์การประสบความสาเร็จ,
ท่านมีความรูส้ กึ
ห่วงใยอย่างยิง่ กับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับองค์การ, ท่านมั ่นใจในอนาคตขององค์การ, ท่านรูส้ กึ ว่า
ปญั หาขององค์การเป็นเรื่องทีพ่ นักงานทุกคนรวมทังตั
้ วท่านต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไข, ท่านมักจะ
กล่าวชม และพูดถึงองค์การในการสร้างสรรค์อยูเ่ สมอ, เมื่อมีผกู้ ล่าวถึงองค์การของท่านในทางที่
ไม่ดที ่านรูส้ กึ ไม่ชอบใจ, ท่านมีความต้องการทีจ่ ะดารงความเป็นสมาชิกขององค์การนี้ตลอดไป,
ท่านรูส้ กึ ว่าองค์การนี้เป็นองค์การทีด่ ที ส่ี ุดท่านอยากทางานด้วย, เมื่อมีผกู้ ล่าวถึงองค์การของใน
แง่ลบท่านมักจะพูดแก้ต่างให้เสมอ ระดับความคิดเห็นปานกลาง ได้แก่ ท่านทางานกับองค์การนี้
เพื่อรอเปลีย่ นงานใหม่ทด่ี กี ว่า

การทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐานปัจจัยส่วนบุคคล
จากสมมุตฐิ านทีก่ าหนด ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันของพนักงาน มีผลต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์การทีแ่ ตกต่างกัน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
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ผลการวิจยั พบว่าพนักงานมีปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันในด้านเพศ ด้านหน่วยงาน
ด้านตาแหน่งงาน และด้านรายได้จะมีระดับความผูกพันต่อองค์การทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ่ี 0.05 และพนักงานทีม่ ปี จั จัยด้านบุคคลแตกต่างกันใน ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา
ด้านสถานภาพสมรส และด้านระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน จะมีระดับความผูกพันต่อองค์การทีไ่ ม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ 0.05
สมมุติฐานปัจจัยด้านลักษณะงาน
จากสมมุตฐิ านทีก่ าหนด ปจั จัยด้านลักษณะงานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กนั กับความ
ผูกพันต่อองค์การสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยด้านลักษณะงาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับปานกลาง ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 ค่า r= .360** แปลผลได้วา่
การทีพ่ นักงานมีปจั จัยด้านลักษณะงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลทาให้พนักงานมีความผูกพันเพิม่ มากขึน้ ด้วย
สมมุติฐานปัจจัยด้านประสบการณ์การทางานของพนักงาน
จากสมมุตฐิ านทีก่ าหนด ปจั จัยด้านประสบการณ์การทางานของพนักงาน มีความสัมพันธ์
กันกับความผูกพันต่อองค์การ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยด้านประสบการณ์การทางาน กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับมาก ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 ค่า r= .497** แปลผลได้
ว่า การทีพ่ นักงานมีปจั จัยด้านประสบการณ์การทางานเพิม่ ขึน้ ส่งผลทาให้พนักงานมีความผูกพัน
เพิม่ มากขึน้ ด้วย

อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั เรื่อง
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
กรณีศกึ ษา มีประเด็นสาคัญทีส่ ามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความสาคัญของลักษณะงานทีท่ ่าน
รับผิดชอบ ,ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา , ด้านงานทีม่ โี อกาสติดต่อ
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สัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื และด้านความเข้าใจกระบวนการทางาน อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในงานด้านผลป้อนกลับของงาน และด้านลักษณะงานทีท่ า้ ทาย อยูใ่ นระดับปาน
กลางซึง่ สอดคล้องกับความคิดเห็นของพนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด
ทีพ่ นักงานแสดงความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และระดับปานกลางตามลาดับ ซึง่ สามารถจาแนก
รายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
- ด้านความสาคัญของลักษณะงานทีท่ ่านรับผิดชอบ ซึง่ เป็นเพราะมาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนมีความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนเพราะบุคคลได้ปฏิบตั งิ านที
ตนเองมีความรูค้ วามรูค้ วามสามารถทักษะความชานาญตลอดจนได้มโี อกาสเสนอแนะรูปแบบ
ใหม่ในการทางานทาให้พนักงานปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มกาลังความรู้
ความสามารถ ทาให้พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
- ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ซึง่ เป็นเพราะ
พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องการวางแผนงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างอิสระ
ั
เพราะงานทีท่ าต้องมีการร่วมกันวางแผนงานเป็นทีมอีกทัง้ ผูบ้ ริหารยังรับฟงความคิ
ดเห็นและขอ
เสนอแนะ
และให้อานาจการตัดสินใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านตามสมควรทาให้พนักงานมีระดับความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
- ด้านงานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
ซึง่ เป็นเพราะพนักงานจะต้องทางาน
ประสานงานกับหน่วยงานเนื่องจากการทางานเป็นการทางานทีต่ อ้ งอาศัยหน่วยงานอื่นเพื่อ
ผลสัมฤทธิ ์ของงานทาให้การสื่อสารและการติดต่อสัมพันธ์เป็นสิง่ สาคัญทีพ่ นักงานทุกคนต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี เี พื่อความสาเร็จของผลงานมากจากความร่วมมือประสานของหน่วยงานทุกฝา่ ย
ทาให้พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
- ด้านความเข้าใจกระบวนการทางาน ซึง่ เป็นเพราะพนักงานทุกคนต้องทาความ
เข้าใจกระบวนการทางานก่อนทีจ่ ะเริม่ ลงมือทาชิน้ งาน ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านต่างๆจะต้องกาหนด
ออกมากเป็นเอกสารแสดงวิธกี ารปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจนเพื่อทีส่ ามารถตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ได้พนักงานจึงจาเป็นจะต้องมีความเข้าใจขันตอนในการปฏิ
้
บตั งิ านเป็นอย่างดีก่อนลงมือปฏิบตั ิทา
ให้พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
- ด้านโอกาสความก้าวหน้า ซึง่ เป็นเพราะว่า องค์การยังไม่มกี ารจัดทาแผน
ความก้าวหน้าทางอาชีพให้พนักงานทราบถึงโอกาสความก้าวหน้าของตนเองว่าจะต้องทาอย่างไร
ทีจ่ ะสามารถเลื่อนขัน้
เลื่อนตาแหน่ง รวมทังการพั
้
ฒนาตนเองอย่างไรให้สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายทีต่ นเองต้องการได้ทาให้พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
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- ด้านผลป้อนกลับของงาน ซึง่ เป็นเพราะว่า องค์การยังไม่มรี ะบบการปฏิบตั งิ านที่
สามารถชีว้ ดั ความสามารถของพนักงานได้อย่างชัดเจนทาให้ไม่สามารถชีแ้ จ้งถึงผลสาเร็จของงาน
ทีพ่ นักงานได้ ทาให้พนักงานไม่ทราบว่าจะต้องปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาตนเองอย่างไรให้
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน และประสิทธิผลได้เพิม่ มากขึน้ ทาให้พนักงานมีระดับความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
- ด้านลักษณะงานทีท่ า้ ทาย ซึง่ เป็นเพราะว่าองค์การยังไม่มนี โยบายการหมุนเวียน
หน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน (Job Rotation) ให้พนักงานได้มคี วามรูค้ วามสามารถหลากหลาย เพื่อ
เปิดโอกาสให้พนักงนได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และสามารถเลือกปฏิบตั งิ านได้ตามความสนใจ ตาม
เทคนิคการทางานทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีง่ านนัน้ ๆทาให้พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
2. จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยด้านประสบการณ์การ
ทางานของพนักงานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้าน
ความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้ ,ด้านความมั ่นคงและน่าเชื่อถือได้ขององค์การ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ยกเว้น ด้านความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ,ด้านความรูส้ กึ ว่ามี
ความสาคัญต่อองค์การอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับความคิดเห็นของพนักงานของบริษทั
เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด ทีพ่ นักงานแสดงความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และ
ระดับปานกลางตามลาดับ ซึง่ สามารถจาแนกรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
- ด้านความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ
ซึง่ เป็นเพราะว่าองค์การต้องการ
แรงงานทีม่ ฝี ีมอื
และมีทกั ษะความชานาญเฉพาะด้านเพื่อผลิตสินค้าและการบริการทีม่ ี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าและได้รบั ความไว้วางใจในเรื่องฝึมอื แรงงานที่
องค์การส่งพนักงานไปปฏิบตั งิ านให้ หรือผลิตสินค้าส่งมอบให้ ดังนัน้ พนักงานทุกคนจึงเป็น
ทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าขององค์การ ลูกค้าจะไว้วางใจองค์การหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั ฝีมอื แรงงานพนักงาน
ขององค์การซึง่ สามารถวัดได้จากการได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าในการเรียกใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่องในปจั จุบนั ทาให้ธุรกิจสามารถขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทาให้พนักงานมีระดับความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก
- ด้านความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ ซึง่ เป็นเพราะ การ
บริหารค่าตอบแทนขององค์การให้ตามความสามารถ
ทักษะความชานาญของแต่ละบุคคล
พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ทักษะความชานาญสูง จะได้ค่าตอบแทนตามความสามารถที่
