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52601768: สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คาํสาํคญั:  ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 โสมยสิ์รี  มลูทองทิพย์ : ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียน
มธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ:์ รศ.พรชยั  เทพปัญญา.  77 หนา้. 
 
 การวิจยั เรือง “ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียน
มธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา” มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา 1.เพือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา 2.เพือวิเคราะห์ถึงปัจจยัทีมี
ความสมัพนัธต่์อองคก์ารของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา โดยทาํ
การสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูจากบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา 
จาํนวน 5 โรงเรียน โดยใชแ้บบสอบถามในการศึกษาทงัสิน 150 คน สถิติทีใชว้ิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ 
ค่าความถี ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสมัพนัธเ์พียร์สนั 
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1.ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
อาํเภอท่ามะกา พบว่า โดยรวม บุคลากรทีมีความผกูพนัอยูใ่นระดบัมาก ( x̄  = 4.16, S.D. = 0.49) 
และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในทุกดา้นมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก เรียง
ตามลาํดบั คือ ความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองคก์าร ( x̄  = 4.21, S.D. = 0.661) ความตอ้งการทีจะ
รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร ( x̄  = 4.23, S.D. = 0.601) และความเชือมนัและการยอมรับ
เป้าหมายขององคก์าร ( x̄  = 4.04, S.D. = 0.562) 
   2.จากการศึกษาความสมัพนัธ ์พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัดา้น
ประสบการณ์การทาํงาน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร  
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 The purpose of this thesis, “Organizational commitment of operation personnel in 

secondary school district Thamaka ” was to study the degree of organizational commitment of 

operation personnel in secondary school district Thamaka and to analysis the factors that affect 

organizational commitment of operation personnel in secondary school district Thamaka. 

 The sample consisted of 150 staffs from 5 secondary schools. Data was collected by 

using a questionnaire. The statistics used in data analysis were frequency, average, standard 

deviation and Pearson’s correlation analysis. 

 The result revealed 

 1. With reference to the levels of employee engagement, generally, the study showed 

that the school’s personnel were highly engaged in their organization ( x̄  = 4.16, SD = 0.49). 

When judged according to each of these features : willingness to work for the organization ( x̄  = 

4.21, SD = 0.661), desire to maintain their membership to the organization ( x̄  = 4.23, SD = 

0.601) and their confidence, acceptance of goal, as well as values of the organization ( x̄  = 4.04, 

SD = 0.562). 

 2. With regards to the relationship issue, it was found that work-type factors and 

work experience were both related to the organizational engagement.  
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บทที 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ดว้ยในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  
อนัเนืองมาจากความผนัผวนของสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองทีขาดความมนัคง การ
เปลียนแปลงของสภาพสงัคมและสิงแวดลอ้ม สิงเหล่านีส่งผลให้ ในแต่ละองคก์รตอ้งมีการ
ปรับเปลียนนโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองคก์ร เพือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ที
เปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ซึงการเปลียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบทงัในดา้นบวกและดา้นลบต่อ
องคก์ร ผลในดา้นบวก เช่น องคก์รสามารถดาํเนินกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิ ภาพบนสถานการณ์
ต่างๆทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา องคก์รจะมี นโยบายในการทาํงานทีเขม้งวด รัดกุม และมี
เป้าหมายทีชดัเจน  บุคลากรจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานมากขึน  เพือใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคสู์งสุดขององคก์ร ส่วนในดา้นลบจากการเปลียนแปลงทีรวดเร็วนนั  บุคลา กร
ผูป้ฏิบติังานจะมีความกดดนัในการปฏิบติังานมากขึน อนัเนืองมาจากองคก์รตอ้งมีการปรับเปลียน
นโยบายใหส้อดคลอ้งกบัความเปลียนแปลงทีเกิดขึน ส่งผลใหน้โยบายในการทาํงานจะตอ้งมีความ
เขม้งวด ทงัในเรืองมาตรฐานของการทาํงานและเป้าหมายขององคก์รทีสูงขึนกว่าเดิม ซึงค วาม
กดดนัต่างๆอาจจะส่งผลใหบุ้คคลากรมีความผกูพนัต่อองคล์ดลงเรือยๆ และเมือมีโอกาสทีดีกว่า
บุคคลากรผูป้ฏิบติังานก็อาจจะลาออกเพือไปสู่องคก์รทีใหท้งัความกา้วหนา้ ผลตอบแทนทีดีกว่า 
และสภาพสงัคมทีดีกว่า 

 ดงันนัการทีองคก์รต่างๆ จะสามารถรักษาบุคลากรทีมีคุณภ าพใหอ้ยูก่บัองคก์รไดน้นั 
จาํเป็นอยา่งยงิทีองคก์รจะตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจ และความผกูพนัทีดีต่อองคก์ร ซึงเมือบุคลากร
ไดรั้บผลตอบแทนทีดี ก็จะทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานทีจะสร้างสรรคผ์ลงานทีดีเพือใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รต่อไปได ้

 จากสภาพการณ์ดงักล่ าวทาํใหผู้ว้ิจยัมีแนวคิดทีจะศึกษาในเรืองของ ความผกูพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  เพือทีจะสามารถนาํมาใช้
ประโยชน์ในการเสริมสร้างและเพิมพนูใหบุ้คลากรมีความผกูพนัต่อองคก์ร   ซึงถือไดว้่าเป็นสิงยดึ
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เหนียวทีจะทาํใหบุ้คลากร มีความรัก ความพึงพอใจทีจะร่วมงานกบัองคก์ารต่อไป   รวมถึงสามารถ
ทีจะนาํขอ้มลูต่างๆ ทีไดม้าปรับปรุงและพฒันาในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยซึ์งจะช่วยลด
ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการลาออกของบุคลากรและจะทาํใหบุ้คลากรเกิดความจงรักภกัดีต่อ
องคก์าร  

 โดยยดึแนวคิดของ Steers (1977:46) ซึงนิยามว่าความผกูพนัต่อองคก์าร หมายถึง ระดบั
ความสมัพนัธที์เหนียวแน่นของความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของสมาชิก ในการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
องคก์ารดว้ยความเต็มใจ และสามารถวดัไดจ้าก 

  1. บุคลากรมีความเชือมนัอยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 
หมายถึง การทีบุคลากรยอมรับแนวทางการปฏิบติังาน เพือใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย และมีค่านิยมของ
ตนทีสอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์าร  
  2.  บุคลากรความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากทีในการทาํงานเพือ
ประโยชน์ขององคก์าร หมายถึง การใชค้วามสามารถ ความพยายามของตนอยา่งเต็มที เพือใหง้าน
ขององคก์ารประสบความสาํเร็จ 

   3.  บุคลากรมีความปรารถนาทีจะคงไวซึ้ง ความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร  หมายถึง 
ความตอ้งการของบุคลากรทีมีความสมคัรใจทีจะอยูป่ฏิบติังานในองคก์ารถึงแมว้่าจะไดรั้บขอ้เสนอ
ทีดีกว่าจากองคก์ารอืน ถึงแมว้่าองคก์ารจะเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พนกังานจะไม่คิดหรือมี
ความตอ้งการทีจะลาออกจากองคก์าร  

 การทาํโครงการวิจยัในครังนี องคก์ ารทีผูว้ิจยัเลือกทีจะทาํการศึกษาคือ บุคลากรที
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  ซึงในการศึกษาในครังนีตอ้งการศึกษา   “ความ
ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา ” เพือทีจะไดน้าํ
ขอ้มลูเบืองตน้มาปรับใชใ้หเ้ขา้กบันโยบายการบริหารงานบุคคลและองคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพ
มากยงิขึน และอาจจะยงัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอืนทีจะนาํไปใชเ้ป็นขอ้มลูประก อบการ
พิจารณาในการพฒันาและสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รอีกดว้ย 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.เพือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียน 

มธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  
 2.เพือวิเคราะห์ถึงปัจจยัทีมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรที
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  
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สมมตฐิานในการวจิยั 
สมมติฐานที 1 ความมีอิสระในงานมีความ สมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์ กรของ

บุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  
       สมมติฐานที 2 ความทา้ทายของงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์รของ
บุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

 สมมติฐานที 3 การมีส่วนร่วมในการบริหารมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์กร
ของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

  สมมติฐานที 4  ผลยอ้นกลบัของง านมีความ สมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์กรของ
บุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

  สมมติฐานที 5 ความสาํคญัของตนต่อองคก์ารมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์
กรของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

  สมมติฐานที 6 ความพึงพิงไดข้ององคก์ารมีความ สมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์กร
ของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

  สมมติฐานที 7  ทศันคติต่อเพือนร่วมงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์รของ
บุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

  สมมติฐานที 8 องคก์ารมีชือเสียงมีความ สมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์ กรของ
บุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

 สมมติฐานที 9 ความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ารมีความ สมัพนัธก์บั
ความผกูพนัต่อองค์ก์รของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

 

ขอบเขตการวจิยั 
  การวิจยัมุ่งวิเคราะห์ ปัจจยัทีมีความสมัพนัธต่์อองคก์ รและระดบัความผกูพนัของ
องคก์ร โดยจาํกดัข อบเขตการวิจยัเฉพาะโรงเรียน ในอาํเภอท่ามะกา   โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็น
บุคลากรในโรงเรียนจาํนวน 5 โรงเรียน คือ  
 1. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร   
 2. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถมัถ ์ 

3. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  
4. โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  

 5. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
   

 

ลกัษณะของงาน 

- ความมีอิสระในการทาํงาน 

- ความทา้ทายในงาน 

- การมีส่วนร่วมการบริหาร 

- ผลยอ้นกลบัของงาน 

ประสบการณ์ในงาน 
- ความสาํคญัของตนต่อองคก์าร  
- ความพงึพิงไดข้ององคก์าร  
- ทศันคติของบุคคลทีมีต่อเพือน
ร่วมงานและองคก์าร  
-องคก์ารมีชือเสียง 
-ความคาดหวงัทีไดรั้บการ
ตอบสนองจากองคก์าร 

 

ความผกูพนัต่อองคก์าร 

-  ความเชือมนัและการยอมรับ
เป้าหมายขององคก์าร 

- ความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือ
องคก์าร 

- ความตอ้งการทีจะรักษาความเป็น
สมาชิกภาพในองคก์าร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การศึกษาครังนีมีแนวคิดบางอยา่งทีใชเ้ป็นตวัแปรในก ารวิจยั ซึงจาํเป็นตอ้งกาํหนด
ความหมายเพือทาํความเขา้ใจร่วมกนั ดงันี 

 ตวัแปรอสิระ 
 1.ลกัษณะของงาน (Task Characteristics) หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานทีมีต่อ
สภาพงานในความรับผดิชอบ ซึงในทางปฏิบติัสามารถวดัไดจ้ากแง่มุมต่างๆของงาน คือ 

   1.1 ความมีอิสระในการทาํงาน หมายถึง การมีอิสระในการปฏิบติังานทีรับผดิชอบ 
ซึงพิจารณาไดจ้าก 

   1.1.1 ขอบเขตในการกาํหนดรูปแบบและวิธีการในการทาํงาน 

   1.1.2 ระดบัการปลอดจากการถกูควบคุมในการปฏิบติังาน 

   1.1.3 โอกาสในการใชว้ิจารณญาณของตนในการตดัสินใจในงาน 

   1.1.4 ขอบเขตในการกาํหนดมาตรฐานในการทาํงาน 

   1.1.5 ขอบเขตในการทดลองนาํสิงใหม่ๆไปสู่การปฏิบติั 

 1.2 ความทา้ทายของงาน  หมายถึง ลกัษณะงานทีตอ้งการความรู้ ทกัษะ เทคนิค
วิทยาการ อุปกรณ์ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบติัหลายๆดา้นประกอบกนั ซึงวดัไดจ้าก 

 1.2.1 งานทีมีลกัษณะเนือหาและวิธีการในการปฏิบติัทีกวา้งขวาง 

 1.2.2 ระดบัความมากนอ้ยของความตอ้งการใชเ้ครือง มือและแนวทางในการ
ปฏิบติังาน 

 1.3 การมีส่วนร่วมในการบริหาร) หมายถึง ลกัษณะงานทีวดัไดจ้าก 

 1.3.1 งานทีมีการกาํหนดกระบวนการการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน ตงัแต่ขนัตอน
แรกจนถึงขนัตอนสุดทา้ย  
 1.3.2 งานทีมีการกาํหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบติัอยา่งเห็นไดช้ดั 

 1.4. ผลป้อนกลบัของงาน (Feedback) หมายถึง งานทีวดัไดจ้าก 

 1.4.1 งานทีเปิดโอกาสใหรั้บรู้ถึงผลของการปฏิบติังานของตน 

 1.4.2 งานทีสะทอ้นใหเ้ห็นผลของงานทีปฏิบติัแลว้ว่าออกมาในดา้นบวกหรือ
ลบ 

 2. ประสบการณ์ในงาน (Job Experiences) หมายถึง ประสบการณ์ทีเกิดจากการรับรู้
ของบุคคลนนั ทีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงานภายในหน่วยงาน วดัไดจ้าก 
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 2.1 ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร (Self Importance) หมายถึง การรับรู้
ของบุคคลเกียวกบับทบาทของตนในองคก์าร ไดรั้บการยกยอ่ง การยอมรับ และใหค้วามสาํคญัจาก
หน่วยงานและผูร่้วมงาน 

 2.2 ความรู้สึกว่าหน่วยงานเป็นทีพงึพิงได ้ (Organizational Dependability) หมายถึง 
การรับรู้ของบุคลากรเกียวกบัความสามารถขององคก์ารในการสนองความตอ้งการขนัพืนฐาน
ทางดา้นกายภาพ และความมนัคงในชีวิตแก่สมาชิกของหน่วยงาน  

 2.3 ทศันคติของบุคคลทีมีต่อเพือนร่วมงานและหน่วยงาน (Group Attitude) 
หมายถึง แนวโนม้ความรู้สึกของบุคลากรทีมีต่อเพือนร่วมงานและองคก์ารว่า เป็นไปในทิศทางใด
 2.4 ความรู้สึกว่าหน่วยงานมีชือเสียง หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรเกียวกบั
ภาพพจน์และชือเสียงของหน่วยงาน  

 2.5 ความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนองจากหน่วยงาน (Met Expectations) หมายถึง 
ความปรารถนาของบุคลากรทีไดรั้บการตอบสนองจากหน่วยงานในเรืองต่างๆ ดงันีความกา้วหนา้
ในงานและวิชาชีพและผูบ้งัคบับญัชา/รูปแบบการบงัคบับญัชา 

 ตวัแปรตาม 
 3. ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational Commitment) หมายถึง ความรู้สึกผกูพนั

ของบุคลากรทีมีต่อหน่วยงาน ซึงวดัไดจ้าก   

 3.1 ความเชือ มนัและการ ยอมรับเป้าหมาย ขององค์  คือ ความเชือมัน ศรัทธา ใน
เป้าหมายและแนวทางการบริหารงานขององคก์าร ทีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขอ งผูป้ฎิบติั งาน และ
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี  
 3.2 ความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองคก์าร คือ การแสดงออกถึงความพยายามอยา่ง
เต็มทีและเต็มใจทีจะอุทิศแรงกาย  แรงใจ  สติปัญญาในการทาํงาน  เพือตอบสนองเป้าหมาย อง
องคก์ร ซึงการแสดงนนัไดก้ระทาํอยา่งสมาํเสมอ  

 3.3 ความตอ้งการทีจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร คือ การแสดงออกถึง
ความตงัใจอยา่งแน่วแน่ทีจะยงัคงความเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป เพือทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย
ชององคก์ร ไม่คิดจะลาออกไม่ว่าองคก์รจะอยูส่ภาวะปกติหรือสภาวะวิกฤติ 
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
  1.ทาํใหท้ราบระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียน
มธัยมศึกษาอาํเภอท่ามะกา  
  2.ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทีมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรที
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  
 



1 
 

 

บทที 2 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
การศึกษาเรือง “ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียน

มธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา”  ผูศ้ึกษาไดน้าํแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง กาํหนด
ใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัต่อไปนี 

1. ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร 
2. ความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์าร 

3. ปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
4.แนวคิดและทฤษฎีของความผกูพนัต่อองคก์าร 
5.งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ 
การใหค้วามหมายความผกูพนัต่อองคก์าร  ไดม้ีนกัวิชาการหลายท่าน สรุปไวด้งันี 

“ความผกูพนัต่อองคก์าร ” ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2525 ให้
นิยามคาํว่า “ความ” เป็นคาํนาํหนา้กริยาหรือวิเศษณ์เพือแสดงสภาพ และใหนิ้ยามคาํว่า “ผกูพนั” 
เป็นคาํกริยา แปลว่า ติดพนั, เอาใจใส่, ใฝ่ใจ, รักใคร่ 

มาร์ช และมนันาริ (Marsh & Mannari อา้งถึงในโสภา   ทรัพยม์ากอุดม , 2532 : 12) ให้
คาํนิยามว่า ความผกูพนั หมายถึงระดบัมากนอ้ยของความรู้สึกเป็นเจา้ของ  หรือความจงรักภกัดีทีมี
ต่อองคก์าร การยอมรับเป้าหมายขององคก์ารและการประเมินองคก์ารในทางทีดี 

เชลดอน  (Sheldon อา้งถึงใน  ศุภวรรณ  พนัธบ์ูรณะ , 2542: 5) ใหค้วามหมายว่าความ
ผกูพนัต่อองคก์ารหมายถึงทศันคติของผูป้ฏิบติังาน ซึงเชือมโยงระหว่างบุคคลกบัองคก์ารเป็นการ
ประเมินองคก์ารในดา้นบวกและมีการใชค้วามพยายามในการทาํงานเพือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมา 

สเตียร์ (Steers  อา้งถึงในโสภา   ทรัพยม์ากอุดม , 2532: 14)  ) กล่าวว่า  ความผกูพันต่อ
องคก์าร  หมายถึง  ความรู้สึกของสมาชิกว่าเป็นส่วนหนึงขององคก์าร  มีความเต็มใจ  เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตวัเพือองคก์าร และปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารนนัตลอดไป  นอกจากนี
ความผกูพนัองคก์ารยงัเป็นตวับ่งชีประสิทธิผลขององคก์ารในลกัษณะหนึง 
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เมาวเ์ดย์  (Mowday อา้งถึงใน  ศุภวรรณ  พนัธุบ์ูรณะ , 2542: 6) เห็นว่า  ความผกูพนัต่อ
องคก์ารเป็นการแสดงออกทีมากกว่าความจงรักภกัดีทีเกิดขึนตามปกติ เพราะเป็นความสมัพนัธ ์

หนาแน่น และผลกัดนัใหบุ้คคลเต็มใจทีจะอุทิศตนเองเพือสร้างสรรคใ์หอ้งคก์ารอยูใ่น
สภาพทีดีขึน 

บูชา (Buchanan, 1974 อา้งถึงใน  นภาเพญ็  โหมาศวิน , 2533:14) ใหนิ้ยามไวว้่าความ
ผกูพนัต่อองคก์ารเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั  ความผกูพนัทีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์าร และการปฏิบติังานตามบทบาทของตนเอง เพือใหบ้รรลุเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

ซึงความผกูพนัต่อองคก์ารประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ  

1. ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั (identification) เป็นการแสดงออกจากเป้าหมาย  และ
ค่านิยมต่อผูป้ฏิบติังาน 

2. ความใส่ใจกบัองคก์าร (involvement) โดยการปฏิบติังานตามบทบาท  ของตนอยา่ง
เต็มที 

3. ความจงรักภกัดี (loyalty) ความรู้สึกและผกูพนัต่อองคก์ร 

พอร์เตอร์  (Porter, 1981) กล่าวว่า  ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์
ของบุคคลทีมีต่อองคก์ารซึงบ่งชีในรูป 

1. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจะเป็นสมาชิกองคก์ารนนัต่อไป 

2. ความเต็มใจทีจะใชพ้ลงัอยา่งเต็มทีในการปฏิบติังานใหก้บัองคก์าร 

3. มีความเชืออยา่งแน่นอนและมีการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายองคก์าร 

ธีระ   วีรธรรมสาธิต  (2532: 20) ไดนิ้ยาม ความผกูพนัต่อองคก์ารนนั ว่าเป็ นการเนน้
พฤติกรรมทีแสดงออกมาของสมาชิกขององคก์าร มีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมทีต่อเนือง
ในการทาํงาน ความต่อเนืองในการทาํงานโดยไม่โยกยา้ยเปลียนแปลงทีทาํงานทีสมาชิกผกูพนัต่อ
องคก์าร และพยายามรักษาสมาชิกภาพไว ้เนืองจากไดเ้ปรียบเทียบผลไดผ้ลเสียทีจะเกิดขึน ห ากละ
ทิงสภาพของสมาชิกหรือลาออกจากองคก์าร 

จิระจิตต ์ราคา (2525: 52) ไดส้รุปความหมายของคาํว่าความผกูพนั หมายถึง ความรู้สึก
ตอ้งการทีจะ “อยู”่ และไม่อยาก “ไป” จากองคก์าร ไม่ว่าจะเพิมเงินเดือน รายได ้หรือสิงจูงใจ อืน ๆ 

พร้อมทงัเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองค์ การทีเขาปฏิบติังานอยู่  การพิจารณาว่าบุคคลใดมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารมากนอ้ยเพียงใดนนั ขึนอยูก่บัตวัชีทีเห็นไดช้ดั คือ 

1. ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร  กล่าวคือ  มีความรู้สึกรักใคร่  ไม่อยากไปจากองคก์าร
อาจจะเป็นเพราะว่าองคก์ารนนั มีสิงจูงใจทีทาํใหเ้ขารู้สึกเสียดายทีจะตอ้งออกไปจากองคก์าร  เช่น 

ผลตอบแทนในรูปเงินเดือน สวสัดิการ ความกา้วหนา้ 
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2. ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัหน่วยงานทีเขาทาํอยู่  ผูป้ฏิบติังานผกูพนักบัองคก์าร
รู้สึก เป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัองคก์าร  ปฏิบติัตนตามค่านิยมขององคก์าร  เพือดาํเนินงานไปสู่
จุดมุ่งหมายขององคก์าร 

3. ความรู้สึกเกียวพนักบังานคือ  ความพอใจในงานทีทาํ  และตอ้งการใหง้านบรรลุผล
สาํเร็จ ทุ่มเทแรงกายใจ เพือใหง้านสาํเร็จ 

สวนีย ์แกว้มณี “cover story” (วารสารการบริหาร สาํหรับนกับริหารงานบุคคลมือ
อาชีพปีที 27 ฉบบัที 3/2549 ) ไดก้ล่าวถึงความผกูพนัต่อองค์ การของพนกังานมีผลกระทบต่อ
องคก์ารอยา่งไร อาจกล่าวไดว้่าเมือพนกังานมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารมากหรือนอ้ยแตกต่างกนั 
ยอ่มส่งผลกระทบต่อปัจจยัต่างๆทีสาํคญัในองคก์ารแตกต่างกนั เช่น ยอดขาย ความพึงพอใจของ
ลกูคา้ และอตัราการเขา้ออกของพนกังาน เป็นตน้ ดว้ยเหตุนีองค์ การในยคุปัจจุบนัจึงควรให้
ความสาํคญักบัการพฒันาพนกังานทีมีสมรรถนะความสามารถและเป็นกาํลงัสาํคญัขององคก์ารเพือ
กา้วสู่การแข่งขนัในระดบัสากลได ้

