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50601377 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คําสําคัญ: ความผูกพัน / กรมชลประทาน / การบริหารงาน 
กกกกกกกกสุนาภา  คุมชัย : ความผูกพันของบุคลากรตอหนวยงานราชการ : กรณีศึกษากรม
ชลประทาน.อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร.สุธรรม รัตนโชติ. 136 หนา.  
 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรตอกรม
ชลประทาน 2) เพื่อศึกษาความแตกตางของระดับความผูกพันไปตามสถานภาพทางประชากร 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม  และสถานภาพการทํางาน  และ3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรตอกรมชลประทานใหดีย่ิงขึ้น กลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 
239 คน และรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม 
กกกกกกกกจากการทดสอบสมมติฐาน พบวาระดับความผูกพันแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
บรรยากาศองคกร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะการจางงาน และความพึงพอใจในการทํางาน อยางมี
นัยสําคัญท่ี α = 0.05 ซึ่งมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงระดับความผูกพัน จึงสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลง
สังกัดหนวยงาน บรรยากาศองคกร ลักษณะการจางงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความพึงพอใจในการ
ทํางาน มีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงระดับความผูกพันตอกรมชลประทาน 
กกกกกก สรางตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามไดดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก ŷ = 4.639 + .221X1 + .175X2  + .209X3 

เม่ือ  ŷ = คาทํานายระดับความผูกพัน  
   X1 = ลักษณะการจางงาน  
   X2 = บรรยากาศองคกร 
   X3 = ความพึงพอใจในการทํางาน 
กกกกกกกกขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระดับความผูกพัน 1) จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางรูสึก
วาเงินเดือน สวัสดิการตางๆ ที่ไดรับมีความเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานนอย ดังนั้น  ทางองคกรจึง
ควรมีการปรับปรุงและจัดใหมีสวัสดิการใหมีความเหมาะสม  เชนเพิ่มหองออกกําลังกาย อุปกรณกีฬา 
การศึกษาดูงาน เพิ่มสวัสดิการของลูกจางช่ัวคราว และเพิ่มการปองกันความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของบุคลากร และ2) ควรเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจใหมากขึ้น 
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 This study aimed at 1) studying Organization Commitment level of government 
officers and employees of the Royal Irrigations Department (RID) 2) comparing the 
differences in organization commitment levels in different groups of demographic, economic, 
social and work statuses of government officers and employees of RID and 3) giving a 
guideline in improving the organization commitment levels of government officers and 
employees of RID for the best practices. The study had collected the data through 239 
samples by questionnaires.  
 By the test of hypothesis, it was found that there were sign ficantly different in 
organization commitment levels affecting the differences groups of work departments, 
organization atmosphere, type of work, operating characters and work satisfaction at α = 0.05   
 The meaning was work departments, organization atmosphere, type of work, 
satisfaction were affected the change of organization commitment levels, especially in Royal 
Irrigation Department. 
 The statistical  model of relationships between independent variables was : 

 ŷ = 4.639  + .221X1  + .175X2  + .209X3 
 When ŷ = estimated value of organization commitment level 
   X1 = type of work 
   X2 = organization atmosphere 
   X3 = working satisfaction 
กกกกกกกก Finally,the researcher would like to give three guidelines in improving the 
organization commitment in RID, such as 
กกกก 1. to improve some social welfares, such as sport facilities, training program, study 
tour, etc. especially for the employees. 