ปฏิบตั งิ านได้ประสบผลสาเร็จ ทาให้พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
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- ด้านความรูส้ กึ ทีว่ า่ องค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้ ทีเ่ ป็นเช่นนี้ ซึง่ เป็นเพราะว่าองค์การ
เป็นการประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาผลิตชิน้ ส่วน อุปกรณ์และติดตัง้ งานโลหะซึง่ เงื่อนไขการ
ทางานและรายรับขององค์การมาจากการตกลงตามสัญญาและเงื่อนไขทีท่ าไว้กบั ลูกค้าในเรื่องการ
เรียกเก็บค่าจ้างฝีมอื แรงงานของพนักงานทีอ่ งค์การส่งพนักงานไปปฏิบตั งิ านให้ตามโครงการ
ต่างๆ ทีล่ กู ค้าต้องการ ดังนัน้ การให้สวัสดิการ หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ กับพนักงานจะพิจารณาจาก
ผลกาไรจากการเรียกเก็บเงินค่าจ้างฝีมอื แรงงานของพนักงานทีจ่ ดั ส่งไปปฏิบตั งิ านให้กบั ลูกค้า
ตามใบสั ่งงาน จึงเป็นเหตุผลหลักในการพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการอื่น
ทาได้ยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยจนกว่ารอให้ครบสัญญาทีไ่ ด้ทากับลูกค้าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงใหม่บริษทั ถึงจะสามารถพิจารณาปรับค่าจ้างและสวัสดิการเพิม่ ให้ได้ทาให้พนักงานมี
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
- ด้านความมั ่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การซึง่ เป็นเพราะว่าองค์การยังไม่ม ี
โครงสร้างการบริหารงานทีช่ ดั เจน การระบุตาแหน่งงานยังไม่ชดั เจนส่งผลให้พนักงานไม่สามารถ
มองเห็นความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองและด้วยองค์การยังไม่มกี ารวางแผนในเรื่องแผน
ความก้าวหน้าทางอาชีพของทาให้พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลจากการวิจยั พบว่า พนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันในด้าน อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน จะมีผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การทีไ่ ม่แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับ กัลยารัตน์ เวรุเมธา
(2548) ได้ศกึ ษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารเอเชีย : ศึกษาเฉพาะกรณี
สานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่าทีใ่ ช้ในการวิจยั คือพนักงานธนาคารเอเชีย ระดับ 1-10 ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ประจาทีธ่ นาคารเอเชียสานักงานใหญ่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จานวน 330 ผลการ
ทดสอบสมมุตฐิ านพบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลซึง่ ได้แก่ ตาแหน่งงานต่างกันทาให้มคี วามผูกพันต่อ
องค์การทีแ่ ตกต่างกัน และสอดคล้องกับปรานอม กิตติดุษฏีธรรม (2538) ได้ศกึ ษาเรื่องปจั จัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อความผูกพันของลูกจ้างต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ประเภทการ
ทอผ้าด้วยเส้นใยและเส้นใยประดิษฐ์จากการสุม่ ตัวอย่าง 16 แห่ง และเก็บข้อมูลจากลูกจ้างทีเ่ ป็น
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 273 คน ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลด้านค่าจ้างไม่พบ
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับความคิดเห็นของพนักงานบริษทั เบสท์
เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนี่ยริง่ จากัด ในเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน ของพนักงานบริษทั ไม่ต่างกัน อาจเป็นเพราะการทางานจะต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะตัวบุคคลในการทางานและประสบการณ์ทผ่ี ่านมาของพนักงานจึงไม่เกีย่ วกับเรื่องอายุท่ี
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แตกต่างกัน การศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน สถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกัน และระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ ากน้อยไม่เท่ากัน จึงไม่มผี ลทาให้ระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ส่วน
ด้านเพศ และหน่วยงานทีแ่ ตกต่างกันทาให้ระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อาจเป็น
เพราะว่า
การเปลีย่ นงานของเพศหญิงทาได้อยากกว่าเพศชายอาจจะสาเหตุมาจากเพศหญิง
ทางานได้ไม่หลากหลายเหมือนเพศชาย และด้วยส่วนใหญ่เพศหญิงจะอยูใ่ นหน่วยงานบริหารซึง่ มี
เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพได้มากกว่าเพศชายทีจ่ ะต้องใช้ฝีมอื ความสามารถ ทักษะความ
ชานาญในการก้าวกน้าทางอาชีพ
ถ้าหากไม่พฒ
ั นาฝีมอื ของตนเองให้มที กั ษะความชานาญ
เพิม่ ขึน้ ก็จะไม่สามารถเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่งได้ ส่วนเพศผูห้ ญิงสามารถปรับเปลีย่ นเส้นทาง
ความก้าวหน้าได้ตลอดเวลาสาหรับพนักงานทีช่ อบการเรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ
4. ผลจากการวิจยั พบว่า ปจั จัยด้านลักษณะงาน กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับปานกลาง ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 ค่า r= .360**
แปลผลได้วา่ การทีพ่ นักงานมีระดับความคิดเห็นด้านลักษณะงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลทาให้พนักงานมี
ความผูกพันเพิม่ มากขึน้ ด้วย สอดคล้องกับ กัลยารัตน์ เวรุเมธา (2548) ได้ศกึ ษาเรื่อง “ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารเอเชีย : ศึกษาเฉพาะกรณีสานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานธนาคารเอเชียระดับ 1-10 ทีป่ ฏิบตั งิ านประจาทีธ่ นาคารเอเชียใน
สานักงานใหญ่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จานวน 330 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลการทดสอบ
สมมุตฐิ านพบว่า ปจั จัยด้านลักษณะงานและประสบการณ์ในงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานธนาคารเอเชียสานักงานใหญ่และสอดคล้องกับ กุลชยา เต็มชวาลา
(2548) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าค กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครังนี
้ ้คอื พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ ฏิบตั งิ านใน
สังกัดส่วนกลางในหน่วยงานสังกัดผูว้ า่ การหน่วยงานการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
หน่วยงานอานวยการ หน่วยงานเศรษฐกิจและการเงิน หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานการตลาด หน่วยงานธุรกิจก่อสร้างและบารุงรักษา หน่วยงานธุรกิจวิศวกรรม และ
หน่วยงานธุรกิจสารสนเทศและสื่อสารจานวน 365 คน ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยด้านลักษณะงาน
และปจั จัยด้านประสบการณ์การทางานก็เป็นอีกปจั จัยหนึ่งทีม่ ผี ลกต่อความผูกพันต่อองค์การ
สอดคล้องกับ นันทนา ประกอบกิจ (2538) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การ