หากมองยอ้นกลบัไปในอดีต การจา้งงานในองคก์ารเป็นเพียงเรืองง่ายๆทีองคก์ารจะ
จา้งพนกังานในสายอาชีพต่างๆจากมหาวิทยาลยั มีระยะเวลาการจา้งงานยาวนานตลอดชีวิต และให้
ผลตอบแทนทีดีไปจนเกษียณอาย ุเปรียบเสมือนมีสญัญาในระหว่างกนั แต่เมือการแข่งขนัในธุรกิจ
สูงขึน ประกอบกบัความตอ้งการผลประโยชน์ทีสูงขึน พนกังานจึงมีความตอ้งการในงานทีสูงขึน
นอกเหนือไปจากความมนัคง พนกังานเริมมองหาสิงทีตนเองควรจะไดรั้บ องคก์ารจึงจาํเป็นตอ้งหา
วิธีการใหม่ๆในการสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดขึนกบัพนกังาน เพือใหพ้นกังานทาํงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ หากไม่มีสิงทีคาดหวงัในงานปัจจุบนั พนกังานจะเริมมองหางานใหม่ๆ ดว้ยเหตุนีการ
จา้งแรงผลกัดนัใหพ้นกังานมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารจึงเป็นส่วนทีมีความสาํคญัมากขึนอยา่งย ิ

หลกัการเรืองการสร้างความจงรักภกัดีของพนกังาน (employee loyalty) เป็นเพียงการ
คาดหวงัถึงพฤติกรรมในอนาคตของพนกังาน ซึงยงัไม่สามารถแสดงถึงความผกูพนัของพนกังานที
มีผลต่อองคก์ารในภาพรวมได ้ผูบ้ริหารจึงควรตระหนั กและพิจารณาว่าพนกังานคิดเกียวกบั
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารอยา่งไร และจะกระตุน้พนกังานใหม้ีส่วนสนบัสนุนองคก์ารไปถึง
เป้าหมายทีตงัไวอ้ยา่งไร ดว้ยการสร้างความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร 

การทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารไม่ใช่เรืองใหม่ มีการพดูถึงกนัมาเป็น
ระยะเวลานานในกลุ่มเจา้ของธุรกิจและผูบ้ริหารทีมีความสาํคญัในเรืองการเพิมผลการปฏิบติังาน
โดยการใหร้างวลั การลงโทษ และการสือสารทีดีต่อพนกังาน ปัจจุบนัองคก์ารหลายแห่งให้
ความสาํคญักบัการลงทุน เพือใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร ซึงแทจ้ริงแลว้การทาํ ให้
พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารก็คือ การสร้างความสุขและบรรยากาศทีดีในการทาํงาน หาก
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พนกังานรู้ว่าองคก์ารกาํลงัดาํเนินการไปในทิศทางใด และรับรู้ไดว้่าตนเองเป็นส่วนหนึงทีเป็นกาํลงั
สาํคญัสาํหรับองคก์าร สิงต่างๆเหล่านีก็จะเป็นผลดีต่อองคก์ารในภาพรวมและในระยะยาว 

 วรนุช ทองไพบูลย ์ (2543 : 27) ไดใ้หค้วามหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารว่าคือ
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั เป็นความภาคภูมิใจ การยอมรับและยดึมนัในจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์
ขององคก์าร เป็นผลใหบุ้คคลมีความเต็มใจทีจะทาํงานเพือความกา้วหนา้และประโยชน์ของ
องคก์าร มีความปรารถ นาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารตลอดไป ความผกูพนัต่อองคก์ารมี 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. การแสดงตน หมายถึง ความภาคภูมิใจในองคก์ารและยอมรับจุดหมายขององคก์าร 

2. ความตอ้งการการมีส่วนร่วม หมายถึง ความเต็มใจทีจะทาํงานเพือความกา้วหนา้และ
ประโยชน์ขององคก์าร 

3. ความภกัดีต่อองคก์าร หมายถึง การยดึมนัในองคก์ารและมีความปรารถนาทีจะเป็น
สมาชิกขององคก์ารตลอดไป 

จิรากล วสะพนัธุ ์(2544: 19) ไดส้รุปความเห็นว่า ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นทศันคติ
หรือความรู้สึกของบุคคลต่อองคก์าร ในลกัษณะทีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร
เป็นความเต็มใจทีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบติังาน และรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร
และปรารถนาทีจะอยูก่บัองคก์ารต่อไป 

ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท ์(2529 : 94) ใหค้วามหมายความผกูพนัต่อองคก์รโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. ความผกูพนัทีเป็นทางการต่อองคก์ร (formal attachment) แสดงออกโดยการไป
ปรากฏตวัทาํงานตามเวลาทีกาํหนด 

2. ความผกูพนัทางจิตใจหรือความรู้สึก (commitment) หมายถึง พนกังานมีความ
ผกูพนัหรือสนใจอยา่งจริงจงัต่อเป้าหมาย ค่านิยม และวตัถุประสงคข์องนายจา้ง โดยมีทศันคติทีดี
ต่อนายจา้ง และเต็มใจทีจะทุ่มพลงัในการทาํงาน เพือองคก์รจะไดบ้รรลุเป้าหมายไดส้ะดวกขึน ถือ
เป็นทศันคติทีหนกัแน่น และเป็นไปในทางบวกต่อองคก์ร เต็มใจทีจะรักษาสมาชิกภาพอยูใ่น
องคก์รต่อไป โดยพนกังานมีความเต็มใจทีจะยอมสละความสุขบางส่วนของตนเพือการบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร 

วิรัช สงวนวงศว์าน (2531: 26) กล่าวว่าความผกูพนัของสมาชิกคนหนึงขององคก์รทีมี
ต่อองคก์รนนั ความผกูพนัทีกล่าวนีแทจ้ริงมิใช่ความผกูพนัของสมาชิกทีมีต่อตวัตึกขององคก์รหรือ
หอ้งทาํงาน แต่เป็นความผกูพนัระหว่างสมาชิกกบัผูบ้งัคบับญัชา แมง้านทีทาํจะลาํบากยากเข็ญ เขา
ก็จะเพียรพยายามทาํจะสาํเร็จ แต่หากสมาชิ กไม่ถกูกบัผูจ้ดัการ เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ชอบ
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องคก์รนนัมิใช่ตวัผูจ้ดัการ ดงันนั ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัสมาชิกกบัองคก์รทีจริงก็คือ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกกบัผูบ้ริหารซึงถือเป็นตวัแทนขององคก์รนนัเอง 

โสภา   ทรัพยม์ากอุดม  (2532: 14) นิยามไวว้่า ความผู กพนัต่อองคก์าร หมายถึง การทีสมาชิกใน
องคก์ารมีความผกูพนัและความซือสตัยต่์อองคก์ารในแง่ของการรับเป้าหมาย ค่านิยม ขององคก์าร
และการเป็นส่วนหนึงขององคก์าร ตลอดจนความแน่วแน่ทีจะคงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร
ไว ้

จากความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ความผกูพนัต่ อองคก์ารนนั หมายถึง 
ความรู้สึกของกลุ่มสมาชิกทีปฏิบติังานอยูภ่ายในองคก์รมีความรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัองคก์ร  
ทราบถึงเป้าหมายทีแทจ้ริงขององคก์ร และยนิดีเสียสละ  มุ่งมนั ร่วมมือกนัทีจะปฏิบติัหนา้ทีเป็น
แรงขบัเคลือนใหอ้งคก์รกา้วไปถึงเป้าหมาย ซึงความผกูพนัต่อองคก์รจะเกิดขึนไดน้นัส่วนหนึงยอ่ม
เกิดจากการทีองคก์รตอ้งสร้างแรงจูงใจใหก้บัสมาชิกในองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนต่างๆ เช่น 
สวสัดิการการรักษาพยาบาล ยานพาหนะ หรือผลตอบแทนในรูปแบบของอตัราเงินเดือน โบนสั 
ค่าตอบแทนพิเศษจากการขาย ค่าล่วงเวลา หรือจะเป็นในส่วนของความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ที
ใหส้มาชิกไดมี้โอกาสพิสูจน์และแสดงความสามารถ สิงเหล่านีจะทาํใหส้มาชิกในองคก์รเกิดความ
มนัใจว่าสมาชิกทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตทีดี และจะรู้สึกไปอยากไปจากองคก์ร และสร้างผลงานดีๆ
เพือใหอ้งคก์รกา้วสู่ความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย 
 

ความสําคญัของความผูกพนัต่อองค์การ 
ความผกูพนัต่อองคก์าร  (organization commitment) เป็นปัจจยัสาํคญัทีจะทาํใหง้าน

ขององคก์ารบรรลุวตัถุประสงคไ์ด้ เนืองจากผูป้ฏิบติังานทีมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูง  จะเป็นผูที้
ยนิดีทีจะอุทิศแรงกาย แรงใจ เพือปฏิบติังานในหนา้ทีของตนใหดี้ทีสุด  และดีกว่าผูที้มีความผกูพนั
ต่อองคก์ารนอ้ยหรือไม่มีเลย ซึงการทีจะเกิดความผกูพนัไดก้็ต่อเมือจุดมุ่งหมายของสมาชิกไดรั้บ
การตอบสนองจากองคก์าร  จึงเป็นหนา้ทีของผูบ้ริหารองคก์ารทีจะพยายามสร้างทศันคติทีดี  ต่อ
องคก์าร เพือใหส้มาชิกในองคก์ารอยู่ กบัองคก์ารอยา่งมีคุณค่า  ดว้ยการสร้างใหส้มาชิกเกิด  ความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ทงันีเพือประโยชน์สูงสุดจะไดเ้กิดแก่องคก์าร  และยงัไดม้ีนกัวิชาการหลายท่าน
ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์ารไวด้งันี 

บูชานนั  (Buchanan II อา้งถึงใน  นภาเพญ็  โหมาศวิน , 2533: 16) เห็นว่า  ความผกูพนั
เป็นทศันคติทีสาํคญัยงิสาํหรับองคก์ารไม่ว่าจะเป็นองคก์ารแบบใด เพราะความผกูพนัเป็นตวัเชือม
ระหว่างจินตนาการของมนุษยก์บัจุดหมายขององคก์าร  ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
องคก์าร  และเป็นผูม้ีส่วนเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยูที่ดี ขององคก์าร  รวมทงัช่วยลดการ
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ควบคุมจากภายนอกอีกดว้ย  ดงันนั  โดยสรุปแลว้ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นเงือนไขล่วงหนา้
สาํหรับองคก์ารทางสงัคมทีประสบความสาํเร็จ 

นอกจากนนัเขายงัไดก้ล่าวเพิมเติมว่า  ความผกูพนัของผูจ้ดัการต่อองคก์ารเป็นส่วน
สาํคญัต่อความอยูร่อดและความมีปร ะสิทธิภาพขององคก์าร  เพราะความรับผดิชอบในการรักษา
องคก์ารใหค้งอยูใ่นสภาวะทีดีนนั  มีความจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน  การบริหารทีมีประสิทธิผลถกู
มองว่ามีความเกียวขอ้งกบัความรู้สึกรับผดิชอบและการอุทิศตน เพือเกือกลูใหอ้งคก์ารอยูใ่ นสภาพ
ทีสามารถปฏิบติังานต่อไปได ้

สเตียร์ (Steer, 1977) เห็นว่า ความผกูพนัในองคก์ารเป็นเรืองสาํคญัในการบริหารงาน
เพราะ1. การศึกษาเรืองความผกูพนัในองคก์ารมีความสาํคญัเพราะสามารถใชท้าํนายอตัราการเขา้
ออกจากงาน ไดดี้กว่าการศึกษาเรืองความพึงพอใจในงาน 

2. ความผกูพนัในองคก์ารยงัเป็นแรงผลกัดนัผูป้ฏิบติังานในองคก์ารใหท้าํงานไดดี้กว่า
ผูไ้ม่มีความผกูพนัในองคก์ารทีตนทาํงานอยู่ 

3. นอกจากนีความผกูพนัต่อองคก์ารยงัเป็นตวัชีถึงประสิทธิภาพขององคก์ารอีกดว้ย 
ภรณี มหานนท ์(2529: 97) กล่าวว่า ความรู้สึกผกูพนัจะนาํไปสู่ผลทีสมัพนัธก์บัความมี

ประสิทธิภาพผลขององคก์าร ดงันี 

1. พนกังานซึงมีความรู้สึกผกูพนัยา่งแทจ้ริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารมี
แนวโนม้ทีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 

2. พนกังานซึงมีความรู้สึกผกูพนัอยา่งสูง  มกัมีความปรารถนาอยา่งแรงทีจะคงอยูก่บั
องคก์ารต่อไป เพือทาํงานขององคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายซึงตนเลือมใสศรัทธา 

3. โดยเหตุทีบุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์ารและเลือมใสศรัทธาในเป้าหมายของ
องคก์ารบุคคลซึงมีความรู้สึกผกูพนัดงักล่าวมกัมีความผกูพนัอยา่งมากต่องาน  เพราะเห็นว่างานคือ
หนทางซึงตนจะสมารถทาํประโยชน์กบัองคก์ารใหบ้รรลุถึงเป้าหมายไดส้าํเร็จ 

4. จากความหมายของคาํว่า ความรู้สึกผกูพนั (commitment) นนัเอง เราอาจคาดหวงัได้
ว่าบุคคลซึงมีความรู้สึกผกูพนัสูงจะเต็มใจทีจะใชค้วามพยายามมากพอสมควรในการทาํงานใหก้บั
องคก์าร ซึงในหลายกรณี ความพยายามดงักล่าวมีผลทาํใหก้ารปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดีเหนือคนอืน 

จากความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า  ความสมัพนัธต่์อองคก์รมีความสาํคญัเป็น
อยา่งยงิต่อความสาํเร็จขององคก์ร และเป็นจุดเริมตน้ทีจะนาํองคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีได้
ตงัเป้าหมายไว ้ โดยองคก์รตอ้งสร้างความมนัคงใหก้บัสมาชิก เพือใหส้มาชิกปฏิบติัหนา้ทีดว้ย
ความมุ่งมนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงสมาชิกทีมีความผกูพนัต่อองคก์รจะมีประสิทธิภาพการทาํงานที
ดีกว่าสมาชิกทีไม่มีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร เนืองจากสมาชิกทีมีความผกูพนัต่อองคก์รนนัจะมี
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ความปรารถนาดีและมีแรงบนัดาลใจทีจะสร้างสรรคง์านอยา่งเต็มทีเพือใหบ้รรลุวตัถุป ระสงค ์
เพราะเห็นว่างานคือหนทางซึงตนจะสามารถทาํประโยชน์กบัองคก์ารใหบ้รรลุถึงเป้าหมายไดส้าํเร็จ 
การวดัว่าสมาชิกจะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากนอ้ยเพียงใดนนัก็สามารถดูไดจ้ากจาํนวนสมาชิกที
เขา้ออกงาน   
 

ปัจจยัทีมคีวามสําคญัต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
นกัวิชาการหลายท่านใ หค้วามสนใจในการศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์าร และพบว่ายงัไม่มีแบบจาํลองใดทีชีวดัว่า อะไรคือตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อการก่อใหเ้กิด
ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร  แต่ละท่านไดม้องปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่างกนั  ดงันี 

เชอร์ริงตนั  (Cherrington,1994 อา้งถึงใน สามารถ  ศุภรัตน์อาภรณ์,2544: 17)  ไดส้รุป
ความผกูพนัต่อองคก์ารว่าเกิดจากปัจจยั ดงัต่อไปนี 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่  ผูที้มีอายมุากและมีอ ายกุารทาํงานในองคก์ารนาน จะมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารสูง  ผูที้แรงจูงใจภายในมากจะมีความผกูพนัมาก เพศหญิงมีแนวโนม้ผกูพนั
ต่อองคก์ารมากกว่าเพศชาย  ตลอดจนผูที้มีการศึกษานอ้ยจะผกูพนัต่อองคก์ารมากกว่าผูม้ีการศึกษา
สูง 

2. ลกัษณะของงาน ไดแ้ก่  การไดท้าํงานทีมีความสาํคญั  การไดม้ีส่วนร่วมในงานจะ
ก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารสูง และหากมีความขดัแยง้ในบทบาทและเกิดความสบัสนใ นงาน
จะทาํใหม้ีความผกูพนัต่อองคก์ารลดลง 

3. ลกัษณะขององคก์าร  ไดแ้ก่ องคก์ารทีมีการกระจายอาํนาจ และการใหพ้นกังานไดม้ี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจจะสร้างใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร 

4. ลกัษณะประสบการณ์การทาํงาน  ไดแ้ก่  ทศันคติทีมีต่อเพือนร่วมงาน  การคาดหวงั
ทีไดรั้บ การตอบสนองจากองคก์าร  ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  และเห็นว่าองคก์าร
เป็นทีพงึได ้

เมเยอร์ และ อลัเลน (Mayer&Allan,1997) กล่าวถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งและผลทีเกิดจาก
ความผกูพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะทีแตกต่างกนั ดงันี 

1. ปัจจยัทีมีผล ต่อความผกูพนัดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบติังานในหน่วยงาน ปัจจยัทีเกียวกบัลกัษณะงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน และความพึง
พอใจในงาน 

2. ปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัดา้นการคงอยู ่ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง 
ปัจจยัทีเกียวกบังานเพียงบางปัจจยัซึงพบมีความสมัพนัธใ์นระดบัตาํ 
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3. ปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง 
ปัจจยัเกียวกบัลกัษณะงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน (ยกเวน้ การมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ความผกูพนัดา้นการคงอยูข่องเพือนร่วมงาน  

อลัเลน และเมเยอร์ (Allan &Meyer,1990,pp.1 – 18 ) ศึกษาเรืองความผกูพนัต่อ
องคก์ารโดยพิจารณาว่าความผกูพนัต่อองคก์ารนนัแสดงออกมาใน 3 ลกัษณะ  ไดแ้ก่ ความผกูพนั
ดา้นความรู้สึก ความผกูพนัดา้นการทาํงานต่อไปอยา่งต่อเนือง และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานของ
สงัคม ซึงปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารในแต่ละดา้น คือ 

1.ปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความรู้สึก คือ การรับรู้ลกัษณะงาน 
ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ลกัษณะเฉพาะของงาน ความสาํคญัของงานและลกัษณะในการ
ทาํงานทีหลากหลาย การรู้สึกองคก์ารสามารถไวว้างใจได ้การรับรู้ถึงการมีส่วนร่ วมในการบริหาร 
ปฏิกิริยาของผูบ้งัคบับญัชาทีแสดงต่อพนกังาน 

2.ปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความผกูพนัดา้นการทาํงานต่อไปอยา่งต่อเนือง ไดแ้ก่ อาย ุ
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความตงัใจทีจะลาออก และการรับรู้โดยการ
เปรียบเทียบงานของตนกบังานอืน ๆ  

3. ปัจจัยทีก่อใหเ้กิดความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม  ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อ
เพือนร่วมงาน การพึงพาองคก์าร  การมีส่วนร่วมในการบริหารและสิงทีไดรั้บจากการทาํงาน เช่น  
อาํนาจการตดัสินใจ  เป็นตน้ 

เมือวิเคราะห์ถึงปัจจยัทีเป็นสาเหตุใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารใน  3 ลกัษณะ ทีกล่าว
มา ตามแนวคิดขา้งตน้  สามารถอธิบายไดด้งันี 

1. ความผกูพนัดา้นจิตใจเกิดจากปัจจยั 3 ประการ  คือคุณลกัษณะของบุคคล 
คุณลกัษณะของงาน และประสบการณ์ในการทาํงาน 

2. ความผกูพนัทางดา้นการคงอยูเ่กิดจากปัจจยั  2 ประการ คือ  ความมากนอ้ยในการ
ลงทุนไปกบัองคก์าร และทางเลือกทีมีหากคิดจะลาออกจากองคก์าร 

3. ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน เกิดจากปัจจยัดา้นประสบการณ์ของบุคคลทงัก่อนและ
หลงัเขา้มาเป็นสมาชิกขององคก์าร ไดแ้ก่ การไดรั้บการอบรมสงัสอนจากครอบครัว กระบวนการ
กลุ่มทางสงัคม และกระบวนการกล่อมเกลาจากองคก์า 

ลี (Lee, อา้ง ถึงใน น.อ.อภิสิทธิ  รักษาวงศ์ ,2545 :20) ใหท้ศันะว่า  ความผกูพนัต่อ
องคก์ารเป็นผลมาจาก 

1.ความตอ้งการประสบความสาํเร็จในงาน 

2.ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
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3.ระยะเวลาทีปฏิบติังานในองคก์าร 

สเตียร์ (Steers,1977 อา้งถึงใน พร้อ มพรรณ  บีหตัถกิจกลู ,2541 : 43 –  46) ไดเ้สนอ
แนวความคิด เกียวกบัปัจจยัทีกาํหนดต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  พบว่า ความรู้สึกต่อองคก์ารเป็น
ตวัแปรทีอธิบายถึงความผกูพนัต่อองคก์าร ซึงมีองคป์ระกอบ 5 ประการ ไดแ้ก่ 

1.ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร หมายถึง ความรู้สึกต่อการไดรั้บการ
ยอมรับจากองคก์าร ว่าตนเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน มีคุณค่าต่อองคก์ารรวมทงั
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึงของความสาํเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์าร 

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หมายถึง การทีผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังาน
มีส่วนในการตดัสินใจทงัในระดบันโยบายและการปฏิ บติังาน  มีการกระจายการตดัสินใจให้
ผูป้ฏิบติังานและไม่ใชอ้าํนาจหนา้ทีตามรูปแบบทีเป็นทางการมากเกินไป จะเป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัทีจะดึงดูดใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร 

3. ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความรู้สึกทีมีต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อการ ให้
ความร่วมมือช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํปรึกษาทงัในดา้นการปฏิบติังานและเรืองส่วนตวั 

4. ความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน หมายถึง ความรู้สึกทีมีต่อเพือนร่วมงานต่อการให้
ความร่วมมือช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํปรึกษาทงัในดา้นการปฏิบติังานและเรืองส่วนตวั 

5. ความพึงพอใจต่อเงิ นเดือนและค่าตอบแทน หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองไดรั้บ
ค่าตอบแทนดว้ยความยติุธรรม ก็เป็นปัจจยัหนึงทีมีความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัความผกูพนัต่อ
องคก์าร เนืองจากทุกคนมีความปรารถนาทีจะไดรั้บความยติุธรรม โดยในการประเมิน ความเสมอ
ภาคบุคคลจะเปรียบเทียบรางวลัตอบแทนทีไดรั้บกบัความพยายามทีตนไดล้งแรงไปในงาน และจะ
เปรียบเทียบกบัเพือนร่วมงานคนอืน ๆ เช่นกนั ความเสมอภาคจะเกิดขึนเมือบุคคลไดรั้บรู้ว่า 
อตัราส่วนของรางวลัทีไดรั้บและกาํลงัทีลงไปเท่าเทียมกบัอตัราส่วนของผูอื้น รวมถึงผลประโยชน์
ต่าง ๆ ในรูปของสวสัดิการทีไดรั้บ 