กก 2. to give more opportunities to personnels of RID for involveing in discussim and 
suggestion in relation to work assignment. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

กกกกกกกกปจจุบันการปฏิรูประบบราชการกําลังเปนท่ีสนใจในกลุมขาราชการและประชาชน
ท่ัวไป ซ่ึงการปฏิรูประบบราชการไดมีการปรับปรุง ระบบการบริหารราชการใหดีข้ึนเพื่อใหทันกับ
กระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงท้ังระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ี
เปนไปอยางรวดเร็ว ในการปรับปรุงการบริหารราชการใหดีข้ึนนั้น ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงคือ การใช
ทรัพยากรในการดําเนินงาน โดยยึดหลัก 4 M’S ประกอบดวย  คน หรือบุคลากร (Man)  
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Materials)  ระบบการบริหาร (Management)  และท้ัง 4 
องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกัน  ผูบริหารจึงควรตระหนักถึงวิธีการปฏิบัติจริงเพื่อให
สอดคลองกับหนวยงาน อันจะนําไปสูความผูกพันตอองคกร (Organization  Commitment) ในท่ีสุด  
ดังนั้นระบบการบริหาร (Management) ควรใชระบบคุณธรรม (Merit System) เชน การเล่ือนข้ัน
หรือการเล่ือนตําแหนงอยางเปนธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถ และความรับผิดชอบของ
บุคลากรเปนหลัก การที่ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการเสนอแนะ 
และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของการบริหารงานท่ีเกี่ยวของกับสมาชิกในองคกร ซ่ึงมีผลตอ
องคกรท่ีเรียกวา “การส่ือสารแบบลางข้ึนบน” การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ (Materials) เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ในการทํางาน หรือการดําเนินงานใหลุลวงอยางเพียงพอ และทันสมัย เพื่อใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน ตลอดจนการอํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีมาติดตองานราชการ 
เชน การนําระบบบัตรคิว  การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช เปนตน  อยางไรก็ตาม งบประมาณ 
(Money) เปรียบเสมือนตัวจักรท่ีสําคัญอีกองคประกอบหนึ่ง เพราะถาหนวยงานมีงบประมาณไม
เพียงพอในการใชจายยอมไมเกิดสภาพคลองภายในองคกร ไมวาจะเปนในเร่ืองของการจัดซ้ือจัด
จาง วัสดุอุปกรณ อันจะเปนอุปสรรคในการพัฒนาองคกร  ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณตอง
สอดคลอง และเพียงพอตามแผนการดําเนินงานขององคกร การเสริมสรางความเขมแข็ง และการ
พัฒนาคนหรือบุคลากร (Man) เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  โดยการฝกอบรม  
การศึกษาดูงานของบุคลากรเพื่อนําความสามารถทักษะตางๆมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
เสริมสรางขวัญกําลังใจของบุคลากร เชน การใหรางวัล เม่ืองานประสบผลสําเร็จ รางวัลขาราชการ
ดีเดน  ทําใหบุคลากรมีความรูสึกท่ีดีตอองคกร  สงผลใหบรรยากาศในองคกรดีข้ึน สมาชิกใน
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องคกรปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ  กอใหเกิดความสัมพันธในองคกรระหวาง ผูบังคับบัญชา
กับผูปฏิบัติการ ความสัมพันธระหวางบุคคลกับหนวยงาน ความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติการ
ดวยกัน ไมเกิดความขัดแยงภายในองคกร สงผลใหบุคลากรในองคกรเกิดความผูกพันกับองคกรใน
ท่ีสุด 
กกกกกกกกการบริหารงานในองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตองอาศัยปจจัยทางการบริหาร
หลายอยางจึงจะประสบผลสําเร็จได โดยปจจัยตาง ๆ เหลานั้น  บุคลากรเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะบุคลากร คือ ผูท่ีดําเนินการใหงานสําเร็จ  ดังนั้นองคกรจึงมีความจําเปนท่ีตองสราง
บุคลากรขององคกรใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณพรอมท่ีจะทํางาน การพัฒนาใหบุคลากรอยูในสภาพ
สมบูรณดังกลาวสามารถทําไดหลายวิธี การสนองความตองการของบุคลากรก็เปนวิธีหนึ่ง ท่ีทําให
เกิดแรงจูงใจในการทํางานดังท่ีกลาวมาขางตน  การท่ีบุคลากรสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายของ
องคกรได ก็ตอเม่ือองคกรสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคกรนั้นไดอยาง
เพียงพอ 
กกกกกกกกหากองคกรไมสามารถตอบสนองความตองการของบุคลากรไดจะทําใหเกิดปญหา
ตางๆ มากมาย เชน ปญหาการลาออก หรือยายเปล่ียนงานของขาราชการ เชน ปญหาเร่ืองกฎ 
ระเบียบแบบแผนตาง ๆ ของระบบราชการที่เครงครัดจนทําใหการปฏิบัติงานไมคลองตัว  ปญหา
เร่ืองการจัดรูปองคกร โดยท่ัวไปมีลักษณะซับซอนเกินไป ปญหาเร่ืองขวัญกําลังใจของบุคลากร 
ปญหาเร่ืองผลตอบแทนท่ีไมเพียงพอตอการครองชีพ ปญหาการทํางานท่ีไมตรงกับความสามารถ