: ศึกษากรณีฝา่ ยพัฒนาชุมชน สานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ได้แก่
นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5 ของสานักงานเขต 38 แห่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 256 คน
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ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยลักษณะงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และปจั จัยประสบการณ์การ
ทางาน พบว่า ปจั จัยประสบการณ์จากการทางานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
5. ผลจากการวิจยั พบว่า
ปจั จัยด้านประสบการณ์การทางานของพนักงาน
มี
ความสัมพันธ์กนั กับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ปจั จัยด้านประสบการณ์การทางาน กับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับมาก ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01
ค่า r= .497** แปลผลได้วา่ การทีพ่ นักงานมีระดับความคิดเห็นด้านประสบการณ์การทางาน
เพิม่ ขึน้ ส่งผลทาให้พนักงานมีความผูกพันเพิม่ มากขึน้ ด้วย สอดคล้องกับ กมลวรรณ มั ่งนุ้ย
(2553) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานปฏิบตั งิ านสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วธิ กี ารวิจยั แบบ
สารวจประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทยเฉพาะพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ าน
สาขาในกรุงเทพมหานครจานวน 3,307 คน ผลการวิจยั พบว่า จากการทดสอบสมมติฐานปจั จัย
ด้านลักษณะงานและประสบการณ์การทางานกับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การสอดคล้องกับ สุกานดา ศุภคติสนั ติ ์ (2540) ได้ศกึ ษาเรื่อง ลักษณะส่วนบุคคล
และสภาพแวดล้อมองค์การทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศกึ ษาบริษทั
เงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ คือ พนักงานบริษทั เงินทุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 382 คน ผลการวิจยั พบว่า ในด้านปจั จัยด้านลักษณะ
สภาพแวดล้อมขององค์การ อันได้แก่ ลักษณะงาน ลักษณะองค์การ และประสบการณ์การทางาน
มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษา เรื่อง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน พบว่า จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกีย่ วกับด้านลักษณะงานมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกีย่ วกับด้าน
ประสบการณ์การทางานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และจากการศึกษา
ความคิดเห็นของพนักงานเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์การมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ซึง่ ผลการศึกษาทีไ่ ด้บริษทั สามารถนาไปใช้ประกอบการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการ
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บริหารจัดการเกีย่ วกับบุคลากรในองค์การให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงนาผลจากข้อ
ค้นพบครัง้ นี้มาเป็นข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ปัจจัยลักษณะงานที่ผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิ
เนียริง่ จากัด ทีม่ ตี ่อปจั จัยลักษณะโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น ด้านโอกาสความก้าวหน้าใน
งาน ผลป้อนกลับของงาน และลักษณะงานทีท่ า้ ทายอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ องค์การจะต้องหา
แนวทางข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน
ผูบ้ ริหารควรมอบสิง่ จูงใจทีท่ าให้พนักงานประสบความสาเร็จในชีวติ ตามจุดมุ่งหมายของ
แต่ละบุคคล เช่น ส่งเสริมในเรื่องการดูงาน การฝึกอบรมนอกสถานทีเ่ กีย่ วกับความรู้ ทักษะ และ
วิทยาการสมัยใหม่ ในอัตราส่วนทีเ่ ป็นธรรมเพื่อเป็นการเพิม่ พูนความรู้ ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์การ หรืออาจสนับสนุนให้มกี ารศึกษาต่อในสาขาทีเ่ อือ้ ต่อการทางาน และการ
เปลีย่ นแปลงตาแหน่งงานอีกทังควรเปิ
้
ดโอกาสให้พนักงานมีสทิ ธิ ์เลื่อนตาแหน่งงานด้วยความ
ยุตธิ รรม อย่งเป็นระบบและชัดเจน
2. ผลป้อนกลับของงาน
องค์การควรส่งเสริมความเข้าใจในด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระหว่างผูป้ ระเมิน
งาน ซึง่ ได้แก่ หัวหน้างาน กับผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้มสี ่วนรับรูผ้ ลการ
ปฏิบตั งิ านของตนว่าทางานได้ดอี ยูใ่ นระดับใด
เพือ่ จะได้นาไปพัฒนาหรือแก้ไขข้อผิดพลาด
รวมทัง้ ยอมรับผลการประเมินผลนัน้ ด้วยความเต็มใจ
3. ลักษณะงานทีท่ า้ ทาย
องค์การควรทีจ่ ะมีการหมุนเวียนหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน (Job Rotation) เพื่อไม่ให้เกิด
ความเบื่อหน่าย
โดยการสลับหมุนเวียนการทางานเพื่อให้พนักงานแต่ละคนมีความถนัดที่
หลากหลายสามารถทางานได้หลายหน้างาน เพื่อช่วยลดปญั หาเรื่องความซ้าซากจาเจ น่าเบื่อ
และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และสามารถเลือกปฏิบตั งิ านได้ตามความ
สนใจ ตามเทคนิคการทางานทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีง่ านนัน้
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ปัจจัยด้านประสบการณ์ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิ
เนียริง่ จากัด ทีม่ ตี ่อปจั จัยลักษณะโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ จาแนกเป็นรายข้อ ได้แก่
ความพึง่ พิงได้ขององค์การ ความมั ่นคงและน่าเชือถือได้ขององค์การ ซึง่ องค์การจะต้องหา
แนวทางข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ความพึง่ พิงได้ขององค์การ
ั
ผูบ้ ริหารควรให้ความสาคัญต่อพนักงานทุกระดับเมื่อพนักงานประสบปญหาในการ
ั
ปฏิบตั งิ านผูบ้ งั คับบัญชามีส่วนร่วมในการแก้ปญหาไม่
ทอดทิง้ ให้พนักงานแก้ไขปญั หาด้วยตนเอง
ตามลาพัง มีการบังคับบัญชาด้วยความยุตธิ รรม นอกจากนี้ผบู้ ริหารควรทาให้พนักงานรูส้ กึ ถึง
ความมั ่นคงทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจ เช่น มีหลักประกันความมั ่นคงว่าจะได้รบั การงานตลอดไป
หรือมีบาเน็จเมื่อออกจากงาน เป็นต้น ด้านความปลอดภัยในการทางานและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
ผูบ้ ริหารควรให้ความสาคัญกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของ
พนักงานให้มากยิง่ ขึน้ เช่น แสงสว่าง อากาศถ่ายเท อุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อให้ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ และเพื่อเป้ฯการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน ในเรื่อง
สวัสดิการ องค์การควรให้ความใส่ใจในเรื่องความเป็นอยูข่ องพนักงานให้มากยิง่ ขึน้ เพื่อสุขภาพ
ชีวติ ของพนักงานดีขน้ึ รวมทังจั
้ ดสวัสดิการและผลประโยชน์อ่นื ๆ ให้เพียงพอต่อการครองชีพของ
พนักงาน