เชลลอน (Sheldon,1971:143 – 150) อา้งถึงใน บุษยานี  จนัทร์เจริญสุข,2538:12) พบว่า
ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นทศันคติของผูป้ฏิบติังานทีเชือมโยงระหว่างบุคคลนนั ๆ กบัองคก์รเป็น
สิงทีเกิดจากการทีบุคคลพิจารณาจากการลงทุน (investment) ของเขาในองคก์รซึงเป็นไปในรูปของ
สิงทีเขาไดล้งทุนไปในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ อาย ุกาํลงัแรง ตลอดจนระยะเวลาทีปฏิบติังานใน
องคก์รนนั  ซึงทาํใหเ้ขาสูญเสียโอกาสทีจะไปทาํงานอืน ๆ แต่สิงทีเขาสูญเสียไปคือการลงทุนนนั  
จะส่งผลตอบแทนคืนมา อนัอาจเป็นไปไดใ้นรูปของระดบัความอาวุโสในงาน ระดบัตาํแหน่ งการ
ไดรั้บการยอมรับ  การไดค่้าตอบแทนทีสูงขึน  การมีสิทธิพิเศษ หรือไดรั้บสิงตอบแทนในรูปของ
เบียบาํนาญ ค่ารักษาพยาบาล สวสัดิการต่าง ๆ ฯลฯ  ซึงจะทาํใหพ้นกังานดงักล่าวมีความผกูพนัต่อ
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องคก์รสูงกว่าผูที้ไดล้งทนนอ้ยกว่า เช่น มีอายงุานในองคก์รนอ้ยกว่า มีระดบัตาํ แหน่งตาํกว่า  
นอกจากนีการมีส่วนร่วมทางสงัคม (social Involvement) จะก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมี
นยัสาํคญั  การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ในองคก์ร จะปรากฏจากประโยชน์หากขาดตวัแปรดงักล่าว  
เนืองจากผลทีตามมาคือ ความผกูพนัต่อองคก์รของสมาชิกยอ่มจะลดลงไปในทีสุด 

เฮอบิเนียค (Herbiniak,1972: 113 – 115 อา้งถึงใน ประนอม  กิตติดุษฎีธรรม ,2538 :26) 

ไดศึ้กษาปัจจยัเบืองตน้ของความผกูพนัต่อองคก์ร และแบ่งปัจจยัออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน (person characteristics)  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั 
การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทาํงานในองคก์ร และระดบัตาํแหน่ง 

2. ลกัษณะของงาน (job characteristics) หมายถึง ลกัษณะของงานทีผูป้ฏิบติังาน
รับผดิชอบอยูไ่ดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความกา้วหนา้ในงาน การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน งานทีมีโอกาสปฏิสงัสรรคก์บัผูอื้น และผลป้อนกลบัของงาน 

3. ประสบการณ์จากการทาํงานในองคก์ารนนั (work experience) หมายถึง สภาพการ
ทาํงานทีผูป้ฏิบติัไดรั้บ ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์ร ทศันคติเพือนร่วมงานและ
องคก์ร ความเชือถือไดข้ององคก์ร ความพงึพิงไดข้ององคก์ร และความคาดหวงัทีจะได้ รับการ
ตอบสนองจากองคก์ร 

ฐิติมา  วงศน์าค (2544: 38 – 40) ปัจจยัทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารทงั  3 ลกัษณะ  
พบว่าปัจจยัทีจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารนนัมี  3  ปัจจยัทีสาํคญั  ไดแ้ก่  

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล เป็นปัจจยัทีเนืองมาจากลกัษณะส่วนบุคคลไ ม่ว่าจะ
เป็นความแตกต่างทางดา้นกายภาพ เช่น เพศ  อาย ุหรือความแตกต่างทางดา้นสงัคม เช่น การศึกษา 
สถานภาพสมรส สิงเหล่านีจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัทีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน หมายถึง ลกัษณะของงานแต่ละบุคคลรับผดิชอบหรือปฏิบติั
อยูว่่าเป็นอยา่งไร ความแตกต่างในเรืองงานจะส่งผลใหบุ้คคลมีความรู้ความชาํนาญเฉพาะเรืองที
แตกต่างกนั  ซึงสิงเหล่านียอ่มส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารทีแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานแต่ละคน
ว่า รับรู้การทาํงานในองคก์ารอยา่งไร 

สวนีย ์ แกว้มณี (2549 ) กล่าวถึงปัจจยัทีผลกัดนัใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน ดงันี 

1. การเป็นส่วนหนึงขององคก์ารทีประสบความสาํเร็จ (being part of a wining 

organization) หากพนกังานไดท้าํงานในองคก์ารทีมีผลประกอบการดีเด่น หรือเป็นทียอมรับว่าเป็น
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ผูน้าํทางการตลาด มีวิสยัทศัน์ และเป้าหมายทีชดัเจนและมีการจดัการเชิงกลยทุธเ์พือนาํมาปฏิบติั
อยา่งเหมาะสมจะมีส่วนผลกัดนัใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารมากขึน 

2. การไดท้าํงานใหแ้ก่ผูน้าํทีตนเองชืนชอบ (working for admired leaders) การที
พนกังานไดท้าํงานกบัผูน้าํทีตนเองรักหรือชืนชอบจะส่งผลใหพ้นกังานมีผลการปฏิบติังานทีสูงขึน  
ซึงหวัหนา้งานทีพนกังานชืนชอบเป็นส่วนสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน 

3. การมีความสมัพนัธที์ดีในการทาํงาน (having positive working relationships) หาก
พนกังานมีความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงานทีดี ทาํงานอยา่งมืออาชีพ จะส่งผลใหพ้นกังานเกิดความ
ผกูพนัทีดีต่อองคก์าร 

4. การทาํงานทีมีความสาํคญั (doing meaningful work) พนกังานตอ้งการทาํงานทีมี
ผลกระทบต่อองคก์าร เป็นงานทีมีความสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละวิสยัทศัน์และสามารถสร้างควา ม
แตกต่างใหเ้กิดขึนกบัองคก์ารและลุกคา้ได ้ สิงเหล่านีเป็นปัจจยัทีผลกัดนัใหพ้นกังานเกิดความรู้สึก
ผกูพนัต่อองคก์าร 

5. การไดรั้บการยกยอ่งและเห็นคุณค่า (recognition and appreciation) การไดรั้บการยก
ยอ่งเป็นสิงสาํคญัทีช่วยผลกัดนัใหเ้กิดความผกูพนัในองคก์าร  ซึงไม่ไดห้มายถึงรางวลัทีเป็นตวัเงิน
หรือค่าตอบแทนเท่านนั แต่ยงัหมายถึงความชืนชมโดยตรงจากผูบ้ริหาร สิงเหล่านีแสดงใหเ้ห็นว่า
พนกังานมีคุณค่าและสามารถทุ่มเทแรงกายแรงใจใหไ้ดรั้บการยอมรับจากองคก์ารดว้ย 

6. การมีชีวิตความเป็นอยูที่สมดุล (living a balanced life) องคก์ารทีสามารถสร้าง
วฒันธรรมองคก์ารโดยใหคุ้ณค่ากบัความสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั และทาํให้
พนกังานสามารถมีชีวิตความเป็นอยูที่สมดุลได ้จะไดรั้บความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานเป็น
สิงตอบแทน การมีชีวิตความเป็นอยูที่สมดุลของพนกังานไม่ไดห้มายคว ามว่าพนกังานจะไม่
จงรักภกัดีต่อองคก์ารแต่หมายถึงการทีพนกังานตอ้งการสามารถจดัการกบัชีวิตของตนเองไดดี้ 
ไม่ใช่มีชีวิตอยูก่บังานเพียงอยา่งเดียวเท่านนั 

เมือผูบ้ริหารเขา้ใจปัจจยัเหล่านีจะช่วยผลกัดนัใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร 
ผูบ้ริหารจะสามารถสร้างเงื อนไขทีผลกัดนัใหอ้งคก์ารมีระดบัผลการปฏิบติังานทีดีขึน โดยการมี
บทบาทในฐานะเป็นผูสื้อสารใหพ้นกังานมีส่วนร่วมและเขา้ใจถึงทิศทางกลยทุธข์ององคก์าร
เพือทีจะสนบัสนุนใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จในทีสุด11 

สเตียร์ (Steers,1977 อา้งถึงใน พร้อ มพรรณ  บีหตัถกิจกลู ,2541: 43 –  46) ไดเ้สนอ
แนวความคิด เกียวกบัปัจจยัทีกาํหนดต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  พบว่า ความรู้สึกต่อองคก์ารเป็น
ตวัแปรทีอธิบายถึงความผกูพนัต่อองคก์าร ซึงมีองคป์ระกอบ 5 ประการ ไดแ้ก่ 



 19 

1.ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร หมายถึง ความรู้สึกต่อการไดรั้บการ
ยอมรับจากองคก์าร ว่าตนเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน มีคุณค่าต่อองคก์ารรวมทงั
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึงของความสาํเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์าร 

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หมายถึง การทีผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังาน
มีส่วนในการตดัสินใจทงัใ นระดบันโยบายและการปฏิบติังาน  มีการกระจายการตดัสินใจให้
ผูป้ฏิบติังานและไม่ใชอ้าํนาจหนา้ทีตามรูปแบบทีเป็นทางการมากเกินไป จะเป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัทีจะดึงดูดใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร 

3. ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความรู้สึกทีมีต่ อผูบ้งัคบับญัชาต่อการให้
ความร่วมมือช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํปรึกษาทงัในดา้นการปฏิบติังานและเรืองส่วนตวั 

4. ความสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน หมายถึง ความรู้สึกทีมีต่อเพือนร่วมงานต่อการให้
ความร่วมมือช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํปรึกษาทงัในดา้นการปฏิบติังานและเรืองส่วนตวั 

5. ความพึงพอใจต่อเงินเดือนและค่าตอบแทน หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองไดรั้บ
ค่าตอบแทนดว้ยความยติุธรรม ก็เป็นปัจจยัหนึงทีมีความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัความผกูพนัต่อ
องคก์าร เนืองจากทุกคนมีความปรารถนาทีจะไดรั้บความยติุธรรม โดยในการประเมิน ความเสมอ
ภาคบุคคลจะเปรียบเทียบรางวลัตอบแทนทีไดรั้บกบัความพยายามทีตนไดล้งแรงไปในงาน และจะ
เปรียบเทียบกบัเพือนร่วมงานคนอืน ๆ เช่นกนั ความเสมอภาคจะเกิดขึนเมือบุคคลไดรั้บรู้ว่า 
อตัราส่วนของรางวลัทีไดรั้บและกาํลงัทีลงไปเท่าเทียมกบัอตัราส่วนของผูอื้น รวมถึงผลประโยชน์
ต่าง ๆ ในรูปของสวสัดิการทีไดรั้บ 

 เบคเกอร์ (Becker 1960, อา้งถึงใน ดุจดาว ศุภจิตกุลชยั 2546  : 19) ไดเ้สนอทฤษฎี 
Side-bet ทีพฒันามาจากกรอบการศึกษาของแนวคิดเชิงแลกเปลียน หรือทีเรียกว่า Reward-Cost 

Notation ซึงสาระสาํคญัทีเสนอไว ้คือ แนวคิดทีอธิบายถึงเหตุผลทีบุคคลเกิดความผกูพนัต่อสิงหนึง
สิงใดเป็นเพราะว่าบุคคลนนัไดส้ร้างการลงทุน (Side-bet) ต่อสิงนนัๆไว ้เพราะฉะนนั ถา้หากเขาไม่
มีความผกูพนัต่อสิงนนัก็จะทาํใหเ้ขาสูญเสียมากกว่าการผกูพนัไว ้จึงเป็นสิงทีตอ้งทาํโดยไม่มี
ทางเลือก ระดบัความสาํคญัของการลงทุนในบางประการจะผนัแปรตามมิติระยะเวลา คือ คุณภาพ
ของสิงทีลงทุนไปจะมีมลูค่าเพิมสูงขึนใหก้บัองคก์รนานเท่าใดก็จะทาํใหเ้กิดการสะสมทรัพยากรที
จะไดรั้บจากระบบการจา้งงานขององคก์รมากขึนในรูปของเงินเดือน สวสัดิการ และอาํนาจหนา้ที 
หรือสิงทีอุทิศในรูปของกาํลงักายและกาํลงัใจ ดงันั น บุคคลทีทาํงานอยูก่บัองคก์รมานานยอ่ม
ตดัสินใจลาออกจากองคก์รไดล้าํบากกว่าคนทีทาํงานกบัองคก์รมาไม่นาน เพราะเขาจะพิจารณาว่า
หากลาออกจากองคก์รก็เท่ากบัว่าการลงทุนของเขาทีไดส้ะสมไวย้อ่มสูญเสียไปดว้ย ซึงอาจจะไม่
คุม้ค่ากบัผลประโยชน์ทีจะไดรั้บจากองคก์รใหม่ 
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อนนัตช์ยั คงจนัทร์ (2529 : 36-38) กล่าวไวว้่า ปัจจยัทีมีผลหรือความสมัพนัธต่์อความ
ผกูพนัต่อองคก์ร หรือทีเรียกว่า Antecedents of Organization Commitment อาจจะแบ่งออกไดเ้ป็น 
4 พวกใหญ่ๆ คือ 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพในการทาํงาน ถาวรหรือชวัคราว 
(ระดบัการศึกษา 

2. คุณลกัษณะทีเกียวกบังาน ไดแ้ก่ ขอบเขตของงาน ความทา้ทายของงาน ความเขา้ใจ
ในหนา้ที หรือมีบทบาทในการทาํงาน ความพอใจในการทาํงาน 

3. คุณลกัษณะทีเกียวกบัองคก์ร ไดแ้ก่ การกระจายอาํนาจในองคก์ร ความสาํคญัของ
หนา้ทีงานของตน ความชดัเจนของกฎขอ้บงัคบั ขั นตอนต่างๆในการทาํงาน ความเป็นเจา้ของ
กิจการ สมาชิกในองคก์รไดร่้วมในการตดัสินใจ 

4. ประสบการณ์จากการทาํงาน ไดแ้ก่ ความรู้สึกไวว้างใจเชือถือทีสมาชิกมีต่อองคก์ร 
การตระหนกัถึงความสาํคญัของสมาชิกต่อองคก์ร หรือการทีองคก์รใหค้วามสาํคญัต่อสมาชิก ความ
คาดหวงั ทศันคติเพือนร่วมงาน ความรู้สึกว่าตนเองไดรั้บผลตอบแทนดว้ยความยติุธรรม 

จากความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า  ปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
นนั แบ่งไดห้ลายประการ ดงันี   

1. ลกัษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ รายได้  มีผลในการ
สร้างสรรคผ์ลงานเพือใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์

2. ลกัษณะของงาน เช่น ความทา้ทายของงาน ทีทาํใหส้มาชิกในองคก์รใหเ้รียนรู้ และ
เพิมพนูทกัษะ แสดงความสามารถดว้ยการทาํงานทีทา้ทาย 

3. ประสบการณ์ในการทาํงาน เช่น พนกังานไดรั้บความสะดวกสบายจากการทาํงาน มี
เครืองมืออาํนวยความสะดวกในการทาํงาน 

4. บรรยากาศในการทาํงาน หากองคก์รมีบรรยากาศในการทาํงานทีดี มีความขดัแยง้
นอ้ย ก็จะส่งผลใหพ้นกังานมีความสุขในการทาํงาน มีโอกาสไดร่้วมมือกนัทาํใหง้านบรรลุ
วตัถุประสงคสู์งสุดได ้

  
แนวคดิและทฤษฎีของความผูกพนัต่อองค์การ 

1.  ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์

2.  ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer 

3.  ทฤษฎีความตอ้งการทีแสวงหาของ McClelland 

4.  ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzber 
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5.  ทฤษฎีความคาดหวงัของ Vroom 

6.  ทฤษฎี side – bet theory เบคเคอร์ 

7.  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor 
 
ทฤษฎีลาํดับขันความต้องการของมาสโลว์  

ทฤษฎี (Maslow hierarchy of needs theory) เป็นทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัความตอ้งการ
ขนัพืนฐานของมนุษย ์ซึงกาํหนดโดยนกัจิตวิทยาชือมาสโลว ์(Abraham Maslow) เป็นทฤษฎีการจูง
ใจทีมีการกล่าวขวญักนัอยา่งแพร่หลาย มาสโลวม์องว่าความตอ้งการของมนุษยม์ีลกัษณะเป็นลาํดบั
ขนัจากระดบัตาํสุดไปยงั     ระดบัสูงสุด เมือความตอ้งการในระดบัหนึงไดรั้บการตอบสนองแลว้ 
มนุษยก์็จะมีความตอ้งการอืนในระดบัทีสูงขึนต่อไป 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขนัพืนฐานของ
มนุษยเ์พือความอยูร่อด เช่น อาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค อากาศ นาํดืม การพกัผอ่น 
เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและความมนัคง (Security or safety needs) เมือมนุษย์
สามารถตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายไดแ้ลว้ มนุษยก์็จะเพิมความตอ้งการในระดบัทีสูงขึน
ต่อไป เช่น ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความมนัคงในชีวิตและ
หนา้ทีการงาน ความตอ้งการไดรั้บการปกป้องคุม้ครองจากภยนัตรายต่างๆ เป็นตน้ 

3. ความตอ้งการความผกูพนัหรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสงัคม ) (Affiliation or 

acceptance needs) เป็นความตอ้งการเป็นส่วนหนึงของสงัคม ซึงเป็นธรรมชาติอย่างหนึงของมนุษย ์
เช่น ความตอ้งการใหแ้ละไดรั้บซึงความรัก ความตอ้งการเป็นส่วนหนึงของหมู่คณะ ความตอ้งการ
ไดรั้บการยอมรับ ความตอ้งการไดรั้บความชืนชมจากผูอื้น เป็นตน้ 

4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) (ความภูมิใจในตนเอง) เป็นความตอ้งการ
ทีจะไดรั้บการยก ยอ่ง นบัถือ และสถานะจากสงัคม เช่น ความตอ้งการมีชือเสียงในสงัคม ความ
ตอ้งการไดรั้บความเคารพนบัถือ ความตอ้งการมีความรู้ความสามารถ เป็นตน้ 

5. ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความตอ้งการสูงสุดของ
แต่ละบุคคล เช่น ความตอ้งการทีจะทาํทุกสิงทุ กอยา่งไดส้าํเร็จ ความตอ้งการทาํทุกอยา่งเพือ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ 

จากทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลวนี์ สามารถแบ่งความตอ้งการออกได้
เป็น 2 ระดบั คือ 
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1. ความตอ้งการในระดบัตาํ (Lower order needs) ประกอบดว้ย  ความตอ้งการในขนัที 
1, 2 และ3 ตามลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological 

needs) ความตอ้งการความปลอดภยัและมนัคง (Security or safety needs) ความตอ้งการความผกูพนั
หรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสงัคม) (Affiliation or acceptance needs) 

2. ความตอ้งการในระดบัสูง (Higher order needs) ประกอบดว้ย ความตอ้งการในขนัที 
4 และ 5 ตามลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์ไดแ้ก่ ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) 
(ความภูมิใจในตนเอง) และความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต (Self-actualization) 

นอกจากนีจากรายงานในการศึกษาพบว่า ความตอ้งการยงัขึนอยูก่บัช่วงความกา้วหนา้
ในงานอาชีพของบุคคล (Person’s career stage) ขนาดขององคก์าร และทาํเลทีตงัทางภูมิศาสตร์ ซึง
ยงัไม่มีการระบุอยา่งแน่ชดัว่าความพึงพอใจในความตอ้งการในระดบัหนึงจะลดความสาํคญัและ
เพิมความสาํคญัของความตอ้งการในระดบัทีสูงขึน 

 

ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer 
ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory) เป็นทฤษฎีทีเกียวขอ้ง

กบัความตอ้งการขนัพืนฐานของมนุษย ์แต่ไม่คาํนึงถึงขนัความตอ้งการว่าความตอ้งการใดเกิดขึน
ก่อนหรือหลงั และความตอ้งการหลายๆอยา่งอาจเกิดขึนพร้อมกนัก็ได ้ความตอ้ งการตามทฤษฎี 
ERG จะมีนอ้ยกว่าความตอ้งการตามลาํดบัขนัของมาสโลว ์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประการ ดงันี 

1. ความตอ้งการเพือความอยูร่อด [Existence needs (E)] เป็นความตอ้งการพืนฐานของ
ร่างกายเพือใหม้นุษยด์าํรงชีวิตอยูไ่ด ้เช่น ความตอ้งการอาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค 
เป็นตน้ เป็นความตอ้งการในระดบัตาํสุดและมีลกัษณะเป็นรูปธรรมสูงสุด ประกอบดว้ยความ
ตอ้งการทางร่างกายบวกดว้ยความตอ้งการความปลอดภยัและความมนัคงตามทฤษฎีของมาสโลว ์
ผูบ้ริหารสามารถตอบสนองความตอ้งการในดา้นนีไดด้ว้ยการจ่ายค่าตอบแทนทีเป็นธรรม มี
สวสัดิการทีดี มีเงินโบนสั รวมถึงทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกมนัคงปลอดภยัจากการทาํงาน ไดรั้บ
ความยติุธรรม มีการทาํสญัญาว่าจา้งการทาํงาน เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการมีสมัพนัธภาพ [Relatedness needs (R)] เป็นความตอ้งการทีจะใหแ้ละ
ไดรั้บไมตรีจิตจากบุคคลทีอยูแ่วดลอ้ม เป็นคว ามตอ้งการทีมีลกัษณะเป็นรูปธรรมนอ้ยลง 
ประกอบดว้ยความตอ้งการความผกูพนัหรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสงัคม ) ตามทฤษฎีของ
มาสโลว ์ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ารมีความสมัพนัธที์ดีต่อกนั ตลอดจนสร้าง
ความสมัพนัธที์ดีต่อบุคคลภายนอกดว้ย เช่น การจดักิจกรรมทีทาํใหเ้กิดความสมัพนัธร์ะหว่างผูน้าํ
และผูต้าม เป็นตน้ 
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3. ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ [Growth needs (G)] เป็นความตอ้งการในระดบั
สูงสุดของบุคคลซึงมีความเป็นรูปธรรมตาํสุด ประกอบดว้ยความตอ้งการการยกยอ่งบวกดว้ยความ
ตอ้งการประสบความสาํเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว ์ ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหพ้นกังาน
พฒันาตนเองใหเ้จริญกา้วหนา้ดว้ยการพิจารณาเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง หรือมอบหมายให้
รับผดิชอบต่องานกวา้งขึน โดยมีหนา้ทีการงานสูงขึน อนัเป็นโอกา สทีพนกังานจะกา้วไปสู่
ความสาํเร็จ 

ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว์ กบัทฤษฎี ERG ของ 
Alderfer มีดงันี (1) ทฤษฎีของมาสโลวเ์สนอว่า บุคคลจะมีความตอ้งการตามลาํดบัขนัจากตาํไปสูง 
(2) ทฤษฎี ERG เสนอว่าบุคคลจะมีความตอ้งการหลายอยา่งในขณะเดียวกนั กล่าวคือ หลงัจาก
บุคคลไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในระดบัตาํแลว้ บุคคลก็จะมีความตอ้งการ ในระดบัที
สูงขึน แต่ถา้บุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในระดบัทีสูงขึนก็จะหนักลบัมาตอบสนอง
ความตอ้งการในระดบัตาํ ดงันนัทฤษฎี ERG ของ Alderfer ซึงเป็นแนวคิดทีสามารถยดืหยุน่ได้
มากกว่าทฤษฎีของมาสโลว ์

 

ทฤษฎีความต้องการทีแสวงหาของ McClelland 
ทฤษฎีความต้ องการทีแสวงหาของ McClelland (McClelland’s acquired needs 

theory) ในช่วงปี ค .ศ. 1940 s นกัจิตวิทยาชือ David I. McClelland ไดท้าํการทดลองโดยใช้
แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล [Thematic Apperception Test (TAT)] เพือวดัความตอ้งการของ
มนุษย ์โดยแบบทดสอบ  TAT เป็นเทคนิ คการนาํเสนอภาพต่างๆ แลว้ใหบุ้คคลเขียนเรืองราว
เกียวกบัสิงทีเขาเห็น McClelland ไดร้ะบุถึงแนวความคิดดา้นความตอ้งการ 3 ประการ ทีไดจ้าก
แบบทดสอบ TAT ซึงเขาเชือว่าเป็นสิงสาํคญัในการทีจะเขา้ใจถึงพฤติกรรมของบุคคล ดงันี 

1. ความตอ้งการความสาํเร็จ [Need for achievement (nAch)] เป็นความตอ้งการทีจะทาํ
สิงต่างๆใหเ้ต็มทีและดีทีสุดเพือความสาํเร็จ จากการวิจยัของ  McClelland พบว่า บุคคลทีตอ้งการ
ความสาํเร็จ (nAch) สูง จะมีลกัษณะชอบการแข่งขนั ชอบงานทีทา้ทาย และตอ้งการไดรั้บขอ้มลู
ป้อนกลบัเพือประเมินผลงานของตนเอง มีความชาํนาญในการวางแผน มีความรับผดิชอบสูง และ
กลา้ทีจะเผชิญกบัความลม้เหลว 

2. ความตอ้งการความผกูพนั [Need for affiliation (nAff)] เป็นความตอ้งการการ
ยอมรับจากบุคคลอืน ตอ้งการเป็นส่วนหนึงของกลุ่ม ตอ้งการสมัพนัธภาพทีดีต่อบุคคลอืน บุคคลที
ตอ้งการความผกูพนั (nAff) สูง จะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขนั โดย
จะพยายามสร้างและรักษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอื้น 
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3. ความตอ้งการอาํนาจ [Need for power (nPower)] เป็นความตอ้งการอาํนาจเพือมี
อิทธิพลเหนือผูอื้น บุคคลทีมีความตอ้งการอาํนาจ (nPower) สูง จะแสวงหาวิถีทา งเพือทาํใหต้นมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอืน ตอ้งการใหผู้อื้นยอมรับและยกยอ่ง ตอ้งการความเป็นผูน้าํ ตอ้งการทาํงาน
ใหเ้หนือว่าบุคคลอืน และจะกงัวลเรืองอาํนาจมากกว่าการทาํงานใหม้ีประสิทธิภาพ 

McClelland ไดเ้สนอว่า ความตอ้งการ 3 ประการในช่วงเวลานนัเป็นผลจาก
ประสบการณ์ในชี วิต โดยเขาจะกระตุน้ผูบ้ริหารใหเ้รียนรู้ถึงวิธีการทีจะระบุถึงความตอ้งการ
ความสาํเร็จ (nAch) ความตอ้งการความผกูพนั (nAff) ความตอ้งการอาํนาจ (nPower) ของบุคคล
ทงัหลายทีมีต่อบุคคลอืน เพือทีจะสามารถสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคล 

ทฤษฎีนีมีประโยชน์ เพราะแต่ละความตอ้งการจะมีการเชือมโยงกบัความพึงพอใจใน
การทาํงาน ในลกัษณะต่างๆ โดย McClelland พบว่า (1) ความตอ้งการอาํนาจในระดบัปานกลางถึง
ระดบัสูงมีความสมัพนัธก์บัความตอ้งการความผกูพนัระดบัตาํในความสาํเร็จของผูบ้ริหารระดบัสูง 
(2) ความตอ้งการอาํนาจระดบัสูงจะทาํใหบุ้คคลเต็มใจทีจะมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อบุคคลอืน 
(3) ความตอ้งการความผกูพนัในระดบัตาํจะทาํใหผู้บ้ริหารสามารถตดัสินใจโดยปราศจากความวิตก
กงัวลว่าบุคคลอืนจะเกิดความไม่พอใจ นอกจากนี McClelland ยงัพบรูปแบบการจูงใจความสาํเร็จที
ชดัเจนทีสุดในบริษทัขนาดเลก็ ซึงประธานบริษทัมีการจูงใจดา้นความสาํเร็จสูงมาก ในขณะทีพบว่า
บริษทัขนาดใหญ่ผูบ้ริหารระดบัสูงจะมีการจูงใจดา้นความสาํเร็จในระดบัปานกลางและมีความ
ตอ้งการในดา้นความมีอาํนาจและความผกูพนัสูง ส่วนผูบ้ริหารในระดบักลางและระดบัสูงจะมีการ
จูงใจดา้นความสาํเร็จสูงกว่าประธานบริษทั 

 

ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg 
ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory) เป็นทฤษฎีทีระบุถึง

สภาพแวดลอ้มของงานทีทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job dissatisfaction) และลกัษณะของ
งานทีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) (Schermerhorn, Hunt and Osborn. 2003 : 

114) ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) การเชือมโยงความพึงพอใจใน
การทาํงาน (Job satisfaction) กบัปัจจยัการจูงใจ (Motivator factors) เช่น ความรับผดิชอบและความ
ทา้ทาย ซึงสมัพนัธก์บัลกัษณะงาน (Job content) (2) การเชือมโยงความไม่พึงพอใจในการทาํงาน 
(Job dissatisfaction) กบัปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factors) เช่น ค่าตอบแทนและสภาพการทาํงาน 
ซึงสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มของงาน (Job context) ทฤษฎีนีอาจเรียกว่า ทฤ ษฎีการจูงใจและธาํรง
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รักษา (Motivation maintenance theory) หรือทฤษฎีการจูงใจ- สุขอนามยั (Motivation hygiene 

theory) 
ทฤษฎีนีไดมี้การพฒันาโดย Frederick Herzberg ในปี ค.ศ. 1950-1959 และในช่วงแรก

ของปี ค.ศ. 1960-1969 ทฤษฎี 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัสุขอนามยั (2) ปัจจยัจูงใจ 

 

ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factors)  ปัจจยัจูงใจ (Motivator factors) 
- นโยบายขององคก์าร 

- ลกัษณะของการบงัคบับญัชา 
- สภาพการทาํงาน 

- ค่าจา้งหรือเงินเดือนขนัพืนฐาน 

- ความสมัพนัธร์ะหว่างเพือน
ร่วมงาน 

- ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

- สถานภาพ 

- ความมงัคง 

- ความสาํเร็จ 

- การยกยอ่ง 

- การทาํงานดว้ยตนเอง 

- ความรับผดิชอบ 

- ความกา้วหนา้ 
- ความเจริญเติบโต 

 

     สูง  ความไม่พึงพอใจในงาน                       0  ความพึงพอใจในงาน 
   

1. ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factors) เป็นปัจจยัทีป้องกนัไม่ใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกไม่
พึงพอใจในการทาํงาน (Job dissatisfaction) ปัจจยัสุขอนามยัจะเกียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของงาน 
เช่น นโยบายและการบริหารงานขององคก์าร ลกัษณะของการบงัคบับญัชา ความสมัพนัธร์ะหว่าง
เพือนร่วมงาน สภาพการทาํงาน ความมนัคง อตัราค่าจา้ง เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าปัจจยัสุขอนามยัมี
ความสมัพนัธก์บัความตอ้งการทางร่างกาย ความตอ้งการความปลอดภยัและความมนัคง และความ
ตอ้งการความผกูพนัหรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสงัคม ) ตามทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการ
ของมาสโลว ์การปรับปรุงสุขอนามยันีจะไม่ทาํใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในงานของพวกเขา แต่
เป็นการป้องกนัไม่ใหพ้วกเขาเกิดความไม่พึงพอใจในงาน 

2. ปัจจยัจูงใจ (Motivator factors) เป็นปัจจยัทีกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงาน ทาํ
ใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพเพิมขึน ผลผลิตเพิมขึน ทาํใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน 
(Job satisfaction) ไดแ้ก่ โอกาสในการเจริญกา้วหนา้ ความสาํเร็จในการทาํงาน การไดรั้บการชมเชย
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ยกยอ่ง การไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานในขนัทีสูงขึนไป การเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง เป็นตน้ 
ซึงจดัอยูใ่นความตอ้งการในขนัที 4 และขนัที 5 ตามทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการมาสโลว ์คือ 
ความตอ้งการการยกยอ่ง (ความภาคภูมิใจในตนเอง) และความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต 
  

ทฤษฎีความคาดหวงัของ Vroom 
ทฤษฎีความคาดหวงัของ Vroom (Vroom’s expectancy theory) เสนอว่าการจูงใจใน

การทาํงานของบุคคลจะเกิดขึนจากความเชือในความสมัพนัธร์ะหว่างการใชค้วามพยายามและ
ผลลพัธใ์นการทาํงาน (Schermerhorn, Hunt and Osborn. 2003 : 116) นกัจิตวิทยาชือ Victor Vroom 

เชือว่าบุคคลจะไดรั้บการกระตุน้ใหก้ระทาํสิงซึงสามารถบรรลุเป้าหมาย ถา้เชือในคุณค่าของ
เป้าหมาย และมองเห็นว่าจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ซึง Vroom ไดร้ะบุว่า การจูงใจเป็นสิงทีมีค่าที
แต่ละบุคคลจะพยายามกาํหนดเป้าหมายและโอกาสเพือใหบ้รรลุเป้าหมายนนั 

 

ทฤษฎี side – bet theory เบคเคอร์  
ทฤษฎี side – bet theory เบคเคอร์ (Becker,1960; อา้งถึงใน โสภา  ทรัพยอุ์ดมมาก , 

2533,หนา้ 18) ไดส้ร้าง side – bet theory โดยพฒันามาจากกรอบการศึกษาของแนวความคิดเชิง
แลกเปลียนหรือทีเรียกว่า reward – cost notation ซึงสาระสาํคญัทีเสนอไวก้็คือ แนวคิดทีอธิบายถึง
เหตุผลทีบุคคลเกิดความผกูพนัต่อสิงใดสิงหนึง เป็นเพราะบุคคลนนัไดล้งทุน (side – bet ) ต่อสิง
นนั ๆ ไว ้ เพราะฉะนนั ถา้หากเขาไม่มีความผกูพนัต่อสิงนนัต่อไป ก็จะทาํใหสู้ญเสียมาก กว่าการ
ผกูพนั จึงเป็นการทีตอ้งทาํโดยไม่มีทางเลือกเป็นอืน  ระดบัความสาํคญัของการลงทุนในบาง
ประการจะผนัแปรตามมิติระยะเวลาเป็นสาํคญั กล่าวคือ คุณภาพของสิงทีลงทุนไปจะมีมลูค่าสูงขึน
ตามระยะเวลาทีบุคคลไดเ้สียไปในเรืองนนั ๆ เช่น  ตวัแปรอายกุารทาํงานในองคก์าร บุ คคลที
ทาํงานในองคก์ารมานานเท่าใด ก็จะเกิดการสะสมทรัพยากรทีจะไดรั้บจากระบบการจา้งงานมาก
ขึนเท่านนั ในรูปของเงินเดือน สวสัดิการ และอาํนาจหนา้ทีหรือสิงใดทีไดอุ้ทิศในรูปของกาํลงักาย
และกาํลงัใจ  ดงันนับุคคลทีอยูก่บัองคก์ารมานานยอ่มตดัสินใจทีจะลาออกจากองคก์า รไดล้าํบาก
กว่าคนทียงัทาํงานมาไม่นาน  เพราะเขาจะพิจารณาว่า หากออกจากองคก์ารก็เท่ากบัว่าการลงทุน
ของเขาทีไดส้ะสมไวย้อ่มจะสูญเสียตามไปดว้ย ซึงอาจจะไม่คุม้กบัผลประโยชน์ทีไดรั้บจาก
หน่วยงานนนั 
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ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor 
แมคเกเกอร์ (McGregor 1960 , อา้งถึ งใน อรุณ รักธรรม 2539  : 56 ) ไดศ้ึกษา

เปรียบเทียบคนตาม ทฤษฎี X และทฤษฎี Y สาระสาํคญัของทฤษฎีนี คือ 

คนตามทฤษฎี X มีความเชือว่าภายในจิตใจของคนงานทวัๆไปแลว้ จะไม่ชอบทาํงาน
และหากมีโอกาสเป็นไปไดก้็จะหลบหรือหลีกเลียงงาน เนืองจากไม่ชอบทาํงาน ดงันนัตอ้งบงัคบั
ควบ คุม หรือตอ้งขู่ว่าจะลงโทษ เพือจะใหท้าํงานตามเป้าหมายทีตอ้งการ คนงานจะไม่ยอม
รับผดิชอบ หรืออยากลดความรับผดิชอบลง และจะแสวงหาขอ้แนะนาํทีเป็นแบบทางการจากคน
อืนเมือมีโอกาสอาํนวยให ้คนงานส่วนมากจะใหค้วามสาํคญัทางดา้นความมนัคงปลอดภยัมากกว่า
องคป์ระกอบอืนๆทีเกียวขอ้งกบังาน และจะแสดงออกในแง่ความทะเยอทะยานนอ้ย  

ผูบ้งัคบับญัชาทียดึถือตามทฤษฎี X เป็นหลกัจะมีความรู้สึกว่าคนแต่ละคนจะตอ้งถกู
ควบคุมอยา่งเขม้งวด มีการสงัการโดยตรง การจูงใจดว้ยผลตอบแทนทางดา้นการเงิน การใช้
ระเบียบวินยั และอาํนวยหนา้ที เขาเห็นว่าจุดสาํคญัของ การจูงใจ คือ การตอบสนองความตอ้งการ
ของคนดว้ยความตอ้งการระดบัตาํ 

ในทางตรงกนัขา้มกบัแนวความคิดทางดา้นลบเกียวกบัธรรมชาติมนุษยเ์หล่านี 
McGregor ไดเ้ขียนสมมติฐานทีเรียกว่า ทฤษฎี Y ไว ้คือ คนงานสามารถจะมองการทาํงานว่าเป็น
ธรรมดา เช่นเดียวกบัการทีตอ้งการพกัผอ่นแ ละตอ้งเล่น คนงานทุกคนจะดาํเนินงานดว้ยตนเอง 
สามารถควบคุมตนเองได ้ถา้หากเขาใหค้าํมนั หรือยดึมนัวตัถุประสงคข์องการทาํงาน คนเราโดย
ปกติสามารถเรียนรู้ทีจะยอมรับหรือแสวงหาความรับผดิชอบ การมีความคิดสร้างสรรคน์นัคือ
ความสามารถทีจะทาํการตดัสินใจทีดี จะมีอยูใ่นคนทุกคนและไม่จาํเป็นว่ามีเพียงในกลุ่มผูที้ทาํ งาน
ทางดา้นการบริหารเท่านนั 

ผูบ้งัคบับญัชาตามทฤษฎี Y เชือว่าการมีสภาพแวดลอ้ม การใชแ้นวทางทีเหมาะสมนนั 
คนจะควบคุมและการสงัการดว้ยตนเอง เพือความสาํเร็จในเป้าหมายขององคก์รได ้ผูบ้ริหารตาม
ทฤษฎีนีเชือว่าการตอบสนองความตอ้งการระดบัสูงนนั จะมีความสาํคญัต่อการพฒันาตนเองของ
พนกังานแต่ละคน 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ทางดา้นความผกูพนัต่อองคก์รนนั ผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีสมมติฐานเกียวกบัพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษยใ์นการใชว้ิธีการจูงใจผูป้ฏิบติังานให้
ทาํงาน ซึงขึนอยูก่บัความเชื อเกียวกบัพฤติกรรมในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่าเป็นอยา่ง
ทฤษฎี X หรือทฤษฎี Y การสร้างความผกูพนัต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร โดยให้
ผลตอบแทนหรือรางวลัตามความสาํเร็จของผลงานของบุคคลแต่ละคนจะสามารถอาํนวยการให้
เกิดผลการปฏิบติัหนา้ทีไดโ้ดยตรงต่อวั ตถุประสงคข์ององคก์ร ผลตอบแทนหรือรางวลัทีดูจะมี
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ความหมายและสาํคญัต่อบุคลกรมากทีสุด คือ ความพอใจทีคนอืนเห็นความสาํคญั และยนิดีกบั
ความสาํเร็จของงานทีตนรับผดิชอบ ประกอบกบัการทีบุคลากรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายหรือ
ความสาํเร็จสมหวงัในชีวิต. 

ฉะนนัหนา้ทีสาํคญัของฝ่า ยบริหารตอ้งตระหนกัถึงศกัยภาพทีมีในตวับุคลากรใน
องคก์ร โดยอาศยัการจดัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รใหเ้หมาะสม และวิธีการปฏิบติังานทีจะช่วย
ใหบุ้คลากรสามารถประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายของตวัเองควบคู่ไปกบัความสาํเร็จใน
เป้าหมายขององคก์ร ทฤษฎีนีผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ป็นแนวทางคาํถามในการสร้างแบบสอบถามและตวัแปร
ในกรอบแนวความคิดของงานวิจยั 

 

งานวจิยัทีเกยีวข้อง 
1.ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

            1.1 อายุ Hrebiniak & Alutto (อา้งถึงใน โสภา, 2533: 18) ไดศ้ึกษาพบว่า คนทีมีอายุ
มากจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกว่าคนทีมีอายนุอ้ย เนืองจากอายทุาํใหค้นตระหนกัว่าทางเลือก
ในการทาํงานของตนลดลง เพราะเมือคนอายมุากขึนมกัจะมีตาํแหน่งหนา้ทีการงานสูง และสิงจูงใจ
ทีจะใหเ้ขาออกไปทาํงานในองคก์ารอืนก็ตอ้งสูงเพียงพอจะทาํใหเ้ขายา้ยออกไป อายจึุงมี
ความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

   Frankem (1982 , อา้งถึงใน กลัยา รัตน์ อ๋องคณา , 2544 : 16) ความพึงพอใจจะ
เพิมขึนพร้อมกบัอาย ุเช่นเมือถามคนงานว่าพวกเขารู้สึกอยา่งไรเกียวกบังานของเขา คนงานทีมีอายุ
มากค่อนขา้งจะประเมินไปในทางบวก เนืองจากคนงานมีประสบการณ์อยูใ่นองค์การมากขึน ทาํให้
เขาทราบว่าเขาจะสามารถบรรลุถึงสิงทีเขาคาดหวงัจากงานของเขาไดม้ากนอ้ยเพียงไรจาก
ประสบการณ์นี จะทาํใหพ้วกเขามีความคาดหวงัต่อสิงทีเขาจะไดรั้บจากการทาํงานไม่สูงเกินไป 
และสิงทีตามมาคือมีแนวโนม้ทีเขาจะมองงานทีทาํอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งมีเหตุผลใกล้ เคียงกบัความ
คาดหวงัของเขา 

          Chelte (1983, อา้งถึงใน นงเยาว ์แกว้มรกต, 2542: 26) ไดท้าํการศึกษาเรืองความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ความพึงพอใจในงานและคุณภาพชีวิตการทาํงานภายในมหาวิทยาลยั พบว่า อายุ
มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร คือ คนทีมีอายมุาก จะมีความผกูพนัต่อองคก์าร
สูงกว่าคนทีมีอายนุอ้ย เนืองจากคนทีมีอายมุากมีทางเลือกนอ้ยกว่าคนทีมีอายนุอ้ย ดงันนัจึงมีความ
ผกูพนักบัองคก์ารสูงกว่าคนทีมีอายนุอ้ย 

 1.2 ระดับการศึกษา Hrebiniak & Alutto (อา้งถึงใน โสภา ทรัพยม์าอุดม , 2533 : 21) 
พบว่าระดบัการศึกษามีความสมัพนัธแ์บบผกูพนัต่อองคก์าร นนัคือ คนทีมีระดบัการศึกษาสูงจะมี
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ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารนอ้ยกว่าคนทีมีระดบัการศึกษาตาํกว่า เนืองจากคนทีมีการศึกษาสูงจะ
มีความคาดหวงัต่อองคก์ารสูง และเมือองคก์ารไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือความ
คาดหวงัของเขาได ้เขาก็จะผกูพนักบัองคก์ารนอ้ยลง 

  โสภา ทรัพยม์ากอุดม (2533 : 58) ไดท้าํการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษาไม่มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 

      นนัทนา ประกอบกิจ (2538 : 47) ไดท้าํการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษาไม่มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 

    นงเยาว ์แกว้มรกต (2542: 118) ไดท้าํการศึกษา พบว่าพนกังานบุคคลทีมีระดบั
การศึกษาสูงกว่าจะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารตาํกว่าพนกังานบุคคลทีมีระดบัการศึกษาตาํกว่า    

1.3 ระยะเวลาทีปฏิบัตงิาน Hrebiniak & Alutto (อา้งถึงใน โสภา , 2533 : 19) ศึกษา
เปรียบเทียบความยดึมนัผกูพนัต่อองคก์ารของผูบ้ริหารในภาคเอกชนและภาครัฐบาล และชีใหเ้ห็น
ว่าตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลทีเป็นตวัทาํนายทีดีทีสุดถึงระดบัความยดึมนัผกูพนัต่อองคก์าร ก็คือ 
ความอาวุโส (Seniority) หรือระยะเวลาในการทาํงานใหก้บัองคก์ารนนัเอง 

 นภาเพญ็ โหมาศวิน (2533 : 95) ไดท้าํการศึก ษา พบว่าระยะเวลาทีปฏิบติังาน
ในองคก์ารของขา้ราชการสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี มีความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อ
องคก์าร 

2. ลกัษณะงานทีมคีวามผูกพนัต่อองค์การ 
 2.1 ความมอีสิระในงาน  Porter & Steers (อา้งถึงใน ศุภวรรณ  บูรณะ , 2542 : 34) 

พบว่างานทีมีอิสระต่อการใชค้วามคิดและตดัสินใจของบุคคลจะมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารเป็น
อยา่งยงิ 

     โรเบิร์ต มาร์ช และฮิราชิ แมนนารี (1977, อา้งถึงใน พรพรรณ ศรีใจวงศ.์ 2541 : 
32) ไดท้าํการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์าร และการออกจากงานพนกังานบริษทัผลิตเครืองใชไ้ฟฟ้า
ในญีปุ่นพบว่าความมีอิสระในงานมีผลทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

     สุมนา ศิริบวรเกียรติ (2542  : 83) ไดท้าํการศึกษา พบว่า พนกังานในบริษทั
เงินทุนหลกัทรัพย ์มีความพอใจในความเป็นอิสระในการปฏิบติังานสูง ยงิมีความผกูพนัยดึมนัต่อ
องคก์ารสูงตามไปดว้ย 

 2.2 ความหลากหลายของงาน  Grisson & Durick (1998 อา้งถึงใน นงเยาว์  แกว้
มรกต ,  2542 : 41 ) พบว่า ลกัษณะงานใดทีมีความหลากหลายและงานทีมีความสาํคญัมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
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     โสภา ทรัพยม์ากอุดม (2533 : 97) ไดท้าํการศึกษา พบว่าความหลากหลายของ
งานมีความสมัพนัธก์บัความยดึมนัผกูพนัต่อองคก์าร 

 2.3 ความก้าวหน้าในงาน  ศุภวรรณ พนัธบ์ูรณะ (2542 : 84) ไดท้าํการศึกษา 
พบว่าเจา้หนา้ทีกองสาธารณสุขภูมิภาคมีความเห็นเกียวกบัความกา้วหนา้ในงานในระดบัปานกลาง 
และมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 นภาเพญ็ โหมาศวิน (2533 : 28) ไดท้าํการศึกษา พบว่า งานทีมีโอกาสกา้วหนา้
ได ้ทาํใหข้า้ราชการมีความพึงพอใจในการทาํงานและมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากยงิขึน 