2. ความมั ่นคงและน่าเชื่อถือได้ขององค์การ
ผูบ้ ริหารควรสร้างความมั ่นใจให้กบั พนักงานว่า พนักงานทุกคนจะได้รบั ความเป็นธรรม
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และจะมีความสุข และจะมีอนาคตทีด่ ี โดยองค์การจะไม่ทอดทิง้ และให้
ความช่วยเหลือเมื่อพนักงานเกิดปญั หา
ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานได้รบั รูน้ โยบายหรือ
ระเบียบต่างๆ ขององค์การเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ และเป็นหลักประกันทีม่ ั ่นคงในการ
ทางานของพนักงาน ผูบ้ ริหารควรให้ความสนใจในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความภาคภูมใิ จให้กบั พนักงานองค์การเช่น การช่วยเหลือสังคม การเป็นบรรษัทธรร
มาภิบาล เพื่อทาให้พนักงานเกิดความรัก และความผูกพันกับองค์การและพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
ด้วยใจมุ่งมั ่น
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ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ั ยส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ ตกต่าง
ผลการวิจยั พบว่าผลจากการวิจยั พบว่า พนักงานทีม่ ปี จจั
กันมีผลต่อระดับความผูกพันทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ดังนัน้ นองค์การ
ควรเน้นการสร้างความผูกพันต่อองค์การให้กบั พนักงานเพศชายมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากเพศชายมี
ระดับความผูกพันน้อยกว่าเพศหญิง
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยาวอาจส่งผลกระทบต่อการอัตรา
กาลังคนในตาแหน่งงานแรงงานฝีมอื ทีอ่ งค์การต้องอาศัยแรงงานฝีมอื เพศชายเนื่องจากหน้าทีง่ าน
ภายในองค์การส่วนใหญ่จะต้องใชฝีมอื แรงงานจากเพศชายในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ พบว่าเพศชายใน
องค์การคิดเป็นร้อยละ78.80 และสังกัดฝา่ ยผลิตคิดเป็นร้อยละ 75.50 ดังนัน้ องค์การควรส่งเสริม
ให้พนักงานเพศชายได้รบั ฝึกอบรม และพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ และควรบริหารจัดการ
ค่าตอบแทนต่างให้มคี วามยุตธิ รรมและเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ ทักษะและความชานาญ
ของพนักงานแต่ละบุคคล การประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถวัดประสิทธิภาพและผลสาเร็จ
ของงานได้อย่างชัดเจนเพื่อทีส่ ามารถนามาพิจารณาในการปรับเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง อีกทัง้
องค์การควรให้การยกย่องชมเชยพนักงานทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านที่ หรือพนักงานทีท่ าคุณงามความ
ดีสร้างชื่อเสียงให้กบั องค์การ
ผลการวิจยั พบว่าผลจากการวิจยั พบว่า พนักงานที่มปี จั จัยส่วนบุคคลด้านหน่วยงานที่
แตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ดังนัน้
องค์การควรเน้นการสร้างความผูกพันให้กบั หน่วยงานฝา่ ยผลิตให้มากขึน้ เนื่องจากฝา่ ยผลิตเป็น
หน่วยงานใหญ่มอี ตั รากาลังคนมาก โดยเฉพาะแรงงานฝีมอื ทีเ่ ป็นหน้าทีห่ ลักในการปฏิบตั งิ าน ซึง่
องค์กรจึงควรให้ความสาคัญกับหน่วยงานทุกฝา่ ยอย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกนโยบายการ
บริหารจัดการในเรื่องสวัสดิการ หรือผลประโยชน์อน่ื ด้วยพนักงานฝา่ ยบริหารส่วนใหญ่จะเป็น
พนักงานรายเดือน พนักงานฝา่ ยผลิตจะเป็นพนักงานรายวัน ดังนัน้ การกาหนดสวัสดิการต่าง
ให้กบั พนักงานควรมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ควรแบ่งแยกเป็น 2 มาตรฐาน ควรมีนโยบาย
ปรับเปลีย่ นพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือนโดยพิจารณาจากการปฏิบตั งิ าน การส่งเสริม
ให้พนักงานฝา่ ยผลิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองในเรื่องของการบริหารจัดการ ซึง่ เปิดโอกาสให้
พนักงานได้เรียนรู้ และรูจ้ กั วิธกี ารบริหารจัดการ มิใช่แค่เรียนรูแ้ ต่วธิ ปี ฏิบตั ิ เนื่องจากบุคคลทีจ่ ะ
ได้รบั การเลื่อนตาแหน่งงานได้แล้วนัน้ จะต้องเก่งปฏิบตั ิ เก่งการบริหารจัดการในเรื่องของงาน คน
และเก่งคิดด้วย
ผลการวิจยั พบว่าผลจากการวิจยั พบว่า พนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่งงานที่
แตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ดังนัน้
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องค์การควรเน้นการสร้างความผูกพันให้กบั พนักงานฝา่ ยปฏิบตั กิ ารเพิม่ ขึน้
การจัดทา
โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมอื ตนเองให้มคี วามรู้ ความสามารถ ทักษะความชานาญที่
หลากหลายของพนักงานจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้พนักงานสามารถส่งเสริมการปรับเลื่อนขันเลื
้ ่อน
ตาแหน่งงานเนื่องจากพนักงานจะเกิดการรับรูถ้ งึ ความก้าวหน้าของตนเองว่าถ้าอยูใ่ นองค์การนี้
ต่อไปตาแหน่งงานทีไ่ ด้รบั จะสูงขึน้ เรื่อยๆ ดังนัน้ แผนความก้าวหน้าทางอาชีพจึงเป็นสิง่ สาคัญที่
องค์การจะต้องเร่งพัฒนาให้มคี วามชัดเจน
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อ
องค์การ
ผลการวิจยั พบว่าผลจากการวิจยั
พบว่า พนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลด้านรายได้ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ดังนัน้
องค์การควรเน้นการสร้างความผูกพันให้กบั พนักงานททีม่ รี ายได้ต่อเดือน 10,001 บาท – 20,000
บาท เพิม่ มากขึน้ เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้มรี ะดับความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมาก มี
จานวนมากทีส่ ุดคิดเป็นร้อยละ 48.40 องค์การควรรักษาระดับความผูกพันของพนักงานให้เพิม่
มากขึน้ เนื่องคนกลุ่มนี้จะยังคงมีรายได้เพิม่ ขึน้ ได้ โดยองค์การให้ความสาคัญกับพนักงานในเรื่อง
การมอบหมายงานทีม่ คี วามสาคัญๆ รับผิดชอบ โดยมีการปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานทีพ่ นักงานปฏิบตั ิ
ปัจจัยด้านลักษะงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
จากผลจากการวิจยั พบว่า ปจั จัยด้านลักษณะงาน กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน มีระดับความคิดเห็นด้านลักษณะงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลทาให้พนักงานมีความผูกพันเพิม่
มากขึน้ ดังนัน้ องค์การควรทีจ่ ะวางแนวทางการพัฒนาความผูกพันของพนักงานในระยะยาว
ดังต่อไปนี้
1. ความสาคัญของลักษณะงานทีท่ ่านรับผิดชอบ
องค์การควรจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ชดั เจน
เพราะถ้าบุคคลได้ปฏิบตั งิ านทีต่ นเองมีความรู้ ความสามารถ ทักษะความชานาญ ตลอดจนได้มี
โอกาสเสนอแนะรูปแบบใหม่ๆ ในการทางานย่อมก่อให้เกิดกาลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั ิ ทาให้เกิดความ
กระตือรือร้นทีจ่ ะปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มกาลังความรู้ ความสามารถ และองค์การค
วารมีการออกแบบระบบ ขันตอน
้
และกระบวนการในการปฏบัตงิ านให้ชดั เจน เพื่อให้พนักงาน
สามารถดาเนินงานตามขันตอนได้
้