            John P. Mayer และคณะ (1989 อา้งถึงใน พรพรรณ  ศรีใจวงศ์ , 2541 : 34) 
พบว่า การรับรู้ถึงโอกาสความกา้วหนา้มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

 2.4 การตดิต่อสัมพนัธ์กบัผู้อนื Steer (1977) พบว่ายงิสมาชิกในองคก์ารมีโอกาส
ติดต่อสมัพนัธก์บัผูอื้น และมีการแลกเปลียนความคิดเห็นกนัมากเท่าใด ก็จะทาํใหเ้ขามีความผกูพนั
ต่อองคก์ารมากขึนเท่านนั 

     นภาเพญ็ โหมาศวิน (2533 : 69) ไดท้าํการศึกษา พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่าง
ลกัษณะงานทีติดต่อสมัพนัธก์บัผูอื้นกบัความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นไปในทิศทางทีสอดคลอ้งกนั 
นนัคือ ขา้ราชการทีเห็นว่างานของตนไดติ้ดต่อสมัพนัธก์บัผูอื้นมาก จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูง
กว่าขา้ราชการทีเห็นว่างานของตนไดติ้ดต่อสมัพั นธก์บัผูอื้นนอ้ย โดยเป็นความสมัพนัธแ์บบมี
เงือนไข คือ เป็นจริงในขา้ราชการกลุ่มระดบั 1-5 อาจเป็นเพราะงานมีโอกาสไดติ้ดต่อสมัพนัธก์บั
ผูอื้นมาก และเป็นขา้ราชการในวยัหนุ่มสาว มีความตอ้งการทางสงัคมมากจึงตอ้งการ โอกาสติดต่อ
สมัพนัธก์บัผูอื้นมาก 

3. สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
3.1 สภาพการทํางาน พนัเอก จาํนง บุญมาก (2515 : 106) ทาํการศึกษาเรืองการจูงใจ

แพทยม์ารับราชการในกองทพับก พบว่าจะตอ้งมีสิงจูงใจ ไดแ้ก่ 

3.1.1 สถานทีทาํงานเกียวกบัอาชีพ รวมถึงสิงแวดลอ้ม 

3.1.2 สิงอุปกรณ์ทางการแพทยมี์ใหอ้ยา่งครบถว้น ตามขีดความสามารถของ
หน่วยและบุคคล 

3.1.3  สถานทีทีไปประจาํตอ้งไม่ลา้สมยัจนเกินไป 

3.1.4  มีสิงอาํนวยความสะดวกทงัหลายเกียวกบัการครองชีพประจาํวนั 

 3.2 ความสัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน  Sheldon (อา้งถึงใน ศุภวรรณ  พนัธบ์ูรณะ , 
2542 : 37) พบว่าการเกียวขอ้งทางสงัคมกบัเพือนร่วมงานมีความสั มพนัธท์างบวกกบัความผกูพนั
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ต่อองคก์าร เพราะการไดรั้บการสนบัสนุนจากเพือนร่วมงานจะทาํใหบุ้คคลเกิดความผกูพนัต่อ
องคก์าร 

           อวยพร ประพฤทธิธรรม (2537 : 99) ไดท้าํการศึกษา พบว่าการช่วยเหลือจาก
เพือนร่วมงานก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร 

     Marry E. Sheldon (1971 อา้งถึงใน พรพรรณ, 2541 : 37) ไดท้าํการศึกษา พบว่า
การเกียวขอ้งทางสงัคมกบัเพือนร่วมงานมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร เพราะ
การไดรั้บสนบัสนุนจากเพือนร่วมงานจะทาํใหบุ้คคลเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร จึงเปรียบเสมือน
การลงทุนชนิดหนึงเพราะความสนิทสนมคุน้เคยกบัเพือนร่วมงานไดน้นัตอ้งใชเ้วลาระยะหนึง 

3.3 ความสัมพนัธ์กบัผู้บังคบับัญชา Fikami & Larson (อา้งถึงใน นงเยาว,์ 2542 : 31) 
ทาํการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานขนส่ง จาํนวน 114 คน พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อ
ความผกูพนัในทางบวก ไดแ้ก่ อาย ุอายงุาน ลกัษณะงาน ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 

      อวยพร ประพฤทธิธรรม (2537 : 100) ไดท้าํการศึกษา พบว่าการช่วยเหลือจาก
ผูบ้งัคบับญัชา มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 

3.4 ความคาดหวงัต่อองค์การ  Buchanan II (อา้งถึงใน นภาเพญ็ , 2533 : 25-27) 
พบว่า ความรู้สึกว่าความคาดหวงัของตนไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร ก็เป็นปัจจยัหนึงทีมีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ซึงความคาดหวงัดงักล่าวมีลกัษณะคลุมเครือ และไม่เฉพาะเจาะจง อาจ
เป็นเรืองเกียวกบังานหรือรางวลัจากองคก์าร จากการวิจยัพบว่า เมือความคาดหวงัไดรั้บการ
ตอบสนองจากองคก์ารดว้ยดี ความผกูพนัจะมีมากขึน แต่ถา้มีความแตกต่างระหว่างความคาดหวงั
กบัการตอบสนองขององคก์าร ก็จะเป็นตวัทาํลายความผกูพนัต่อองคก์าร 

           Lawrence Hrebiniah and Josepl A Alutto (1977 อา้งถึงใน พรพรรณ , 2541 : 
39) ไดท้าํการศึกษาพบว่าความคาดหวงัทีไดรั้บการตอ บสนอง มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร กล่าวคือ หากองคก์ารมีสิงจูงใจใหพ้นกังานในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั 
สวสัดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ จะทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารมาก
ยงิขึน 

3.5 ความรู้สึกว่าตนเองมคีวามสําคญัต่อองค์การ  Buchanan II (อา้งถึงใน นภาเพญ็ , 
2533 : 25-26) พบว่า ความรู้สึกว่าตนเองมความสาํคญัต่อองคก์าร มีอิทธิพลกบัความผกูพนัต่อ
องคก์าร โดยเป็นความรู้สึกว่าตนไดรั้บการยอมรับจากองคก์ารเป็นเสมือนรางวลัตอบแทนจาก
องคก์ารใหก้บัผูป้ฏิบติังานจากการทีเขาทุ่มเทแรงกายใหก้บัองคก์าร ทาํใหเ้ขารู้สึกว่าเขาสามารถทาํ
ประโยชน์ใหก้บัองคก์ร 
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จากผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูศ้ึกษาพบว่ามีปัจจยัทีสาํคญัทีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร มีนกัวิจยัไดท้าํการศึกษาไวห้ลายท่านดว้ยกนั และทาํการวิจยัถึงปัจจยัต่างๆโดยได้
ผลการวิจยัออกมามีความสอดคลอ้งกนับา้ง ไม่สอดคล้ องกนับา้งนนั ขึนอยูก่บัองคป์ระกอบของ
องคก์ารทีมีความแตกต่างกนั ซึงผูศึ้กษาไดน้าํมาเป็นแนวทางในการศึกษาครังนี 
 
ผลงานวจิยัของต่างประเทศ 

Gusky (1966) ไดศ้ึกษาเชิงประจกัษเ์กียวกบัการเลือนตาํแหน่งของผูจ้ดัการกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร พบว่า ผูจ้ดัการทีไดรั้บการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปลาย  (High School) จะมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารมากกว่าผูจ้ดัการทีจบการศึกษาจากระดบัมหาวิทยาลยั เพราะว่าการศึกษาจะ
เป็นอุปสรรคในการบรรลุถึงรางวลัทีจะไดรั้บจากองคก์าร กล่าวคือ การศึกษาทาํใหย้ากแก่การทีจะ
กา้วขึนไปสู่ตาํแหน่งสูงๆ และเป็นการจาํกดัทางเลือกในการทีจะออกไปอยูใ่นองคก์ารอืน 

Buchanan II (1974) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารของผูบ้ริหารใน
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล  และชีใหเ้ห็นว่าตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลทีเป็นตวัทาํนายทีดีทีสุดถึง
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร  คือ ความอาวุโส  (Seniority) หรือระยะเวลาในการทาํงานใหก้บั
องคก์ารนนันนัเอง กล่าวคือ ยงิสมาชิกในองคก์ารมีอายงุานมากก็ยงิมีความผกูพนัต่อองคก์ารมาก
เป็นลาํดบั 

Hauffman (1989) ไดศ้ึกษาพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมใน  Northern Alabama  

พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การ 

Hrebiniak and Alutto (1972) ไดศ้ึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  และพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล  3 แห่ง ซึงอยูท่างตะวนัตกของรัฐ
นิวยอร์ก พบว่า เพศหญิง บุคคลทีมีอายสูุง ผูที้สมรสแลว้ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทงัในระดบันโยบายและการปฏิบติังาน  การกระจายอาํนาจ
การตดัสินใจ  มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร  โดยระบุรายละเอียด  ดงันี   เพศ  มี
ความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์าร เนืองจากผูช้าย และผูห้ญิงจะมีการรับรู้เกียวกบัการลงทุน
หรือสิงทีสูญเสียหากจะอยูห่รือสิงทีสูญเสีย หากจะอยูห่รือออกจากองคก์ารแตกต่างกนัไป กล่าวคือ  

ผูห้ญิงจะเห็นว่าการออกจากองคก์ารเพือไปทาํงานทีแห่งใหม่เป็นการเสียงมากกว่าผูช้าย ดงันนั จึงมี
แนวโนม้ว่าผูห้ญิงจะเปลียนงานนอ้ยกว่าผูช้ายสถานภาพสมรส  เป็นตวัแปรทีสามารถจะนาํ มา
พิจารณาควบคู่กนั  จะพบว่า  ผูห้ญิงทีเป็นโสดมีแนวโนม้เปลียนงานง่ายกว่าผูที้เป็นม่ายทีแต่งงาน
แลว้ ซึงกลุ่มหลงัมองว่าการเปลียนงานจะก่อใหเ้กิดความสูญเสียอยา่งมาก  และจะมีผลกระทบต่อ
ความมนัคงในชีวิต ดงันนั จึงมีแนวโนม้จะปฏิเสธการเปลียนงาน แมว้่าจะมีทางเลือกใหท้าํเช่นนนัก็
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ตามอาย ุก็เป็นตวัแปรทีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร เพราะอายเุป็นปัจจยัทีทาํใหเ้กิดการรับรู้ถึง
ทางเลือกในระดบัทีแตกต่างกนั ผูที้มีอายสูุงจะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นทีตอ้งการ  หรือเป็นสิงที
น่าสนใจสาํหรับองคก์ารอืน ดงันนั จึงเลือกทีจะอยูอ่งคก์ารเดิมต่อไป 

Angle and Perry (อา้งถึงใน ประพนัธ ์พุทธานุ , 2543) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างเพศ
กบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานปฏิบติัการ  สาํหรับกลุ่มประชากรทีศึกษาเป็น
พนกังานใหบ้ริการของบริษทัรถประจาํทาง จาํนวน 24 แห่ง ทางตะวนัออกของอเมริกา  ผลการวิจยั
พบว่าผูห้ญิงมีแนวโนม้จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกว่าผูช้าย 

Lewis (อา้งถึงใน นภาเพญ็ โหมาศวิน, 2533) ทาํการศึกษากบัอาจารยข์องมหาวิทยาลยั
ของรัฐ  แถบตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา  พบว่าอาจารยม์ีความรู้สึกว่ามหาวิทยาลยัทีตนสอนอยูม่ี
ชือเสียง จึงเกิดความจงรักภกัดีต่อสถาบนั ซึงถือเป็นมิติหนึงของความผกูพนัต่อองคก์ารนนัเอง 

 
ผลงานวจิยัภายในประเทศ 

พงษศ์กัดิ   สมบูรณ์ (2543) ทาํการศึกษา  “การศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการตาํรวจประจาํสถานีตาํรวจภูธร  ตาํบลแสนสุข  อาํเภอเมืองชลบุรี ” ผลการวิจยัพบว่า  

ขา้ราชการตาํรวจประจาํสถานี ตาํรวจภูธร  ตาํบลแสนสุข  อาํเภอเมืองชลบุรี  โดยเฉลียรวม  มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก  และเมือเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารของประจาํสถานี
ตาํรวจภูธร ตาํบลแสนสุข อาํเภอเมืองชลบุรี จาํแนกตามชนัยศ และสายงาน พบว่า มีความผกูพนัต่อ
องคก์ารโดยภาพรวม และเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

วิศิษฐศกัดิ   เศวตนนัท ์ (2543) ทาํการศึกษา  “ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
ธนาคารออมสิน:ศึกษาเฉพาะกรณีสาํนกังานใหญ่” ผลการวิจยัพบว่า  พนกังานธนาคารออมสินใน
สาํนกังานใหญ่มีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง และพบว่าลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ตวัแปร
ดา้น เพศ ระดบัตาํแหน่ง ไม่มีความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์าร  ส่วนลกัษณะงานไดแ้ก่  ตวั
แปรดา้นความอิสระในการทาํงาน  ความหลากหลายของงาน  ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงาน  

งานทีมีโอกาสปฎิสมัพนัธก์บัผูอื้น  ผลป้อนกลบัของงาน  ความคาดหวงัในโอกาสความกา้วห นา้ 
ส่วนประสบการณ์ในการทาํงานไดแ้ก่ ตวัแปรความมนัคงและน่าเชือถือขององคก์าร ความคาดหวงั
ทีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร  ความพงึพิงไดข้ององคก์าร  ทศันคติต่อเพือนร่วมงานและ
องคก์าร พบว่ามีความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์าร 

จิรประภา  สุดสาคร  (2545) ทาํการศึกษา  “ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการ
กรมธนารักษ”์ ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการกรมธนารักษณ์  อยูใ่น
ระดบัปานกลางส่วนปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  ไดแ้ก่  อายุ ระดบัชนัทางราชการ  
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บรรยากาศองคก์ารดา้นการยนิยอมใหม้ีความขดัแยง้ในองคก์าร  ดา้นการรับรู้ในผลงาน  ดน้ความ
เป็นอิสระในการทาํงาน ดา้นการสนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชา และความพึงพอใจในการทาํงานดา้น
ลกัษณะงานทีรับผดิชอบ ดา้นความสมัพนัธภ์ายในองคก์าร ดา้นความมนัคงปลอดภยัในการทาํงาน  

ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน 

เอกชยั  พราหมณกุล (2545) ทาํการศึกษา “ความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ทีตาํรวจ 

สายตรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบญัชาการตาํรวจนครบาล ” โดยใชเ้จา้หนา้ทีตาํรวจสายตรวจ
จาํนวน 400 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า 1) เจา้หนา้ทีตาํรวจสายตรวจมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยู่
ในระดบัสูง  2) เจา้หนา้ทีตาํรวจสายตรวจทีมีความแตกต่ างเกียวกบั  อายุ ชนัยศ  สถานภาพสมรส  

และระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีความผกูพนัต่อองคก์าu3619 .ไม่แตกต่างกนั  3) ลกัษณะงานและ
ประสบการณ์ในงานมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร  4) ลกัษณะส่วนบุคคล  

ลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานอธิบายความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมได ้

ธีระศกัดิ กุสลานนท ์(2545) ทาํการศึกษา “การรับรู้คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานฝ่ายปฎิบติัการภาคพืน  บริษทัการบินไทย  จาํกดั  (มหาชน ) ณ ท่า
อากาศยานกรุงเทพ “ ผลการวิจยัพบว่าในภาพรวมพนกังานบริษทัการบินไทย  จาํกดั  (มหาชน ) มี
ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัในเรือง
ลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  ตาํแหน่งงานที
แตกต่างปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานทุกดา้นมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

ณรงค์   แยม้ชืน (2546) ทาํการศึกษา  “ปัจจยัทีมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อ
องคก์าร: ศึกษากรณี พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)” ผลการวิจยัพบว่า พนกังานธนาคาร
กรุงเทพจาํกดั  (มหาชน ) มีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัตาํ  และจากการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่าปัจจยัทีมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร  ไดแ้ก่  ดา้นส่วนบุคคล  พบตวัแปรยอ่ยทีมี
ความสมัพนัธ ์คือ อาย ุดา้นความพึงพอใจในงาน พบตวัแปรยอ่ยทีมีความสมัพนัธคื์อ  ดา้นลกัษณะ
งานและปริมาณงาน ความกา้วหนา้ในการทาํงาน นโยบายและการบริหารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .05 

รุ่งนภา แทนศิริ (2546) ทาํการศึกษา “ความผกูพนัต่อองคก์าร : กรณีศึกษากรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ ” ผลการวิจยัพบว่า  ขา้ราชการกรมพฒันาธุรกิจการคา้  มีความผกูพนัต่อองคก์ารใน
ระดบัปานกลางและระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัไปตามอายุ และระยะเวลาการทาํงาน  

ส่วนเพศสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และระดบัตาํแหน่งทีต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์าร
ไม่แตกต่างกนั  สาํหรับปัจจยัดา้นงาน  ในภาพรวมมีความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความผกูพนัต่อ
องคก์าร 
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เนือทิพย ์นวมถนอม (2547) ทาํการศึกษา  “ความผกูพนัต่อองคก์าร : ศึกษากรณีสาํนกั
ข่าวกรองแห่งชาติ”  ผลการวิจยัพบว่าขา้ราชการสาํนกัข่าวกรองแห่งชาติมีความผกูพนัต่อองคก์าร
อยูใ่นระดบัปานสูง   ส่วนปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการสาํนกัข่าวกรอง
แห่งชาติ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ลกัษณะงาน และประสบการณ์การทาํงาน 

ษมาภรณ์ ปลืมจิตร (2547) ทาํการศึกษา “ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานโรงแรม
ดุสิตรีสอร์ทแอนดโ์ปโลคลบั ” พบว่า  ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานโรงแรมดุสิตรี
สอร์ทแอนดโ์ปโลคลบัอยูใ่นระดบัสูง  จากการทดสอบสมมุติฐานไม่พบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลที
แตกต่างกนั ทาํใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั นอกจากนีปัจจยัทีมีความสมัพนัธต่์อองคก์าร  

ไดแ้ก่  ลกัษณะงานทีปฏิบติั ประสบการณ์ทีไดจ้ากการทาํงานในองคก์าร  บรรยากาศขององคก์าร  

และความพึงพอใจในงาน 

กิตติมาภรณ์   นิลนิยม (2547) ทาํการศึกษา  “ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
ธนาคารนครหลวงไทย  จาํกดั  (มหาชน ) ภายหลงัการควบรวมกิจการกบัธนาคารศรีนคร  จาํกดั  

(มหาชน ): ศึกษาเฉพาะกรณีสาํนกังานใหญ่  พบว่า  ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคาร
นครหลวงไทย  จาํกดั (มหาชน ) ในสาํนกังานใหญ่  อยูใ่นระดบัปานกลาง  และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ ตวัแปร เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ทีปฏิบติังานในองคก์ารไม่มีความสมัพั นธก์บัความผกูพนัในองคก์าร  ส่วนลกัษณะงาน  และ
ประสบการณ์การทาํงานมีความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์าร 

สุปันโน   ชนะสงคราม (2547) ทาํการศึกษา  “ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
สาขาธนาคารไทยพาณิชยม์หาชน) ในภาพรวมของพนกังานสาขาธนาคารไทยพาณิชย์  (มหาชน ) มี
ความผกูพนัต่ อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยประเด็นของปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า  เพศ อายุ 
อตัราเงินเดือนตาํแหน่งงาน และอายงุาน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร ส่วนปัจจยัดา้น
ลกัษณะทีปฏิบติั และการรับรู้ บรรยากาศองคก์าร พบว่า มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

งานวจิยัทีเกยีวข้อง 
จนัทนา  ลีรุ่งเรืองพร  (2552) ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง  ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน

บริษทั  มิตซุย  โอ.เอส.เค.ไลน์ ประเทศไทย  จาํกดั  แผนกโลจิสติกส์  ผลการวิจยัพบว่า 1. ประเด็น
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานจากการศึกษาพบว่าความผกูพนัโดยภาพรวม  ความ
เชือมนัในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร  ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอยา่ง
เต็มทีในการทาํงานเพือประโยชน์ขององคก์ารอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงแต่ความตอ้งการทีจะดาํรง
ความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ความ
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ผกูพนัโดยรวมขอ งพนกังานแตกต่างไปตามระดบัการศึกษา  ระยะเวลาการปฏิบติังาน  แผนกที
ปฏิบติังาน  เมือศึกษาในรายละเอียดพบว่าความเชือมนัในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ารแตกต่างไปตามระยะเวลาการปฏิบติังานและการตดัสินใจแกปั้ญหา  ความเต็มใจทีจะทุ่มเท
ความพยายามอยา่งเต็มทีในกา รทาํงานเพือประโยชน์ขององคก์ารแตกต่างไปตามระยะเวลาการ
ปฏิบติังานและจาํนวนวนัลากิจความตอ้งการทีจะดาํรงความเป็นสมาชิกในองคก์ารแตกต่างไปตาม
ระดบัการศึกษาและแผนกทีปฏิบติังาน ความพึงพอใจต่อองคก์ารและความสุขต่อองคก์ารทีแตกต่าง
กนัมีความผกูพนัแตกต่างกนั 

จิราวรรณ  หาดทรายทอง (2539) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์าร  ศึกษาเฉพาะกรณีการ
ประปานครหลวงพบว่า พนกังานการประปานครหลวงมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ความแตกต่างเกียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  สถานภาพการสมรส  

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  และระดบัตาํแหน่ง  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  ไม่ก่อใหเ้กิดความ
แตกต่างกนัของความผกูพนัต่อองคก์าร แต่ความแตกต่างเกียวกบัลกัษณะงาน  ไดแ้ก่  ความมีอิสระ
ในการทาํงาน ความหลากหลายของงาน  ความมีเอกลกัษณ์ของงาน  งานทีมีโอกาสปฏิสมัพนัธก์บั
บุคคลอืนๆ  และผลป้อนกลบัของงาน  และความแตกต่างเกียวกั บประสบการณ์ในงาน  ไดแ้ก่  

ความสาํคญัของตนต่อองคก์ารความพึงพิงไดข้ององคก์าร ความคาดหวงัทีจะไดรั้บการตอบสนอง
จากองคก์าร และทศันคติต่อเพือนร่วมงานและองคก์าร ก่อใหเ้กิดความแตกต่างกนัของความผกูพนั
ต่อองคก์าร 

ชวนชม กิจพนัธ์  (2540) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้ห นา้ทีวิเคราะห์
งบประมาณ สาํนกังบประมาณ พบว่า เจา้หนา้ทีวิเคราะห์งบประมาณทีมีอายตุ่างกนั  มีความผกูพนั
ต่อองคก์ารแตกต่างกนั ในประเด็นความตงัใจทีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากในการปฏิบติังาน  

เพือผลดีขององคก์ารส่วนในประเด็นความเชืออยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์าร ไม่พบว่ามีความแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

โดยพบว่าเจา้หนา้ทีวิเคราะห์งบประมาณกลุ่มทีมีส่วนร่วมในการบริหารสูงมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารมากกว่ากลุ่มทีมีส่วนในการบริหารตาํ 

ซลัวานา  ฮะซานี  (2550) ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง  ความผกูพนัของพนกังาน : กรณีศึกษา
พนกังานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  จงัหวดัระยอง  บริษทั  ปตท. จาํกดั  (มหาชน ) ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง  26 – 30 ปี สถานภาพโสด  มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่
ระดบัปริญญาตรี  ส่วนใหญ่อยูใ่นแผนกปฏิบติัการ  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  8 ปีขึนไป  ปัจจยั
ความผกูพนัต่อองคก์ารมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  ไดแ้ก่  นโยบายขององคก์าร
โครงสร้างองคก์าร  การบงัคบับญัชา  สมัพนัธภาพกบับงัคบับญัชา  สมัพนัธภาพกบัเพือนร่วมงาน
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สภาพการทาํงาน ความทา้ทายและมีอิสระในการทาํงาน เงินเดือนและวสัดิการต่างๆ ความมนัคงใน
การทาํงาน  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ลกัษณะงานทีปฏิบติั  โอกาสความกา้วหนา้และการ
เจริญเติบโตในการทาํงานและเอกลกัษณ์ขององคก์าร  ทศันคติทีมีต่อองคก์ารซึงปัจจยัดงักล่าวมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.01 

นนัทนา  ประกอบกิจ (2538) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  ศึกษากรณี
ฝ่ายพฒันาชุมชนสาํนกังานเขตสงักดักรุงเทพมหานคร  พบว่า  นกัพฒันาชุมชนส่วนใหญ่มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัปานกลาง  ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
เรียงตามความสาํคญัดงันี ลกัษณะงานทีทา้ทาย โอกาสกา้วหนา้ในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร
ลกัษณะงานทีหลากหลาย  ผลป้อนกลบัของงาน  ความประจกัษใ์นงาน  ความมีอิสระในงาน  และ
ลกัษณะงานทีตอ้งสมัพนัธก์บัผูอื้น ส่วนลกัษณะบุคคลไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพการสมรส  ระดบั
การศึกษาและระยะเวลาปฏิบติังาน ไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

ปาริชาติ พงษช์ยัศรี  (2552) ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง  ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการ
สรรพากร ภาค 5 ผลการวิจยัพบว่า  ขา้ราชการร้อยละ  63.6 มีความผกูพนัต่อองคก์ารและปัจจยัทีมี
ความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์าร  ไดแ้ก่  อายุ สถานภาพสมรส  ระยะเวลาการปฏิบติังาน
เงินเดือน ลกัษณะงาน ลกัษณะองคก์าร ภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา  และประสบการณ์การทาํงาน  

ส่วนปัจจยัทีไม่มีสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ตวัแปรทีอธิบายความผกูพนัต่อองคก์ารดีทีสุด
และมีผลในทางบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ารคือ ลกัษณะงานไดแ้ก่ความหลากหลายในงาน ความ
เขา้ใจในกระบวนการทาํงาน  ผลป้อนกลบัของงาน  ความมีอิสระในงานและประสบการณ์การ
ทาํงานไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกว่าองคก์ารเป็นทีพงึพิงได ้ความ
คาดหวงัทีจะไดรั้บผลตอบสนองจากองคก์าร ทศันคติต่อเพือนร่วมงาน และองคก์าร 

มณัฑนา ตุลยนิษกะ (2552) ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง  ปัจจยัทีมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนั
ต่อองคก์ารของบุคลากร กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผลการศึกษาพบว่า  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 26 – 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาเอกปฏิบั ติงาน
เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั สายงานวิชาการ ภาควิชาเคมี  และระยะเวลาการปฏิบติังานตาํกว่า  10 ปี 

ลกัษณะของงานปฏิบติัของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความทา้ทายของงาน ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  

และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารอยูใ่นระดบัมาก ประสบการณ์จากการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง 
ดา้นทศันคติต่อเพือนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นความพึงพิงไดข้ององคก์ารและดา้น
ความสาํคญัของตนต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง  ความผกูพนัต่อองคก์ารจาํแนกเป็นรายดา้น  

ดา้นความเชือมนัและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารดา้นความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือ
องคก์ารและดา้นความตอ้งการทีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ารอยูใ่นระดบัมาก การทดสอบ
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สมมติฐานพบว่า เพศไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม  ส่วนปัจจยัอืนๆ  ไดแ้ก่  

อาย ุระยะเวลาการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา ฝ่ายทีปฏิบติังาน ความทา้ทายของงาน  ความมีอิสระ
ในการปฏิบติังาน การมีส่วนรวมในการบริหารความสาํคญัของตนต่อองคก์าร  ความพงึพิงไดข้อง
องคก์ารและทศันคติต่อเพือนร่วมงานมีความสมัพนัธก์นัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม  อยา่ง
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

รัชดาพร  ร้องเสียง  (2549) ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง  ระดบัความผกูพนัของพนั กงานต่อ
องคก์ารบริษทั  ซนัยางอุสาหกรรมอาหาร  จาํกดั  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  270 คน ผลการศึกษาพบว่า
พนกังานต่อองคก์าร บริษทั ซนัยางอุสาหกรรมอาหาร  จาํกดั  มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลางโดยปัจจยัทีแสดงถึงความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นความเชือมนัอยา่งแรงกล้ า
ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพือประโยชน์ขององคก์าร  และความปารถนาอยา่ง
แรงกลา้ทีจะคงไวซึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ส่วนปัจจยัทีมี
ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นลกัษณะบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ อายุ ระดบัการศึกษาระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน รายไดห้รือเงินเดือนทีไดรั้บ และหน่วยงานหรือแผนกทีปฏิบติังานอยูม่ีความสมัพนัธก์บั
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร  ในขณะทีสถานภาพสมรสไม่มีความความสมัพนัธก์บัระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร  ปัจจยัในดา้นลกัษณะงานทีปฏิบติั  ไดแ้ก่  ความมีอิสระในการทาํงาน  ความ
หลากหลายของงาน  ความมีเอกลกัษณ์ของงาน  ผลป้อนกลบัของงาน  ความทา้ทายของงาน  การมี
ส่วนร่วมในการบริหาร และงานมีปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอืนมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนั
ต่อองคก์ารเช่นเดียวกบัปัจจยัในดา้นประสบการณ์ในงานทีปฏิบติั  ไดแ้ก่  ความรู้สึกว่าตนเองมี
ความสาํคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกว่าองคก์ารเป็นทีพงึพิงได ้ความคาดหวงัทีจะไดรั้บผลตอบสนอง
จากองคก์าร ทศันคติต่อเพือนร่วมงาน  และองคก์าร  ทีมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารเช่นกนั 

สมเกียรติ  ธรรมนิยาย (2536) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของผูบ้งัคบัหมวดตระเวน
ชายแดน  พบว่าผูบ้งัคบัหมวดตาํรวจตระเวนชายแดนมีความผกูพนัต่อองคก์าร  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  อายุ ระดบัการศึกษา  และระยะเวลาการปฏิบติัราชการ  ระดบั
ตาํแหน่งไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  ส่วนสถานภาพการสมรสเป็นปัจจยัทีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร  โอกาสกา้วหนา้  และการประสบความสาํเร็จในงานมีความสมัพนัธต่์อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ผูที้มีความคาดหวงัไดรั้บการตอบสนองมีความโนม้เอียงทีจะผกูพนัต่อองคก์าร
มากกว่า 

สุรารักษ ์ศกัดิธรรมเจริญ (2549) ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  ผลการศึกษาพบว่า  พนกังานมีความผกูพนั
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ต่อองคก์ารโดยรวมในระดบัมาก  สาํหรับปัจจยัส่วนบุคคลทีมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารไดแ้ก่ อาย ุรายไดต่้อเดือน ตาํแหน่งงาน  อายใุนการทาํงาน  ส่วนเพศ  สถานภาพการสมรส
และระดบัการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารสาํหรับปัจจยัในดา้นลกัษณะงานที
มีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน  ความหลากหลายของ
งาน ความมีเอกลกัษณ์ของงานผลป้อนกลบัของงาน  งานทีมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอื้น  ความทา้ทายของ
งาน และการมีส่วนร่วมในการบริหาร สาํหรับปัจจยัดา้นระสบการณ์มีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์ารไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกว่าองคก์ารเป็นทีพงึพิงได้  

ความคาดหวงัทีจะไดรั้บผลตอบสนองจากองคก์าร ทศันคติต่อเพือนร่วมงาน และองคก์าร 

โสภณวิชญ ์บวับานพร้อม  (2551) ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง  ปัจจยัทีมีความสมัพนัธก์บัความ
ผกูพนัของพนกังานบริการลกูคา้ทางโทรศพัท์ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั  (มหาชน ) ผลการวิจยั
พบว่า1. พนกังานบริการลกูคา้ทางโทรศพัท์  บริษทั  ทรู คอร์ปอเรชนั  จาํกดั  (มหาชน ) ทีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  สถานภาพทางการสมรสโสด  การศึกษาระดบัปริญญาตรีมี
อายงุานนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั  5 ปี รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง  10,001 – 15,000 บาท ปัจจยัลกัษณะ
ของงานทีปฏิบติัโดยรวมของพนกังานบริการลกูคา้ทางโทรศพัท์  บริษทั  ทรู คอร์ปอเรชนั  จาํกดั
(มหาชน) ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน ดา้นความอิสระในการทาํงาน ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การบริหารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  สาํหรับดา้นความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี ปัจจยัประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวมของพนกังานบริการลกูคา้ทาง
โทรศพัท์  บริษทั  ทรู คอร์ปอเรชนั  จาํกดั  (มหาชน ) ดา้นความสาํคญัของตนต่อองคก์ารและดา้น
ความพงึพิงไดข้ององคก์ารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางสาํหรับดา้นการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์าร ดา้นทศันคติต่อเพือนร่วมงานและองคก์าร  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี  2. 

เพศ สถานภาพสมรส  อายงุาน  ของพนกังานบริการลกูคา้ทางโทรศพัท์  บริษทัทรู  คอร์ปอเรชนั  

จาํกดั  (มหาชน ) ทีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั 0.01 รายไดต่้อเดือนของพนกังานบริการลกูคา้ทางโทรศพัท์  บริษทั  ทรูคอร์ปอเรชนั  จาํกดั  

(มหาชน) ทีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

แต่ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารทีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั 0.053. ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะงานทีปฏิบติัในดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นความ
มีอิสระในการทาํงาน  ดา้นความเขา้ใจในกระบวนก ารทาํงานของพนกังานบริการลกูคา้ทาง
โทรศพัท์  บริษทั  ทรู คอร์ปอเรชนั  จาํกดั  (มหาชน ) กบัความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งตาํอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  0.01 สาํหรับดา้นการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดั บปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
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ระดบั  0.014. ความสมัพนัธร์ะหว่างประสบการณ์จากการทาํงานของพนกังานบริการลกูคา้ทาง
โทรศพัท ์บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั  (มหาชน ) กบัความผกูพนัต่อองคก์าร  ดา้นทศันคติทีมีต่อ
เพือนร่วมงานและองคก์าร มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งตาํอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั  0.01 ดา้นความสาํคญัของตนต่อองคก์ารกบัดา้นความพึงพิงไดข้ององคก์ารมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง  และ ดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ารมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

อรพินท ์สุขสถาพร (2542) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการกรมส่งเสริม
การเกษตร พบว่า  ขา้ราชการกรมส่งเสริมการเกษตรทีมีเพศต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารต่างกนั 

โดยเพศชายมีแนวโนม้ทีจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกว่าเพศหญิง  และพบว่ า ขา้ราชการกรม
ส่งเสริมการเกษตร ทีมีระดบัอาย ุสถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทาํงานต่างกนั มีความผกูพนัต่อ
องคก์ารแตกต่างกนัและทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
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บทที 3 
วธิีดําเนินการวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัเรือง ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียน

มธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในลกัษณะเชิง
สาํรวจ (Surveyresearch) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู มีรายละเอียดเกียวกบัวิธีการดาํเนินการวิจยัดงันี 

1. ประชากรทีใชใ้นการวิจยั 
 2. เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
 3. การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติทีใช ้

 
ประชากรทีใช้ในการวจิยั  

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนีคือ บุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
อาํเภอท่ามะกา จาํนวน   150  คน โดยในการศึกษาจะเก็บขอ้มลูจากประชากรทงัจาํนวน ดงันี 
ตารางที 1 จาํนวนบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
 

โรงเรียน จาํนวน(คน) 
1.  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 37 
2.  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถมัถ ์ 17 
3.  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  15 
4.  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  11 
5.  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 70 

รวม 150 
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เครืองมอืทีใช้ในการศึกษา 
 1. ลกัษณะของเครืองมือ   ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือ  โดยกาํหนด
แบบสอบถาม ไว ้3  ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา เงินเดือน ประสบการณ์ในการทาํงาน ฝ่ายบริหารงาน  

 ส่วนที 2  เป็นแบบสอบถามเกียวกบั ความผกูพนัต่อองคก์ รของบุคลากรที
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี  โดยเลือกแบบสอบถามเป็น
แบบของการประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีการกาํหนดระดบัใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั คือ 

 
เห็นดว้ยมากทีสุด ให ้ 5 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก  ให ้ 4 คะแนน 
เห็นดว้ยปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย  ให ้ 2 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด ให ้ 1 คะแนน 

 สาํหรับเกณฑที์ใชใ้นการแปลความหมายไดก้าํหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดบัไว้
เท่าๆ กนั โดยใชสู้ตรดงันี 

 
  สูตร = คะแนนสูงสุด  -  คะแนนตาํสุด 
                ช่วงชนัทีแบ่ง 
   = 5 – 1 
       5 
   = 0.8 
 

ระดบัคะแนน      ความหมาย 
4.21 – 5.00  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
3.41 – 4.20  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

  
ส่วนที 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิมเติม 



 

 

 

 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมอื 
 แบบสอบถามฉบบันี ผูศึ้กษาไดส้ร้างขึนโดยมีขนัตอนดงันี  
 1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และวิธีสร้างแบบสอบถามและงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง โดย
พิจารณาขอบเขตของเนือหาทีศึกษา วตัถุประสงค ์และสมมติฐานการวิจยั และกรอบแนวคิดในการ
วิจยั เพือนาํขอ้มลูส่วนดงักล่าวมาสร้างเป็นแบบสอบถา 
 2. เขียนประเด็นคาํถามของแบบสอบถาม โดยกาํหนดแบบสอบถามไว ้3 ส่วน  
 3.  นาํร่างแบบสอบถามสร้างขอ้คาํถามขึนเสนออาจารยที์ปรึกษา เพือหาแนวทาง 
แกไ้ข พร้อมทงัพิจารณาความถกูตอ้ง ชดัเจน ของภาษาทีใชใ้นแบบสอบถาม 
 4. นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทาํการทดสอบความเทียงตรงกบั
บุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 2 ประเภท ดงันี 
1. ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary data) ใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก บุคลากรทีปฏิบติังานใน

โรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวนทงัหมด 150 คน โดยใช้
แบบสอบถามตอบดว้ยตนเอง  (Self-Administered Questionnaire) โดยผูว้ิจยัจะนาํแบบสอบถามที
ไดรั้บการตรวจสอบแลว้ไปแจกใหก้บับุคลากรแต่ละโรงเรียน 

2. ขอ้มลูทุติยภูม ิ(Secondary data) เป็นขอ้มลูทีไดท้าํการศึกษาขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ
จากหนงัสือ งานวิจยั และแหล่งขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต เพือใชเ้ป็นขอ้มลูสนบัสนุนขอ้มลูปฐมภูมิ 
เพือใหผ้ลการศึกษาทีไดมี้ความสมบูรณ์ยงิขึน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใช้ 
 1. การประมวลผลขอ้มลู โดยใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS/PC โดย 
มีขนัตอน ดงันี 

        1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถกูตอ้งของแบบสอบถาม 
 1.2 บนัทึกขอ้มลูทีเป็นรหสัลงในแบบบนัทึกขอ้มลู และเครืองคอมพิวเตอร์ 

ตามลาํดบั 
1.3 ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1.4 ประมวลขอ้มลูตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั 



 

 

 

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงค ์และสมมติฐาน โดยใช ้
สถิติ ดงัต่อไปนี 
  ตวัแปรตน้ 
  1. ข้้อ้มลูปัจจยัด้้้า้นลกัษณะงานและปัจจยัด้้้า้นประสบการณการทาํงาน  ใชค่้าสถิติ
เฉลียเลขคณิต (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปลความหมายและ
การวิเคราะห์ขอ้มลู 
   ตวัแปรตาม  
  2. ข้อ้มลูความผกูพนัต่ อองค์การ มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ความเชือมนัและการยอมรับ
เป้าหมายขององคก์าร  2. ความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองคก์าร 3. ความตอ้งการทีจะรักษาความ
เป็นสมาชิกภาพในองคก์าร ใชค่้าสถิติเฉลียเลขคณิต (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มลู 
  3. การวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ ์เพือทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ
และตวัแปรตาม สถิติทีเลือกใชใ้นการหาค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์คือ ค่า Pearson product-
moment correlation coefficient ซึงมีค่าอยูร่ะหว่าง -1.00 ถึง 1.00 และใชร้ะดบันยัสาํคญัทางสถิติที 
0.05 
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บทที  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเรืองความผกูพนัต่ อองค์ การของบุคลากร ทีปฏิบติังานในโรงเรีย น

มธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา มีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาระดบัความผกูพนัและวิเคราะห์ถึงปัจจยั ทีมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์์ก์รของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่า
มะกา  โดยเก็บข้้อ้มลูด้ว้ยแบบสอบถาม จากบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่า
มะกา จาํนวน  150  คน  และวิเคราะห์  ข้อ้มลูทางสถิติด้ วยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS โดยแบ่งการ
นาํเสนอผลศึกษาออกเป็น 4 ส่วนดงันี  

ส่วนที  1   ข้อ้มลูส่วนตวัของผู ้ต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนที  2   ข้้อ้มลูปัจจยัด้้้า้นลกัษณะงานและปัจจยัด้้้า้นประสบการณ์์การทาํงาน  
ส่วนที  3   ข้้อ้มลูความผกูพนัต่อองค์ก์าร  
ส่วนที  4   การทดสอบสมมติฐาน 

 
สวนที 1   ข้อมูลส่สวนตวัของผู้้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที 2 ค่าความถี และร้อยละ ของข้อ้มลูสวนตวัของผู ้ต้อบแบบสอบถาม 

ข้้อ้มลูส่วนตวัของผู ้ต้อบแบบสอบถาม จาํนวน (N=150) ร้อยละ 
เพศ  

ชาย 
หญิง 

 
47 
103 

 
31.3 
68.7 

อาย ุ  
นอ้ยกว่า 30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 

 
47 
37 
16 
50 

 
31.3 
24.7 
10.7 
33.3 
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ตารางที 2 ค่าความถี และร้อยละ ของ ข้อ้มลูส่วนตวัของผู ้ต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้้อ้มลูส่วนตวัของผู ้ต้อบแบบสอบถาม จาํนวน (N=150) ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา   
 ตาํกว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 

4 
121 
24 
1 

2.7 
80.7 
16.0 
0.7 

เงินเดือน  
ตาํกว่า 15,000 บาท 
15,001-25,000 บาท 
25,001-35,000 บาท 
มากกว่า 35,001 บาท 

 
34 
44 
21 
51 

 
22.7 
29.3 
14.0 
34.0 

ประสบการณ์ในการทาํงาน   
 นอ้ยกว่า 5 ปี 

5-10 ปี 
11-15 ปี 
มากกว่า 15 ปี 

49 
33 
6 
62 

32.7 
22.0 
4.0 
41.3 

ฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายบริหาร-การเงิน 
ฝ่ายบุคคล 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายงานทะเบียน แผนงาน 
ฝ่ายอาคารสถานที 

 
32 
17 
82 
8 
11 

 
21.3 
11.3 
54.7 
5.3 
7.3 

 
 จากตารางที 2 ข้อ้มลูส่วนตวัของผู ้ต้อบแบบสอบถาม พบว่า  

1. ผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.7 
เป็นเพศชาย จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 

2. ผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายมุากกว่า 50 ปี จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
รองลงมาคืออาย ุนอ้ยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.3 อาย ุ31-40 ปี จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 
อาย ุ41-50 ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7  
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3. ผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 121 คน คิด
เป็นร้อยละ  80.7 รองลงมา คือระดบัปริญญาโท จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ระดบัตาํกว่า
ปริญญาตรี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และสูงกว่าปริญญาโท จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

4.  ผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเงินเดือนมากกว่า 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 
รองลงมา คือ 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.3  ตาํกว่า 15,000 บาท จาํนวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.7 และ25,001-35,000 บาท จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14 

5.  ผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทาํงาน มากกว่า 15 ปี จาํนวน 
62 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมา นอ้ยกว่า 5 ปี จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 5-10 ปี 
จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ 11-15 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

6. ผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ฝ่ายบริหารงานเป็น ฝ่ายวิชาการ จาํนวน 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.7 รองลงมา คือ ฝ่ายธุรการ- การเงิน จาํนวน  32 คน คิดเป็นร้อยล ะ 21.3 ฝ่ายบุคคล 
จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ฝ่ายอาคารสถานที จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และฝ่าย
งานทะเบียน แผนงาน จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 

 
ส่วนที  2   ข้อมูลปัััจจยัด้านลกัษณะงานและปััจจยัด้านประสบการณการทํางาน  

โดยเลือกแบบสอบถามเป็นแบบของการประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีการกาํหนด
ระดบัใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั คือ 

เห็นดว้ยมากทีสุด ให ้ 5 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก  ให ้ 4 คะแนน 
เห็นดว้ยปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย ให ้ 2 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด ให ้ 1 คะแนน 
สาํหรับเกณฑที์ใชใ้นการแปลความหมายไดก้าํหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดบัไว้

เท่าๆ กนั โดยใชสู้ตรดงันี 
 
สูตร = คะแนนสูงสุด  -  คะแนนตาํสุด 

                ช่วงชนัทีแบ่ง 
   = 5 – 1 
       5 
   = 0.8 
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ระดบัคะแนน       ความหมาย 

 4.21 – 5.00  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
3.41 – 4.20  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

ตารางที 3 ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะงานด้า้นความมีอิสระในงาน 

ความมีอิสระในงาน ค่าเฉลีย 
ค่า

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณของตนในการแกไ้ขปัญหาที
เกิดขึนได ้

4.23 0.592 
 

มากทีสุด 

ท่านรู้สึกว่ามีความเป็นอิสระและมีหนา้ทีความรับผดิชอบ
ในการทาํงาน 

4.09 0.665 มาก 

ค่าเฉลยีรวม 4.16 0.571 มาก 
 

จากตารางที 3 ความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะงาน  ดา้นความมีอิสระในงาน พบว่า  
โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะงานอยใูนระดบัมาก (X = 4.16, S.D. = 0.571) และ 
เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดบัมากทีสุดในขอ้ท่านสามารถใช้
วิจารณญาณของตนในการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนไ ด ้(X = 4.23, S.D. = 0.592) และมีความเห็นมาก
ในขอ้ท่านรู้สึกว่ามีความเป็นอิสระและมีหนา้ทีความรับผดิชอบในการทาํงาน  (X = 4.09, S.D.= 
0.665) 
 

ตารางที 4.  ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะงานด้า้นความทา้ทายของงาน 

ความทา้ทายของงาน ค่าเฉลีย 
ค่า

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

งานทีท่านทาํอยูต่อ้งทาํใหท่้านกระตือรือร้นตลอดเวลา 4.23 0.615 มากทีสุด 
ท่านสามารถดาํเนินงานในหนา้ทีและงานทีท่านรับ
มอบหมายเสร็จทนัเวลา 