อย่างถูกต้อง ลดการสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และ
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ขันตอนของกระบวนการท
้
างานทีซ่ บั ซ้อนเพื่อความรวดเร็วในการสั ่งการ หรือการดาเนินงานให้มี
ความรวดเร็วยิง่ ขึน้
2. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา
สนับสนุนให้มกี ารปรึกษาหรือแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นในการปฏิบตั งิ านระหว่างฝา่ ยต่างๆ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านควรมีการประชุมระดับหัวหน้างานทุกอาทิตย์เพื่อ
ั
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นพร้อมทังช่
้ วยกันหาแนวทางแก้ไขปญหาร่
วมกัน การ
ประชุมผูบ้ ริหารควรเข้าร่วมฟงั เพื่อร่วมกันปรึกษา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นอีกทัง้ ยังแสดงให้
พนักงานเห็นว่าผูบ้ ริหารให้ความสนใจกับปญั หาทีเ่ กิดอย่างจริงจัง
3. งานทีต่ ดิ ต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
ผูบ้ ริหารควรส่งเสริม สนับสนุนเรื่องการสื่อสารให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ ควรมีการ
จัดทากิจกรรมต่างเพื่อสร้างคสามสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร กับพนักงาน พนักงาน กับลูกค้า เช่น
การเลีย้ งสรรค์สรรประจาปี การจัดสัมนา การจัดแข่งขันกีฬาประจาปี การจัดโครงการละลาย
พฤติกรรมให้กบั พนักงานเพื่อลดความขัดแย้ง
จัดฝึกอบรมเทคนิควิธกี ารเจรจาต่อรองให้กบั
พนักงาน
4. ความเข้าใจกระบวนการการทางาน
ผูบ้ ริหารควรนาระบบ Competency มาเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย
การจัดทา Job Descripation เพื่ออธิบายลักษณะงานและกาหนดคุณสมบัตทิ ต่ี อ้ งการสาหรับการ
ทางานนัน้ ๆ (Job Specification) ซึง่ จะช่วยให้พนักงานทราบขอบเขตรายละเอียดในงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบของตนจากนัน้ ก็กาหนดแผนกการปฏิบตั งิ าน (Action Plan) ตามตัวชีว้ ดั
(KPI)
แผนกการปฏิบตั งิ านและเป้าหมายทีว่ างไว้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ
นอกจากนี้ควรให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมรับผิดชอบในการกาหนดตัวชีว้ ดั
เพื่อให้พนักงานมี
ความรูส้ กึ ร่วมรับผิดชอบในเป้าหมายทีไ่ ด้กาหนด รวมถึงมอบหมายให้มคี วามรับผิดชอบ หรือ
อานาจการทางานให้สาเร็จอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดการยอมรับกับผลสาเร็จ หรือไม่สาเร็จของ
เป้าหมายแต่ละงาน ซึง่ มีผลต่อการได้รบั ผลตอบแทนทีพ่ นักงานจะได้รบั ด้วย
ปัจจัยด้านประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
จากผลจากการวิจยั พบว่า
ปจั จัยด้านประสบการณ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน มีระดับความคิดเห็นด้านประสบการณ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ส่งผลทาให้พนักงานมีความผูกพันเพิม่
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มากขึน้ ดังนัน้ องค์การควรทีจ่ ะวางแนวทางการพัฒนาความผูกพันของพนักงานในระยะยาว
ดังต่อไปนี้
1. ความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ
องค์การควรสนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์การรับทราบถึง
ชื่อเสียงขององค์การทีไ่ ด้รบั คมชมเชยจากลูกค้า เนื่องจากพนักงานทาชื่อเสียงให้กบั องค์การ มี
การมอบรางวัลตอบแทนในการสร้างคุณงามความดี เพือ่ เป็นแบบอย่างให้พนักงานคนอื่นๆปฏิบตั ิ
ตาม
2. ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ
ผูบ้ ริหารควรจะให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และกาหนด
แนวทางการเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่งทีช่ ดั เจนและพนักงานสามารถทาได้ดว้ ย ยกเลิกระบบอุปถัมภ์
ในองค์การ เพื่อลดความไม่เสมอภาค
จากข้อเสนอแนะทีก่ ล่าวมาเป็นรายข้อ
สิง่ ทีผ่ บู้ ริหารจะต้องเร่งดาเนินการและให้
ความสาคัญเป็นอันดับแรก คือการกาหนดโครงสร้างการบริหารงานให้ชดั เจน
กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการทางาน สายการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจน ระดับชัน้ ของตาแหน่งงานให้ชดั เจนว่าแต่ละ
ตาแหน่งงานมีระดับขัน้
สายการบังคับบัญชาในทิศทางใด ควรมีการประกาศและชีแ้ จงให้
พนักงานเกิดความรูค้ วามเข้าใจ เพื่อทีจ่ ะนาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
การกาหนดคุณสมบัตขิ องแต่ละตาแหน่งงาน
และกาหนดรายละเอียดของงานแต่ละ
ตาแหน่งงานใหมีความความชัดเจน
เพื่อทีฝ่ า่ ยทรัพยากรบุคคลจะสรรหาคัดเลือกบุคลการมา
ปฏิบตั งิ านได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ ซึง่ ในรายละเอียดของงานแต่ละ
ตาแหน่งงานจะต้องบอกถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้พนักงานทราบอย่างชัดเจนในการปฏิบตั งิ าน
และการรับผิดชอบในงานนัน้ ๆ
การกาหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการ ผูบ้ ริหารควรให้ความสาคัญกับการ
จ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม
กับแต่ละตาแหน่งงานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจในการทางาน รวมทังการจั
้
ดสวัสดิการและผลประโยชน์อ่นื ๆให้เพียงพอต่อการครองชีพ
ของพนักงาน
การทา Trainning Needs ให้กบั พนักงานทราบว่าตนเองขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องใด
และองค์การทราบว่าพนักงานแต่ละบุคคลจะต้องได้รบั การฝึกอบรมเพิม่ เติมในเรื่องใดเพื่อทีจ่ ะ
สามารถก้าวไปสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเอง
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การกาหนดแผนกความก้าวหน้าทางอาชีพให้พนักงานได้รบั ทราบว่าตนอยูใ่ นตาแหน่ง
ไหน และจะมีความก้าวหน้าในทิศทางใดควรชีแ้ จงและบอกแนวทางทีจ่ ะก้าวไปสูค่ วามก้าวหน้า
ของตนเองเพื่อพนักงานสามารถตามแผนทีอ่ งค์การกาหนดไว้ รวมทังการก
้
าหนดแนวทางการ
ปรับเลื่อนตาแหน่งงานของพนักงานจะต้องสอดคล้องกับแผนความก้าวหน้าทางอาชีพมีความ
ยุตธิ รรม
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ในครังต่
้ อไป
1. ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การอื่นในธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน เพื่อดูความแตกต่างหรือสอดคล้องกับผลการวิจยั ในครังนี
้ ้หรือไม่อย่างไร
2. ควรเพิม่ ตัวแปรอิสระให้มากขึน้ เช่น พฤติกรรมการทางาน บรรยากาศในการทางาน
และวัฒนธรรมองค์การ ทีอ่ าจมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
3. ควรทาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนาปจั จัยทีพ่ บว่ามีความแตกต่างกันมาศึกษา
เพิม่ เติมอีกครัง้ หลังจากทีอ่ งค์การได้มกี ารนาผลการศึกษามาปรับปรุงแล้ว เพื่อให้ได้ทราบถึง
ความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ชุดที่
แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงาน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Characteristic)

คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย √ ลงในช่อง ( ) หน้าคาตอบทีถ่ ูกต้องกลับความเป็นจริง
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

1.
2.
3.
4.
5.

ต่ากว่า 20 ปี
21 ปี – 30 ปี
31 ปี – 40 ปี
41 ปี – 50 ปี
51 ปีขน้ึ ไป

3. ระดับการศึกษา

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

1. ต่ากว่า ม. 3
2. ม. 3
3. ปวช.
4. ม. 6
5. ปวส.
6. ปริญญาตรี
7. ปริญญาโท

4. สถานภาพสมรส

(
(
(
(

) 1. โสด
)2. สมรส
) 3. หย่าร้าง/หม้าย
) 4. แยกกันอยู่
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5. หน่วยงาน

( ) 1.ฝ่ายบริหาร ( ) 2. ฝ่ายผลิ

6. ตาแหน่งงาน

( ) 1. ระดับปฏิบตั กิ าร (Operation)
( ) 2. ระดับพนักงานสานักงาน (Officer)
( ) 3. ระดับควบคุมหัวหน้างาน (Forman)
( ) 4. ระดับหัวหน้างาน (Leader)
() 4. ระดับหัวหน้าแผนก (Supervisor)
( ) 5. ระดับผูจ้ ดั การ (Manager)

7. ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน

(
(
(
(
(

) 1. ต่ากว่า 1 ปี
) 2. 1 ปีขน้ึ ไปแต่ไม่เกิน 2ปี
) 3. 2ปี ขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 5ปี
) 4. 5 ปีขน้ึ ไปแต่ไม่เกิน 8 ปี
) 5. 8 ปี ขึน้ ไป

8. รายได้

(
(
(
(
(
(
(

) 1. ต่ำกว่ำ 10,000 บำท
) 2. 10,001บำท -20,000 บำท
)3. 20,001 บำท - 30,000 บำท
) 4. 30,001 บำท –40,000 บำท
) 5.40,001 บำท – 50,000 บำท
) 6. 50,001 บำท - 60,000 บำท
) 7. 60,001บำท - 70,000 บำท
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน(Job Characteristic)
คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย √ ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นและประสบการณ์ของท่านมากทีส่ ุด คาถาม
เหล่านี้ไม่มขี อ้ ความใดถูกหรือผิด ขึน้ อยู่กบั ทัศนะของแต่ละบุคคล
ข้อที่
ข้อความ
เห็น
เห็น ไม่แน่ใจ ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
ด้วย
ด้วย
อย่างยิง่
อย่างยิง่
1 ความสาคัญของลักษณะงานทีท่าน
รับผิดชอบ
ท่านรูส้ กึ ว่างานทีท่ ่านทาอยู่ได้ใช้ความรู้
ั
ทักษะ ความชานาญในการแก้ปญหา
2 งานทีท่ ่านได้รบั มอบหมายกระตุน้ ให้ท่าน
ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถในการทางาน
3 ท่านมีโอกาสได้ใช้วธิ กี ารทางานใน
รูปแบบใหม่ๆทีแ่ ตกต่างจากเดิม
4 งานทีท่ ่านรับผิดชอบมีความหมายและมี
ความสาคัญต่อองค์การ
5 การมีส่วนร่วมแสดงความคิ ดเห็นต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชารับฟงั ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของท่านอย่างตัง้ ใจ
6 ในการทางานผูบ้ งั คับบัญชาของท่านให้
คาแนะนาแก่ท่านอย่างเป็นกันเอง
ั
7 เมือ่ ท่านมีปญหาท่
านพบและปรึกษากับผู้
บังคับชาของท่าน
8 ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเปิ ดโอกาสให้ท่าน
นาแนวความคิดของท่านไปใช้ในการ
ปฎิบต้ งิ าน
9 โอกาสก้าวหน้ าในงาน
องค์การของท่านให้การสนับสนุน ในเรือ่ ง
การฝึ กอบรม เพิม่ พูนความรูใ้ นการ
ปฏิบตั งิ าน
10 การทางานในองค์การนี้ทาให้ท่านมีโอกาส
ประสบความสาเร็จในชีวติ ตาม
จุดมุง่ หมายของท่าน
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ข้อที่

ข้อความ

11

ท่านรูส้ กึ ท้อแท้ กับวิธกี ารเลื่อนตาแหน่ง
ในหน้าทีก่ ารงาน
ท่านเห็นว่าการทางานในองค์การนี้ไป
เรือ่ ยๆ จะทาให้ตาแหน่งงานหน้าทีก่ าร
งานของท่านสูงขึน้
ข้อความ

12

ข้อที่

13

14
15
16

17
18

19
20
21
22
23

ผลป้ อนกลับของงาน
ท่านไม่มโี อกาสได้รบั รูว้ ่าท่านปฏิบตั งิ าน
ได้ดเี พียงใด
ท่านได้รบั คาชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชา
เมือ่ งานทีท่ ่านทาประสบผลสาเร็จ
ผูบ้ งั คับบัญชาไว้ใจและยอมรับเกีย่ วกับ
งานทีท่ ่านรับผิดชอบอยู่เสมอ
งานที่มีโอกาสติ ดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
การทางานของท่านถ้าจะให้ประสบ
ความสาเร็จต้องทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
งานทีท่ ่านทาไม่เปิ ดโอกาสให้ท่านได้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูร้ ว่ มงาน
การทางานในหน้าทีข่ องท่าน ทาให้ม ี
โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่วมงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
งานทีท่ ่านทา ทาให้ท่านรูจ้ กั คนเพิม่ มาก
ขึน้
ลักษณะงานที่ท้าทาย
งานทีท่ ่านทา เป็นงานทีซ่ ้าซาก น่าเบือ่
ขณะปฏิบตั งิ านท่านต้องพบกับการ
ั
แก้ปญหาอยู
่เสมอ
งานทีท่ ่านทามีขนตอนที
ั้
ย่ ุ่งยาก ซับซ้อน
ความเข้าใจกระบวนการทางาน
ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานเป็นอย่าง
ดี

เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

เห็น
ด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

เห็น
ด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่
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ข้อที่

24

25
26

ข้อความ

เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

เห็น
ด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

ท่านเข้าใจรูปแบบและแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจนทุกครังเมื
้ อ่ ได้รบั
มอบหมายงาน
ท่านเข้าใจคาสั ่งและสามารถปฏิบตั ติ าม
คาสั ่งเมือ่ ได้รบั มอบหมายงาน
งานทีท่ ่านรับผิดชอบอยู่เป็นงานที่
สามารถมองเห็นผลสาเร็จได้ทนั ทีเมือ่
สิน้ สุดงาน

ส่วนที่ 3ปัจจัยด้านประสบการณ์การทางาน (Work Experience)
คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย √ ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นและประสบการณ์ของท่านมากทีส่ ุด คาถาม
เหล่านี้ไม่มขี อ้ ความใดถูกหรือผิด ขึน้ อยู่กบั ทัศนะของแต่ละบุคคล
ข้อที่
ข้อความ
เห็น
เห็น ไม่แน่ใจ ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
ด้วย
ด้วย
อย่างยิง่
อย่างยิง่
1
ความรู้สึกว่ามีความสาคัญต่อองค์การ
งานทีท่ ่านทาอยู่มคี ุณค่าก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การ
2 ท่านได้รบั การยกย่องและได้รบั การ
ยอมรับจากองค์การ
3 เมือ่ องค์การจัดงาน หรือมีกจิ กรรมท่านจะ
ถูกเชิญไปร่วมงานทุกครัง้
4 ท่านรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งทีท่ าให้
องค์การประสบความสาเร็จ
5
ความมั ่นคงและน่ าเชื่อถือได้ของ
องค์การ
เมือ่ กล่าวชือ่ องค์การของท่านมักไม่คอ่ ยมี
คนรูจ้ กั หรือยอมรับ
6 ท่านมีความรูส้ กึ มั ่นคงในตาแหน่งหน้าทีท่ ี่
ั บนั
ทาอยู่ในปจจุ
7 ท่านรูส้ กึ ภูมใิ จเมือ่ บอกว่าทางานอยู่กบั
องค์การแห่งนี้
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ข้อที่

ข้อความ

8

ท่านคิดว่าท่านจะทางานกับองค์การไปจน
เกษียณอายุ

9

ความคาดหวังที่จะได้รบั การ
ตอบสนองจากองค์การ
หัวหน้าของท่านมีสว่ นทาให้ท่านประสบ
ความสาเร็จในการทางาน
องค์การให้การสนับสนุนท่านให้มโี อกาส
พัฒนาความรูใ้ นอาชีพเป็นอย่างดี
เมือ่ ท่านทางานได้ดที ่านมีโอกาสทีจ่ ะ
ได้รบั ตาแหน่งงานสูงสุดตามทีท่ ่าน
ตัง้ เป้าหมาย
ความรู้สึกว่าองค์การเป็ นที่พึ่งพิ งได้
ท่านรูส้ กึ พึงพอใจกับสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีอ่ งค์การจัดให้
เมือ่ ท่านเจ็บป่วยหรือประสบอุบตั เิ หตุ
องค์การได้ชว่ ยเหลือท่านอย่างเต็มที่
ั
ั
เมือ่ เกิดปญหาในที
ท่ างาน หรือปญหา
ั
ส่วนตัวองค์การจะเข้าไปช่วยแก้ไขปญหา
ให้ท่านเสมอ
องค์การไม่เคยให้ความสนใจในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางาน

10
11

12

13
14

15

เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

เห็น
ด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่
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ตอนที่ 4ความผูกพันต่อองค์การ
คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย √ ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นและประสบการณ์ของท่านมากทีส่ ุด คาถาม
เหล่านี้ไม่มขี อ้ ความใดถูกหรือผิด ขึน้ อยู่กบั ทัศนะของแต่ละบุคคล
ข้อที่
ข้อความ
เห็น
เห็น ไม่แน่ใจ ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
ด้วย
ด้วย
อย่างยิง่
อย่างยิง่
1 ท่านภูมใิ จทีจ่ ะบอกกับคนทั ่วไปว่าท่าน
เป็นพนักงานขององค์การนี้
2

ท่านมีความรูส้ กึ ว่าองค์การคือครอบครัว
ของท่าน

3

ท่านเห็นด้วยกับนโยบายขององค์การ

4

ท่านไม่ลาบากใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตาม
นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่
องค์การกาหนด

5

ท่านเต็มใจทีจ่ ะเสียสละความสุข และ
ประโยชน์สว่ นตัวเพื่อความสาเร็จของ
องค์การ

6

ท่านเต็มใจทีจ่ ะใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์เพื่อให้งานขององค์การ
ประสบความสาเร็จ

7

ั
ท่านมีความรูส้ กึ ห่วงใยอย่างยิง่ กับปญหา
ทีเ่ กิดขึน้ กับองค์การ

8

ท่านมั ่นใจในอนาคตขององค์การ

9

ั
ท่านรูส้ กึ ว่าปญหาขององค์
การเป็นเรือ่ งที่
พนักงานทุกคนรวมทัง้ ตัวท่านต้องร่วมมือ
ช่วยกันแก้ไข

10

ท่านมักจะกล่าวชม และพูดถึงองค์การ
ในทางสร้างสรรค์อยู่เสมอ
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ข้อที่

ข้อความ

11

เมือ่ มีผกู้ ล่าวถึงองค์การของท่านในทางที่
ไม่ดที ่านรูส้ กึ ไม่ชอบใจ

12

ท่านมีความต้องการทีจ่ ะดารงความเป็น
สมาชิกขององค์การนี้ตลอดไป

13

ท่านทางานกับองค์การนี้เพื่อรอเปลีย่ น
งานใหม่ทดี่ กี ว่า

14

ท่านรูส้ กึ ว่าองค์การนี้เป็นองค์การทีด่ ที สี่ ุด
ทีท่ ่านอยากทางานด้วย

15

เมือ่ มีผกู้ ล่าวถึงองค์การของท่านในแง่ลบ
ท่านมักจะพูดแก้ต่างให้เสมอ

เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

เห็น
ด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่

ฏ
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