4.19 0.659 มาก 

ค่าเฉลยีรวม 4.21 0.562 มากทีสุด 
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จากตารางที 4. ความคิดเห็นต่ อปัจจยัลกัษณะงาน  ดา้ นความมีความทา้ทายของงาน 
พบว่า โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะงานอยูในระดบัมากทีสุด (X = 4.21, S.D. = 
0.562) และเมือพิจารณาเป็นรายขอ พบว่า มีความคิดเห็นอยู ในระดบัมากทีสุดในขอ้  งานทีท่านทาํ
อยูต่อ้งทาํใหท่้านกระตือรือร้นตลอดเวลา (X = 4.23, S.D. = 0.615) และมีความเห็นมากในขอ้ท่าน
รู้สึกว่ามี ท่านสามารถดาํเนินงานในหนา้ทีและงานทีท่านรับมอบหมายเสร็จทนัเวลา (X = 4.19, 
S.D.= 0.659) 
 
ตารางที 5  ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะงานด้า้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

 การมีส่วนร่วมในการบริหาร ค่าเฉลีย 
ค่า

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ท่านสามารถเสนอความความคิดในการทาํงานได ้ 4.00 0.705 มาก 
ท่านทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาเพืองานทีท่านไดรั้บ
มอบหมายอยา่งเต็มที 

4.31 0.634 มากทีสุด 

ท่านคิดว่าตนเองมีส่วนร่วมทีทาํใหโ้รงเรียนประสบ
ความสาํเร็จ 

4.12 0.644 มาก 

ค่าเฉลยีรวม 4.14 0.534 มาก 
 

จากตารางที 4.4 ความคิดเห็นต่ อปัจจยัลกัษณะงาน  ดา้นความการมีส่วนร่วมในการ
บริหารพบว่า โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะงานอยใูนระดบัมาก (X = 4.14, S.D. 
= 0.534) และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดบัมากทีสุดในขอ้ ท่านทุ่มเท
แรงกายและสติปัญญาเพืองานทีท่านไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มที (X = 4.31, S.D. = 0.634) และมี
ความเห็นมากในขอ้ท่านสามารถเสนอความความคิดในการทาํงานได(้X = 4.00, S.D.= 0.705) ท่าน
คิดว่าตนเองมีส่วนร่วมทีทาํใหโ้รงเรียนประสบความสาํเร็จ(X = 4.14, S.D.= 0.534) 
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ตารางที 6  ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะงานดา้นผลยอ้นกลบัของงาน  

ผลยอ้นกลบัของงาน ค่าเฉลีย 
ค่า

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ท่านมีโอกาสทราบผลของการปฏิบติังานของท่าน 4.01 0.719 มาก 
ผูร่้วมงานมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบติังานของท่าน 4.03 0.623 มาก 

ค่าเฉลยีรวม 4.02 0.606 มาก 
 

จากตารางที 6 ระดบัความคิดเห็นต่ อปัจจยัลกัษณะงาน  ดา้นผลยอ้นกลบัของงาน   
พบว่า โดยรวมบุคลากรมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะงานอยใูนระดบัมากที(X = 4.02, S.D. 
= 0.606) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดบัมากในขอ้ เรียงตามลาํดบั 
ท่านมีโอกาสทราบผลของการปฏิบติังานของท่าน (X = 4.01, S.D. = 0.719) และผูร่้วมงานมีความ
พึงพอใจต่อผลการปฏิบติังานของท่าน(X = 4.03, S.D.= 0.623) 

 
ตารางที 7  ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัประสบการณ์งานดา้นความสาํคญัของตนต่อองคก์ร  

ความสาํคญัของตนต่อองคก์ร ค่าเฉลีย 
ค่า

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนสาํคญัของโรงเรียน 3.55 0.719 มาก 
ท่านมกัไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานสาํคญัๆเสมอ 3.59 0.715 มาก 

ค่าเฉลยีรวม 3.57 0.661 มาก 
 

จากตารางที 7 ความคิดเห็นต่ อปัจจยัประสบการณ์งานดา้น ความสาํคญัของตนต่อ
องคก์ร พบว่าโดยรวมบุคลากรมี ความคิดเห็นต่ อปัจจยัประสบการณ์อยู่ ในระดบัมากที (X = 3.57, 
S.D. = 0.661) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดบัมากในขอ้ เรียง
ตามลาํดบั ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนสาํคญัของโรงเรียน (X = 3.55, S.D. = 0.719) และท่านมกัไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบงานสาํคญัๆเสมอ(X = 3.59, S.D.= 0.715) 
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ตารางที 8  ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัประสบการณ์งานดา้นความพึงพิงไดข้ององคก์ร 

ความพงึพิงไดข้ององคก์ร ค่าเฉลีย 
ค่า

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

เมือท่านมีปัญหา โรงเรียนสามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้ 3.55 0.824 มาก 
ท่านไม่คิดทีจะไปทาํงานกบัทีอืนทีมีลกัษณะของงาน
ใกลเ้คียงกนั 

3.70 1.028 มาก 

ค่าเฉลยีรวม 3.63 0.798 มาก 
 

จากตารางที 8 ความคิดเห็นต่อปัจจยัประสบการณ์งานดา้นความพึงพิงไดข้ององคก์าร  
พบว่าโดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่ อปัจจยัประสบการณ์อยู่ ในระดบัมากที (X = 3.63, S.D. = 
0.798) และเมือพิจารณาเปนรายข้้อ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากในขอ้ เรียงตามลาํดบั เมือ
ท่านมีปัญหา โรงเรียนสามารถใหค้วามช่วยเหลือได(้X = 3.55, S.D. = 0.824) และท่านไม่คิดทีจะไป
ทาํงานกบัทีอืนทีมีลกัษณะของงานใกลเ้คียงกนั(X = 3.70, S.D.= 1.028) 

 
ตารางที 9  ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัประสบการณ์งานดา้นทศันคติต่อเพือนร่วมงานและองคก์ร 

ทศันคติต่อเพือนร่วมงานและองคก์ร ค่าเฉลีย 
ค่า

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ท่านรู้สึกว่าเพือนร่วมงานเป็นเพือนร่วมงานทีดี 4.07 0.774 มาก 
ท่านสามารถแลกเปลียนความคิดเห็นกบัเพือนร่วมงานได ้ 4.08 0.710 มาก 
โรงเรียนมีการสร้างสภาพแวดลอ้มในทีทาํงานอยา่ง
เหมาะสมและปลอดภยั 

4.07 0.715 มาก 

ค่าเฉลยีรวม 4.07 0.602 มาก 
 
จากตารางที 9 ความคิดเห็นต่อปัจจยัประสบการณ์งานดา้นทศันคติต่อเพือนร่วมงานและ

องคก์ร พบว่าโดยรวมบุคลากรมี ความคิดเห็นต่ อปัจจยัประสบการณ์อยู่ ในระดบัมากที (X = 4.07, 
S.D. = 0.602) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดบัมากในขอ้ เรี ยง
ตามลาํดบั ท่านสามารถแลกเปลียนความคิดเห็นกบัเพือนร่วมงานได้(X = 4.08, S.D. = 0.710) ท่าน
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รู้สึกว่าเพือนร่วมงานเป็นเพือนร่วมงานทีดี (X = 4.07, S.D.= 0.774) และโรงเรียนมีการสร้าง
สภาพแวดลอ้มในทีทาํงานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั(X = 4.07, S.D.= 0.715) 

 
ตารางที 10  ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัประสบการณ์งานดา้นองคก์รมีชือเสียง 

องคก์รมีชือเสียง ค่าเฉลีย 
ค่า

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

โรงเรียนทีท่านทาํงานเป็นโรงเรียนทีมีชือเสียง 3.89 0.738 มาก 
ท่านภูมิใจทีไดบ้อกกบัผูอื้นว่าท่านทาํงานทีโรงเรียนนี 4.14 0.724 มาก 

ค่าเฉลยีรวม 4.01 0.673 มาก 
 

จากตารางที 10 ความคิดเห็นต่ อปัจจยัประสบการณ์งานดา้นองคก์รมีชือเสียง   พบว่า
โดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจยัประสบการณ์อยู่ ในระดบัมากที (X = 4.01, S.D. = 0.673) 
และเมือพิจารณาเป็นรายข้้อ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากในขอ้ เรียงโรงเรียนทีท่านทาํงาน
เป็นโรงเรียนทีมีชือเสียง(X = 3.89, S.D. = 0..738) และท่านภูมิใจทีไดบ้อกกบัผูอื้นว่าท่านทาํงานที
โรงเรียนนี(X = 4.14, S.D.= 0.724) 

 
ตารางที 11  ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัประสบการณ์งานดา้นความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนอง   
                     จากองคก์ร 

ความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร ค่าเฉลีย 
ค่า

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ท่านคิดว่าจะไดรั้บความกา้วหนา้จากการปฏิบติังาน 3.90 0.775 มาก 
ในโรงเรียนมีการสนบัสนุนภารกิจงานเพือนาํไปสู่
ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

3.95 0.754 มาก 

ค่าเฉลยีรวม 3.93 0.726 มาก 
 
จากตารางที 11 ความคิดเห็นต่ อปัจจยัประสบการณ์งานดา้นความคาดหวงัทีไดรั้บการ

ตอบสนองจากองคก์ร พบว่าโดยรวมบุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจยัประสบการณ์อยูใ่นระดบัมาก
ที(X = 3.93, S.D. = 0.726) และเมือพิจารณาเป็นรายข้้อ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากใ นขอ้ 
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ในโรงเรียนมีการสนบัสนุนภารกิจงานเพือนาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย (X = 3.95, S.D. = 
0..754) และท่านคิดว่าจะไดรั้บความกา้วหนา้จากการปฏิบติังาน(X = 3.90, S.D.= 0.775) 

 
สวนที  3   ข้อมูลความผูกพนัต่อองค์การ  

เกณฑที์ใชใ้นการแปลความหมายไดก้าํหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดบัไวเ้ท่าๆ กนั 
ระดบัคะแนน      ความหมาย 
4.21 – 5.00  ระดบัความผกูพนัในองคก์ารอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
3.41 – 4.20  ระดบัความผกูพนัในองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40  ระดบัความผกูพนัในองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60  ระดบัความผกูพนัในองคก์ารอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80  ระดบัความผกูพนัในองคก์ารอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 
ตารางที 12 ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ค่าเฉลีย 
ค่า

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ความเชือมนัและการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร 4.04 0.562 มาก 
ความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองคก์ร 4.21 0.661 มากทีสุด 
ความตอ้งการทีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 4.23 0.601 มากทีสุด 

ค่าเฉลยีรวม 4.16 0.49 มาก 
 

จากตารางที 4.12 ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่าโดยรวมบุคลา กรมีความผกูพนัอยู่ ใน
ระดบัมากที(X = 4.16, S.D. = 0.49) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบวา มีความผกูพนัอยู่ ในระดบั
มากทีสุดในขอ้ ในความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองคก์าร(X = 4.21, S.D. = 0.661) ความตอ้งการที
จะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร (X = 4.23, S.D.= 0.601) และมีความผกูพนัอยู่ ในระดบัมาก
ในขอ้ความเชือมนัและการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร (X = 4.04, S.D.= 0.562) 
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ตารางที 13 ระดบัความผกูพนัต่อองค์ก์รด้า้นความเชือมนัและยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์ก์ร 

ความเชือมนัและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์ก์ร 
 ค่าเฉลีย 

ค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ท่านมีความรู้สึกภูมิใจเมือมีคนชมเชยโรงเรียนทีท่าน
ปฏิบติังานอยู ่

4.33 0.642 มากทีสุด 

เมือมีบุคคลกล่าวถึงโรงเรียนอยา่งเสียหาย ท่านจะรีบชีแจง
ทนัที 

4.23 0.636 มากทีสุด 

ท่านพอใจกบันโยบายทีผูบ้ริหารเป็นผูก้าํหนด 3.75 0.868 มาก 
ท่านมกัจะพดูกบัผูอื้นว่าโรงเรียนนีทาํงานดีมาก 3.85 0.784 มาก 

ค่าเฉลยีรวม 4.04 0.562 ปานกลาง 
 

จากตารางที 13 ระดบัความผกูพนัต่ อองค์การด้านความเชือมนัและยอมรับเป้ าหมาย
และค่านิยมขององค์ การระดบัปานกลางที (X = 4.04, S.D. = 0.562) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ 
พบว่า มีความผกูพนัอยู่ ในระดบัมากทีสุดในขอ้ ท่านมีความรู้สึกภูมิใจเมือมีคนชมเชยโรงเรียนที
ท่านปฏิบติังานอยู่(X = 4.33, S.D. = 0.642) เมือมีบุคคลกล่าวถึงโรงเรียนอยา่งเสียหาย  ท่านจะรีบ
ชีแจงทนัที(X = 4.23, S.D.= 0.636) และมีความผกูพนัอยู่ ในระดบัมากใน ท่านพอใจกบันโยบายที
ผูบ้ริหารเป็นผูก้าํหนด(X = 3.75, S.D.= 0.868) ท่านมกัจะพดูกบัผูอื้นว่าโรงเรียนนีทาํงานดีมาก(X = 
3.85, S.D.= 0.784) 
 
ตารางที 14 ระดบัความผกูพนัต่อองค์์ก์รด้า้นความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองคก์าร 

ความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองคก์ร ค่าเฉลีย 
ค่า

เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ท่านมีความเต็มใจทีจะทุ่มเท/พยายามปฏิบติังานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 

4.23 0.706 มากทีสุด 

เมือปฏิบติังานไม่สาํเร็จ ท่านยนิดีจะสละเวลามาปฏิบติังาน
ใหส้าํเร็จ 

4.19 0.711 มาก 

ค่าเฉลยีรวม 4.21 0.661 มากทีสุด 
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จากตารางที 14 ระดบัความผกูพนัต่ อองค์ การดา้นความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือ
องคก์ารระดบัมากทีสุดที(X = 4.21, S.D. = 0.661) และเมือพิจารณาเป็นรายข้้อ้ พบว่า มีความผกูพนั
อยูใ่นระดบัมากทีสุดในขอ้ ท่านมีความเต็มใจทีจะทุ่มเท/พยายามปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย (X = 
4.23, S.D. = 0.706) และมีความผกูพนัอยู่ ในระดบัมากในขอ้เมือปฏิบติังานไม่สาํเร็จ  ท่านยนิดีจะ
สละเวลามาปฏิบติังานใหส้าํเร็จ(X = 4.19, S.D.= 0.711)  
 
ตารางที 15 ระดบัความผกูพนัต่อองค์ก์รดา้นความตอ้งการทีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

ความตอ้งการทีจะรักษาความเป็นสมาชิกของ
องคก์ร 

 
ค่าเฉลีย 

ค่า
เบียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ท่านไม่คิดจะเปลียนงาน 4.08 0.923 มาก 
เมือท่านไดรั้บมอบหมายงาน ท่านจะทาํงานนนัอยา่งเต็มที 4.43 0.584 มากทีสุด 
ท่านมีความสุขกบัการทาํงานมากกว่าสิงใด 4.23 0.680 มากทีสุด 
ท่านรู้สึกพอใจทีไดเ้ป็นสมาชิกของโรงเรียนแห่งนี 4.17 0.809 มาก 

ค่าเฉลยีรวม 4.23 0.600 มากทีสุด 
 

จากตารางที 15 ระดบัความ ผกูพนัต่ อองค์กรดา้นความตอ้งการทีจะรักษาความเป็น
สมาชิกขององคก์ารระดบัมากทีสุดที(X = 4.23, S.D. = 0.600) และเมือพิจารณาเป็นรายข้อ้ พบว่ า มี
ความผกูพนัอยูใ่นระดบัมากทีสุดในขอ้ เมือท่านไดรั้บมอบหมายงาน  ท่านจะทาํงานนนัอยา่งเต็มที
(X = 4.43, S.D. = 0.584) ท่านมีความสุขกบัการทาํงานมากกว่าสิงใด (X = 4.23, S.D.= 0.680) และ
มีความผกูพนัอยูใ่นระดบัมากในขอ้ท่านรู้สึกพอใจทีไดเ้ป็นสมาชิกของโรงเรียนแห่งนี (X = 4.17, 
S.D.= 0.809) ท่านไม่คิดจะเปลียนงาน(X = 4.08, S.D.= 0.923) 

 
ส่วนที  4   การทดสอบสมมตฐิาน 

สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ใชค่้าสถิติ ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั (Pearson 
Product Moment Correlation) 
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สมมติฐานที 1 ความมีอิสระในงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์ารของบุคลากรที
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

H0: ความมีอิสระในงานไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์าร 
H1: ความมีอิสระในงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์าร 

  
ตารางที 16 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความอิสระในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์ก์ร   

ลกัษณะงาน 
 ความมีอิสระในการทาํงาน 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองคก์ร 
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม 
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็นสมาชิกภาพใน
องคก์าร 

0.426* 
0.331* 
0.326* 
0.369* 

*P  < 0.05, N = 150 
 จากตารางที 16 พบว่า ความมีอิสระในงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์กร 

โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.426 ซึงตวัแปรทงัสองนีสามารถอธิบายความผนัแปรซึงกนัและกนัได้
เท่ากบั (0.426)2 = 0.1814 ร้อยละ 18.14 และมีความสมัพนัธก์บัทุกมิติของความผกูพนัองคก์าร 

 
สมมติฐานที 2 ความทา้ทาย ของงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์ กรของบุคลากรที
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

H0: ความทา้ทายของงานไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์าร 
H1: ความทา้ทายของงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์าร 
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ตารางที 17 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความทา้ทายของการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร    
       ลกัษณะงาน 

 ความทา้ทายของการงาน 

ความผกูพนัต่อองคา์ร 
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองคก์าร 
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม 
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็นสมาชิกภาพใน
องคก์าร 

0.383* 
0.182* 
0.361* 
0.365* 

*P  < 0.05, N = 150 
จากตารางที 17 พบว่า ความมีทา้ทายในงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์กร 

โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.383 ซึงตวัแปรทงัสองนีสามารถอธิบายความผนัแปรซึงกันและกนัได้
เท่ากบั (0.383)2 =  0.1467  ร้อยละ14.67  และมีความสมัพนัธก์บัทุกมิติของความผกูพนัองคก์กร 

 
สมมติฐานที 3 การมีส่วนร่วมในการบริหารมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์รของบุคลากรที
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

H0: การมีส่วนร่วมในการบริหารไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์ร 
H1: การมีส่วนร่วมในการบริหารมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์ร 

  
ตารางที 18 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารกบัความผกูพนัต่องค์ก์ร  

ลกัษณะงาน 
 การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

ความผกูพนัต่อองคก์าร 
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองคก์าร 
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม 
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็นสมาชิกภาพใน
องคก์าร 

0.584* 
0.344* 
0.536* 
0.507* 

 
*P  < 0.05, N = 150 

 จากตารางที 18 พบว่ า การมีส่วนร่วมในการบริหาร    มีความสมัพนัธก์บัความ
ผกูพนัต่อ องค์์กร โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.584 ซึงตวัแปรทงัสองนีสามารถอธิบายความผนั
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แปรซึงกนัและกนัไดเ้ท่ากบั (0.584)2 = 0.3410 ร้อยละ 34.10 และมีความสมัพนัธก์บัทุกมิติของ
ความผกูพนัองคก์าร 

 
สมมติฐานที 4 ผลยอ้นกลบัของงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์ การของ บุคลากรที
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

H0: ผลยอ้นกลบัของงานไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์าร 
H1: ผลยอ้นกลบัของงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์าร 

  
ตารางที 19 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างผลยอ้นกลบัของงานกบัความผกูพนัต่อองค์ก์ร   

ลกัษณะงาน 
 ผลยอ้นกลบัของงาน 

ความผกูพนัต่อองคก์าร 
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองคก์ร 
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม 
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็นสมาชิกภาพใน
องคก์ร 

0.463* 
0.367* 
0.364* 
0.381* 

*P  < 0.05, N = 150 
 จากตารางที 19 พบว่า ผลยอ้นกลบัของงาน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนั ต่อองค์กร 

โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.463 ซึงตวัแปรทงัสองนีสามารถอธิบายความผนัแปรซึงกนัและกนัได้
เท่ากบั (0.463)2 = 0.2143 ร้อยละ 21.43 และมีความสมัพนัธก์บัทุกมิติของความผกูพนัองคก์าร 
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ตารางที 20 สรุปความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
       ลกัษณะงาน ความมีอิสระใน

งาน 
ความทา้ทายของ

งาน 
การมีส่วนร่วมใน

การบริหาร 
ผลยอ้นกลบัของ

งาน 
ความผกูพนั ต่อ
องคก์ร 

0.426* 0.383* 0.584* 0.463* 

*P  < 0.05, N = 150 
 

จากตารางที 20 พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร มีความสมัพนัธ์
กนั โดยทีมีความมีอิสระในงาน 0.426* คิดเป็นร้อยละ 18.14 ความทา้ทายของงาน 0.383*  คิดเป็น
ร้อยละ 14.67 การมีส่วนร่วมในการบริหาร 0.584* คิดเป็นร้อยละ 34.10 และ ผลยอ้นกลบั ของงาน 
0.384 คิดเป็นร้อยละ 21.43 

 
สมมติฐานที 5 ความสาํคญั ของตน ต่อองคก์าร มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์ กรของ
บุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

H0: ความสาํคญัของตนต่อองคก์ารไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์ร 
H1: ความสาํคญัของตนต่อองคก์ารมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์ร 
 

ตารางที 21 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความสาํคญัของตนต่อองคก์ารกบัความผกูพนัองคก์ร 
ประสบการณ์ 

 ความสาํคญัของตนต่อองคก์ร 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองคก์ร 
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม 
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็นสมาชิกภาพใน
องคก์ร 

0.334* 
0.384* 
0.199* 
0.234* 

 
*P  < 0.05, N = 150 

 จากตารางที 21 พบว่า ความสาํคญัของตนต่อองคก์รมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่
อองค์ก์ร โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.334 ซึงตวัแปรทงัสองนีสามารถอธิบายความผนัแปรซึงกนั
และกนัไดเ้ท่ากบั (0.334)2 = 0.1115 ร้อยละ 11.15 และมีคว ามสมัพนัธก์บัทุกมิติข องความผกูพนั
องคก์ร 
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สมมติฐานที 6 ความพงึพิงไดข้ององคก์ารมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์กรของบุคลากรที
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

H0: ความพงึพิงไดข้ององคก์ารไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์ร 
H1: ความพงึพิงไดข้ององคก์ารมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์ร 

  
ตารางที 22 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพิงไดข้ององคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ประสบการณ์ 
 ความพงึพิงไดข้ององคก์ร 

ความผกูพนัต่อองคก์าร 
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองคก์ร 
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม 
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็นสมาชิกภาพใน
องคก์ร 

0.516* 
0.511* 
0.296* 
0449* 

 
*P  < 0.05, N = 150 

 จากตารางที 22 พบว่า ความพงึพิงไดข้ององคก์ รมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนั               
ต่อองค์ก์ร โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.516 ซึงตวัแปรทงัสองนีสามารถอธิบายความผนัแปรซึงกนั
และกนัไดเ้ท่ากบั (0.516)2 = 0.2662 ร้อยละ 26.62 และมีความสมัพนั ธก์บัทุกมิติของความผกูพนั
องคก์ร 

 
สมมติฐานที 7  ทศันคติต่อเพือนร่วมงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์กรของบุคลากรที
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 

H0: ทศันคติต่อเพือนร่วมงานไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์ร 
H1: ทศันคติต่อเพือนร่วมงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์ร 
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ตารางที 23 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติต่อเพือนร่วมงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

                  ประสบการณ์ 
 ทศันคติต่อเพือนร่วมงาน 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองคก์ร 
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม 
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็นสมาชิกภาพใน
องคก์ร 

0.490* 
0.474* 
0.312* 
0.403* 

*P  < 0.05, N = 150 
จากตารางที 23 พบว่า ทศันคติต่อเพือนร่วมงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพันต่อองค์

กร โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.490 ซึงตวัแปรทงัสองนีสามารถอธิบายความผนัแปรซึงกนัและกนั
ไดเ้ท่ากบั (0.490)2 = 0.2401 ร้อยละ 24.01  และมีความสมัพนัธก์บัทุกมิติของความผกูพนัองคก์ร 

 
สมมติฐานที 8 องคก์ารมีชือเสียงมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์รของบุคลากรทีปฏิบติังาน
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  

H0: องคก์ารมีชือเสียงไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์ร 
H1: องคก์ารมีชือเสียงมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองค์ก์ร 

 
ตารางที 24 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารมีชือเสียงกบัความผกูพนัต่อองคก์ร                     

ประสบการณ์ 
 องคก์ารมีชือเสียง 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองคก์ร 
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม 
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็นสมาชิกภาพใน
องคก์ร 

0.539* 
0.413* 
0.401* 
0.482* 

 
*P  < 0.05, N = 150 
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  จากตารางที 24 พบว่า องคก์รมีชือเสียงมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์กร 
โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.539 ซึงตวัแปรทงัสองนีสามารถอธิบายความผนัแปรซึงกนัและกนัได้
เท่ากบั (0.539)2 = 0.2905 ร้อยละ 29.05  และมีความสมัพนัธก์บัทุกมิติของความผกูพนัองคก์ร 

 
สมมติฐานที 9 ความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ารมีความสมัพนัธก์บัคว ามผกูพนั       
ต่อองค์ก์รของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  
  H0: ความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์รไม่มีความสั มพนัธก์บัความ
          ผกูพนัต่อองค์ก์ร 
  H1: ความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์รมีความสมัพนัธก์บัความ 
         ผกูพนัต่อองค์ก์ร 
 
ตารางที 25 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร  
                   กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ประสบการณ์ 
 ความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
-ความเชือและการยอมรับเปาหมายองคก์ร 
-ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายาม 
-ความปรารถนาทีจะคงความเป็นสมาชิกภาพใน
องคก์ร 

0.384* 
0.511* 
0.175* 
0.262* 

*P  < 0.05, N = 150 
  จากตารางที  25  พบว่า ความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์รมี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่ อองค์ กร โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.384 ซึงตวัแปรทงัสองนี
สามารถอธิบายความผนัแปรซึงกนัและกนัไดเ้ท่ากบั (0.384)2 = 0.1474 ร้อยละ 14.74  และมี
ความสมัพนัธก์บัทุกมิติของความผกูพนัองคก์ร 
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ตารางที 26  สรุปความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ประสบการณ์ ความสาํคญั

ของตน 
ความพงึพิงได ้ ทศันคติต่อ

เพือนร่วมงาน 
องคก์ารมี
ชือเสียง 

ความคาดหวงั
ทีไดรั้บ 

ความผกูพนั
ต่อองคก์ร 

0.334* 0.516* 0.490* 0.539* 0.384* 

จากตารางที 4.19 พบว่า ปัจจยัดา้นประสบการณ์กบัความผกูพนัต่ อองคก์ร มี
ความสมัพนัธก์นั โดยทีมีความสาํคญัของตน 0.334*  คิดเป็นร้อยละ 11.15 ความพงึพิงได ้ 0.516*  
คิดเป็นร้อยละ 26.62 ทศันคติต่อเพือนร่วมงาน 0.490* คิดเป็นร้อยละ 24.10  องคก์ารมีชือเสียง 
0.539*  คิดเป็นร้อยละ 29.05 และความคาดหวงัทีไดรั้บ 0.384* คิดเป็นร้อยละ 14.74  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



บทที 5 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรือง “ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
อาํเภอท่ามะกา” มีวตัถุประสงคที์ตอ้งการทีจะทราบถึงระดบัความผกูพนัของบุคลากรทีปฏิบติังาน
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา และวิเคร าะห์ว่าปัจจยัหรือตวัแปรใดทีส่งผลหรือมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รทีศึกษา โดยคาดว่าปัจจยัทีน่าจะมีความผกูพนัหรือส่งผลใหบุ้คลากรทีปฏิบติังาน
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา ก็คือ 1.ปัจจยัเกียวกบัลกัษณะงาน ประกอบดว้ย ความอิสระ
ในงาน ความทา้ทายในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร และผลป้อนกลบัของงาน 2.ปัจจยัเกียวกบั
ประสบการณ์ในงาน ประกอบดว้ย ความสาํคญัของตนต่อองคก์าร ความพงึพิงไดข้ององคก์าร 
ทศันคติต่อเพือนร่วมงานและองคก์าร องคก์ารมีชือเสียง และความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนอง
ขององคก์าร 

วิธีการทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ การสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม เพือสอบถามเกียวกบั
ลกัษณะบุคคล ลกัษณะของงาน ประสบการณ์ในงานและความผกูพนัต่อองคก์ร โดยใชป้ระชากรที
เป็นบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา จาํนวน 150 คน โดยมี 5 โรงเรียน 
ดงันี 1.โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 37 คน  2.โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถมัถ์  17 คน 3.โรงเรียน
ท่าเรือพิทยาคม 15 คน 4. โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 11 คน 5. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 70 คน 
ซีงจากขอ้มลูนีไดใ้ชค่้าร้อยละ ค่ าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน มาใชใ้นการอธิบาย และค่า
สหสมัพนัธใ์นการทดสอบระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ซึงผลการวิจยัพบว่า  

1.ลกัษณะส่วนบุคคล. ผู้ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 103 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 68.7 เป็นเพศชาย จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 อายมุากกว่า 50 ปี จาํนวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคืออาย ุนอ้ยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.3 อาย ุ31-40 ปี จาํนวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 อาย ุ 41-50 ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7  จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ  80.7 รองลงมา คือระดบัปริญญาโท จาํนวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 16 ระดบัตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.7 และสูงกว่าปริญญาโท 
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7มีเงินเดือนมากกว่า 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา คือ 
15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.3  ตาํกว่า 15,000 บาท จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 
และ25,001-35,000 บาท จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14มีประสบการณ์ในการทาํงาน มากกว่า 15 
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ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมา นอ้ยกว่า 5 ปี จาํนวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.7 5-10 ปี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ 11-15 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4 .
ฝ่ายบริหารงานเป็น ฝ่ายวิชาการ จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมา คือ ฝ่ายธุรการ-
การเงิน จาํนวน  32 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ฝ่ายบุคคล จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ฝ่าย
อาคารสถานที จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และฝ่ายงานทะเบียน แผนงาน จาํนวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.3 

2.ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอ     
ท่ามะกา พบว่า โดยรวม บุคลากรทีมีความผกูพนัอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.16, S.D. = 0.49) และเมือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในทุกดา้นมีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบั คือ 
ความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองคก์ร (X = 4.21, S.D. = 0.661) ความตอ้งการทีจะรักษาความเป็น
สมาชิกขององคก์ร (X = 4.23, S.D. = 0.601) และความเชือมนัและการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร 
(X = 4.04, S.D. = 0.562) 

3.จากการศึกษาความสมัพนัธ ์พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัดา้น
ประสบการณ์การทาํงาน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
อภิปรายผล 

1.ผลการศึกษาเกียวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้น
ประสบการณ์การทาํงานของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดั
กาญจนบุรี พบว่า  โดยรวม บุคลากรทีมีความผกูพนัอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.16, S.D. = 0.49) และ
เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในทุกดา้นมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบั 
คือ ความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองคก์าร (X = 4.21, S.D. = 0.661) ความตอ้งการทีจะรักษาความ
เป็นสมาชิกขององคก์าร (X = 4.23, S.D. = 0.601) และความเชือมั นและการยอมรับเป้าหมายของ
องคก์าร (X = 4.04, S.D. = 0.562) ตามลาํดบั  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมณัฑนา  ตุลยนิษกะ  
(2552) ศึกษาปัจจยัทีมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกรณีศึกษา  คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า ลกัษณะของงานปฏิบติัของกลุ่มตวัอยา่งดา้นความทา้
ทายของงาน ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารอยูใ่นระดบัมาก  
ประสบการณ์จากการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความพึงพิงไดข้ององคก์ารและดา้นทศันคติต่อ
เพือนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการทดสอบปัจจยัดา้นลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรพบว่า  
ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน  มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร  ดา้นความเชือมนัและยอมรับ
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เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองคก์าร  ดา้นความตอ้งการที
จะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร  อธิบายไดว้่า  ปัจจยัทางดา้นลกัษณะงานแต่ละดา้น  ไดแ้ก่  
ความมีอิสระในการทาํงาน ความทา้ทายของงาน  การมีส่วนร่วมในการบริหาร  มีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร โดยความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นความรู้สึกของบุคคลทีรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึง
ขององคก์ารและจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทาํงานเพืออ งคก์ารถา้บุคคลยงิมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารสูงมากเท่าไหร่แนวโนม้ทีจะลาออกหรือทิงองคก์ารไปก็ลดนอ้ยลงไปเท่านนัซึงสอดคลอ้ง
กบัBuchanan (อา้งถึงใน ซลัวานา ฮะซานี, 2550:29) ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นทศันคติทีสาํคญัยงิ
สาํหรับทุกๆองคก์าร เนืองจากความผกูพนัเป็นตวัเชือมระหว่างจินตนาการของมนุษยก์บัจุดหมาย
ขององคก์ารทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ารและเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการสริมสร้าง
สภาพความเป็นอยูที่ดีขององคก์ารรวมสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของปาริชาติ พงษช์ยัศรี  (2552) ศึกษา
ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการสรร พากร  ภาค  5 พบว่า  ความมีอิสระในงานและ
ประสบการณ์การทาํงานไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์าร  ความรู้สึกว่าองคก์าร
เป็นทีพงึพิงได ้ความคาดหวงัทีจะไดรั้บผลตอบสนองจากองคก์าร  ทศันคติต่อเพือนร่วมงานและ
องคก์าร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโสภณวิชญ์ บวับานพร้อม (2551) ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะ
งานทีปฏิบติัในดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ  ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  ดา้นความเขา้ใจใน
กระบวนการทาํงานของพนกังานบริการลกูคา้ทางโทรศพัทบ์ริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
กบัความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั  

3.ผลการทดสอบปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากร พบว่า ปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงาน ไดแ้ก่  ดา้นความสาํคญัของตนต่อองคก์ารดา้น
ความพีงพิงไดข้ององคก์าร ดา้นทศันคติต่อเพือนร่วมงาน  ดา้นทศันคติต่อองคก์ารมีความสมัพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเชือมนัและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความ
เต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองคก์าร  ดา้นความตอ้งการทีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร  
สอดคลอ้งกบัที Steers (อา้งถึงใน อาคม ไตรพยคัฆ,์ 2548:16-17) ไดก้ล่าวไวว้่าประสบการณ์ในการ
ทาํงานคือการรับรู้ ของสมาชิกต่อสิงแวดลอ้มในช่วงปฏิบติังานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  
ไดแ้ก่  ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  องคก์ารเป็นทีพงึพาไดค้วามคาดหวงัไดรั้บการ
ตอบสนองจากองคก์าร ทศันคติทีมีต่อเพือนร่วมงานและองคก์ารซึงสอดคลอ้งกบั  Sheldon (1976 
อา้งถึงใน  รัชดาพร ร้องเสียง , 2549:21) เห็นว่าปัจจยัทีมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร  
ไดแ้ก่  การเขา้กนัไดก้บัเพือนร่วมงาน  ระยะเวลาทีทาํงานในหน่วยงาน  รวมถึงปัจจยัทีเป็น
ประสบการณ์การทาํงาน ไดแ้ก่ ระยะเวลาทีใชใ้นการศึกษาเพือประกอบอาชีพ ความผกูพนัเกียวกบั
เพือนร่วมงานทีทาํงานดว้ยกนั การพฒันาประสบการณ์และความสนใจในการ  สอดคลอ้งกบั  สุนา
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ภาคุม้ชยั (2552: 10) กล่าวว่าความผกูพนัต่อองคก์าร นบัเป็นสิงทีมีความสาํคญัต่อความเติบโตของ
องคก์าร  องคก์ารใดมีบุคลากรทีมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารสูงยอ่มนาํพาใหอ้งคก์ารบรรลุ
เป้าหมายไดน้ อกจากนีความรู้สึกของพนกังานทีแสดงตนว่าเป็นหนึงเดียวกบัองคก์ารมีค่านิยมที
กลมกลืนกบัสมาชิกอืนๆและเต็มใจทีจะอุทิศกาํลงักายและกาํลงัใจเพือปฏิบติัภารกิจ  ซึงโดยปกติ
พฤติกรรมของพนกังานทีมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งแทจ้ริงจะมุ่งเนน้ความเต็มใจทีจะปฏิบติัให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรกาํหนดนโยบายขององคก์ารทีชดัเจน ง่ายต่อความเขา้ใจและการปฏิบติังานของ
บุคลากร  โดยพฒันาใหบุ้คลากรมีศกัยภาพในดา้นความรู้ความสามารถควบคู่กนัไปอยา่งต่อเนือง 
เพือใหก้า้วทนักบันโยบายและวิทยากรสมยัใหม่ทีเขา้มาในองคก์าร  โ ดยเนน้การมีส่วนร่วม การ
ทาํงานเป็นทีม ใหทุ้กคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึงและมีความสาํคญัต่อองคก์าร  

2. กาํหนดนโยบาย ในการฝึกอบรม  สมัมนาร่วมกนัระหว่างกลุ่มบุคลากรต่าง ๆ 
ภายในองคก์าร  เพือใหแ้ต่ละกลุ่มมีความรู้ ความเขา้ใจ ในลกัษณะงานของกนัและกนัซึงจะเป็นการ
เสริมสร่างความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัและช่วยใหก้ารติดต่อประสานกนัเป็นไปดว้ยดี  

3. ส่งเสริมการประชาสมัพนัธด์า้นภาพพจน์และชือเสียงของหน่วยงาน  โดยใชสื้อต่าง 
ๆ ใหเ้ป็นทีรู้จกัของคนทวัไปมากยงิขึน  เพือใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกภูมิใจในหน่วยงาน และมี
ความมนัใจทีจะทาํงานกบัหน่วยงานต่อไป  

4. ควรเพิมการศึกษาแนวโนม้ ปัจจยัการลาออก และผลกระทบอืน ๆ ของความผกูพนั
ต่อองคก์าร เช่น ประสิทธิภาพการทาํงาน ขวญัและกาํลงัใจของบุคลากร  เพือจะไดท้ราบถึงขอ้มลูที
จะนาํไปใชใ้นการวางแผนกาํลงัคนของหน่วยงาน และหาแนวทางการป้องกนัต่อไป  

5. ควรศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารว่า มีความแตกต่าง มากนอ้ยอยา่งไรและนาํผล
การศึกษาทีไดม้าปรับปรุงพฒันาการบริหารงานบุคคลแต่ละระดบั  เพือเพิมประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของโรงเรียน 
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เลขที
แบบสอบถามเพือการวิจยั

เรือง
ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา                                    

อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 

คาํชีแจง 
1. แบบสอบถามนีใชป้ระกอบการศึกษาระดบัปริญญาโท  คณะวิทยาการจดัการ  

มหาวิทยาลยัศิลปากร มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรทีปฏิบติังานใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา 
 2. แบบสอบถามนีแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 : ลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน 6 ขอ้ 
ส่วนที 2 : แบบสอบถามลกัษณะงานและประสบการณ์ในงาน  จาํนวน 20 ขอ้ 
ส่วนที 3 : แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์ารจาํนวน 10 ขอ้ 
ส่วนที 4 : แบบสอบถามความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

 
โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ตามสภาพความเป็นจริง หรือตามความคิดเห็นของท่าน

โดยคาํตอบของท่านจะถือเป็นความลบัและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่
ประการใด  ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มลูทีไดรั้บจากท่านไปสรุปผลวิจยัเป็นภาพรวมเท่านนั ผลการวิจยัทีได้
จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาองคก์รต่อไป

ขอแสดงความนบัถือ

นางสาวโสมยสิ์รี  มลูทองทิพย ์
นกัศึกษาปริญญาโท

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพือการวิจยั
เรือง

ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา  อาํเภอท่ามะกา  
 

ส่วนที 1 ลกัษณะส่วนบุคคล 
คาํชีแจง โปรดใส่เครืองหมาย ลงใน � ทีตรงกบัขอ้มลูของท่าน 

สาํหรับผูว้ิจยั 
��� 1-3 

1. เพศ   
�  1. ชาย  �  2. หญิง     � 4 

 
2. อายุ    

�  1. อายนุอ้ยกว่า 30 ปี �  2. อาย ุ31-40 ปี 
�  3. อาย ุ41-50 ปี  �  4. อายมุากกว่า 50 ปี    � 5 

 
3. ระดับการศึกษา 
  �  1.  ตาํกว่าปริญญาตรี �  2.  ปริญญาตรี 

�  3.  ปริญญาโท  �  4.  สูงกว่าปริญญาโท    � 6 
 
4. เงินเดือน  
  �  1. ตาํกว่า 15,000 บาท �  2.  15,001-25,000 บาท 
  �  3. 25,001-35,000 บาท   �  4.  มากกว่า 35,000 บาท    � 7 
5. ประสบการณ์ในการทํางาน  

�  1.  นอ้ยกว่า 5 ปี  �  2.  5-10 ปี     
�  3.  11-15 ปี  �  4. มากกว่า 15 ปี    � 8 

 
6. ฝ่ายบริหารงาน 
  �   1.  ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
  �    2.  ฝ่ายบุคคล 
  �    3.  ฝ่ายวิชาการ 

� 4.  ฝ่ายงานทะเบียน แผนงาน 
� 5.  ฝ่ายอาคารสถานท ี       � 9 
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ส่วนที 2 แบบสอบถามลกัษณะงานและประสบการณ์ในงาน  
คาํชีแจง: โปรดใส่เครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

5 หมายถึง     เห็นดว้ยมากทีสุด 
4 หมายถึง     เห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง     เห็นดว้ยมากปานกลาง 
2 หมายถึง     เห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง     เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 
 

ข้อ รายการพจิารณา 5 4 3 2 1 
 ความมีอิสระในงาน       

1 ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณของตนในการแกไ้ขปัญหาที
เกิดขึนได ้

     

2 ท่านรู้สึกว่ามีความเป็นอิสระและมีหนา้ทีความรับผิดชอบ
ในการทาํงาน 

     

 ความท้าทายของงาน       
3 งานทีท่านทาํอยูต่อ้งทาํใหท้่านกระตือรือร้นตลอดเวลา      
4 ท่านสามารถดาํเนินงานในหนา้ทีและงานทีท่านรับ

มอบหมายเสร็จทนัเวลา 
     

 การมีส่วนร่วมในการบริหาร       
5 ท่านสามารถเสนอความคิดในการทาํงานได ้      
6 ท่านทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาเพืองานทีท่านไดรั้บ

มอบหมายอยา่งเตม็ที 
     

7 ท่านคิดว่าตนเองมีส่วนร่วมทีทาํใหโ้รงเรียนประสบ
ความสาํเร็จ 

     

 ผลย้อนกลับของงาน      
8 ท่านมีโอกาสทราบผลของการปฏิบติัของท่าน      
9 ผูร่้วมงานมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบติังานของท่าน      
 ความสําคญัของตนต่อองค์การ       

10 ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนสาํคญัของโรงเรียน      
11 ท่านมกัไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบงานสาํคญัๆเสมอ       

 ความพึงพิงได้ขององค์การ       
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ข้อ รายการพจิารณา 5 4 3 2 1 
12 เมือท่านมีปัญหา โรงเรียนสามารถใหค้วามช่วยเหลือได้      
13 ท่านไม่คิดทีจะไปทาํงานกบัทีอืนทีมีลกัษณะของงาน

ใกลเ้คียงกนั 
     

 ทัศนคติต่อเพือนร่วมงานและองค์การ       
14 ท่านรู้สึกว่าเพือนร่วมงานเป็นเพือนร่วมงานทีดี      
15 ท่านสามารถแลกเปลียนความคิดเห็นกบัเพือนร่วมงานได ้      
16 โรงเรียนมีการสร้างสภาพแวดลอ้มในทีทาํงานอยา่ง

เหมาะสมและปลอดภยั 
     

 องค์การมีชือเสียง       
17 โรงเรียนทีท่านทาํงานเป็นโรงเรียนทีมีชือเสียง      
18 ท่านภูมิใจทีไดบ้อกกบัผูอ้ืนว่าท่านทาํงานทีโรงเรียนนี      

 ความคาดหวังทีได้รับการตอบสนองจากองค์การ       
19 ท่านคิดว่าจะไดรั้บความกา้วหนา้จากการปฏิบติังาน      
20 ในโรงเรียนมีการสนบัสนุนภารกิจงานเพือนาํไปสู่

ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
     

 
ส่วนที 3 แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์าร 
คาํชีแจง : โปรดใส่เครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

 5  หมายถึง     เห็นดว้ยมากทีสุด 
 4  หมายถึง     เห็นดว้ยมาก 
 3  หมายถึง     เห็นดว้ยมากปานกลาง 
 2  หมายถึง     เห็นดว้ยนอ้ย 
 1  หมายถึง     เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

 
ข้อ รายการพจิารณา 5 4 3 2 1 

 ความเชือมันและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ       
21 ท่านมีความรู้สึกภูมิใจเมือมีคนชมเชยโรงเรียนทีท่าน

ปฏิบติังานอยู ่
     

22 เมือมีบุคคลกล่าวถึงโรงเรียนอยา่งเสียหาย ท่านจะรีบชีแจง
ทนัที  
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ข้อ รายการพจิารณา 5 4 3 2 1 
23 ท่านพอใจกบันโยบายทีผูบ้ริหารเป็นผูก้าํหนด      
24 ท่านมกัจะพูดกบัผูอ้ืนว่าโรงเรียนนีทาํงานดีมาก      

 ความเต็มใจทีจะปฏิบัติงานเพือองค์การ       
25 ท่านมีความเตม็ใจทีจะทุ่มเท / พยายามปฏิบติังานใหบ้รรลุ

เป้าหมาย 
     

26 เมือปฏิบติังานไม่สาํเร็จ ท่านยนิดีจะสละเวลามาปฏิบติังาน
ใหส้าํเร็จ 

     

 ความต้องการทีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ       
27 ท่านไม่คิดจะเปลียนงาน      
28 เมือท่านไดรั้บมอบหมายงาน ท่านจะทาํงานนนัอยา่งเตม็ที      
29 ท่านมีความสุขกบัการทาํงานมากกว่าสิงใด      
30 ท่านรู้สึกพอใจทีไดเ้ป็นสมาชิกของโรงเรียนแห่งนี      

 
ส่วนที 4 แบบสอบถามความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิมเติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ขอบพระคุณทุกท่านทีสละเวลามาตอบแบบสอบถาม” 
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ประวตัผิู้วจิยั 
 

ชือ – สกุล   
ทีอยู ่
 
ประวติัการศึกษา 
       พ.ศ. 2546 
 
        พ.ศ. 2550               
 
       พ.ศ. 2552  
 
 
      
      
 
 

นางสาวโสมยสิ์รี มลูทองทิพย ์
52/58 หมู่ 3 ตาํบล ท่ามะกา อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
 
 
สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนนารีวุฒิ 
จงัหวดัราชบุรี 
สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการจดัการธุรกิจทวัไป จาก
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาการจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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