ของบุคลากร ปญหาเร่ืองการบริหารงานท่ียังไมสงเสริมบุคลากรท่ีดี และไมลงโทษขาราชการท่ีไมมี
ผลงาน ปญหาเร่ืองการขาดระบบการพิจารณาท่ีเหมาะสม ยุติธรรม สําหรับการเล่ือนตําแหนง และ
ปญหาการไมไดรับความเปนธรรมของผูบังคับบัญชา เปนตน 
กกกกกกกกดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนเร่ืองจําเปนโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของบุคลากร แตละคนใหสูงข้ึน สามารถกระทําไดดวยการเพิ่มความรูสึกพอใจในสภาพแวดลอม
ในการทํางานของบุคลากรแตละคนใหสูงข้ึนเสียกอน ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรจะ
สูงข้ึนตามไปดวย 
กกกกกกกกอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหบุคลากรทํางานอยางเต็มท่ี และกอใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงานนั้น คือ ความคาดหวังของบุคลากรนับวาเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองสราง
ความผูกพันตอองคกรใหผูใตบังคับบัญชาอุทิศตน เกิดความจงรักภักดี  เพื่อท่ีจะใชความรู
ความสามารถ และความชํานาญของตนอยางเต็มท่ีในการทํางาน  ขณะเดียวกันองคกรมีหนาท่ีดูแล
รักษาบุคลากรเหลานี้ไวกับองคกร  โดยพยายามตอบสนองความตองการของบุคลากรใหมากข้ึน  
การสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของผูปฏิบัติงาน  เพราะองคกร และบุคลากรตองมี
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ความสัมพันธในลักษณะพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  องคกรจึงจะอยูรอด (อรุณ  รักธรรม 2539 : 182)  
ในทางตรงกันขามหากองคกรไมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกได  เขาก็จะลาออก  
หรือยายไปทํางานท่ีอ่ืน  หากอยูท่ีเดิมก็จะทํางานโดยไมมีความผูกพันตอองคกร หรือระดับความ
ผูกพันจะลดลง ปรากฏการณเชนนี้จะสงผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางาน และประสิทธิผลของ
องคกร เพราะการเลือกอยูตอไปจะทําใหสมาชิกไมทํางานหรือทํางานไมเต็มท่ี  ผลท่ีตามมา คือ การ
สูญเสียขององคกรในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สูญเสียเวลาในการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรใหมท่ีจะทําหนาท่ีแทน และเปนการทําลายบรรยากาศท่ีดีขององคกรโดยสมาชิกจะขาด
ความสัมพันธท่ีดีในการทํางานรวมกัน และท่ีสําคัญ คือ การสูญเสียคุณคา และเปาหมายท่ีองคกร
วางไว  เนื่องจากสมาชิกในองคกรไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายได 
กกกกกกกกดังนั้น การแกปญหาการบริหารงานบุคคลขององคกร แนวทางหนึ่ง คือ จะทําอยางไร
ใหสมาชิกในองคกรมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหองคกรอยางสุดความสามารถเสมือนหนึ่งวา
ตนเองเปนเจาขององคกร มีสวนไดสวนเสียกับองคกร และมีความผูกพันตอองคกร 
กกกกกกกกสเตียรส (Steers 1977 , อางถึงใน  ธีรวิทย   อรุณรัศมี 2544: 2) ความผูกพันตอองคกร 
(Organization Commitment) มีความสําคัญท่ีจะวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานท่ีมี
ความผูกพันตอองคกรสูงจะปฏิบัติงานไดดีกวา ผูท่ีมีความผูกพันตอองคกรตํ่า และยังเปนเคร่ืองช้ีถึง
ความมีประสิทธิผลขององคกร ท่ีสําคัญอยางหนึ่ง  
กกกกกกกกกรมชลประทานเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีมีความสําคัญ  
เนื่องจากมีบทบาทในการพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหสมดุลและบริหารจัดการน้ํา
อย าง มีประสิทธิภาพ ท่ัว ถึง  เปนธรรม  และยั่ ง ยืน  มีการ เส ริมสร างการมีส วนรวมใน
กระบวนการพัฒนา การบริหารจัดการน้ําทุกระดับอยางบูรณาการ ดําเนินการปองกันและบรรเทา
ภัยอันเกิดจากน้ํา  สนับสนุนการรักษาพื้นท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทานเพ่ือการผลิตใหอยูใน
จํานวนท่ีเหมาะสม  การบริหารงานจะคลองตัวได ตองอาศัยบุคลากรท่ีมีศักยภาพการปฏิบัติงาน  
ดังนั้นเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพไมใหสูญเสียไปจากองคกร และใหบุคลากรเหลานั้นมีความ
ผูกพันตอองคกร ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคกร  เพื่อใหทราบถึงความผูกพัน
ตอองคกรของบุคลากรกรมชลประทาน ตลอดจนปจจัยท่ีมีผลตอความรูสึกผูกพัน  ท้ังนี้เพื่อนํา
ผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงแนวทางเสริมสรางความผูกพันตอองคกรใหกับสมาชิกในองคกร 
กอใหเกิดการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคกรอยางเต็มความสามารถ ทุมเท และเสียสละ ตลอดจน
เกิดความสามัคคี ความรวมมือ ประสานงานภายในองคกร ระหวางบุคลากรกับบุคลากร  บุคลากร
กับหนวยงาน หนวยงานกับหนวยงาน อันจะสงผลใหองคกรประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
องคกรท่ีตั้งไว 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรตอกรมชลประทาน 
กกก 2. เพื่อศึกษาความแตกตางของระดับความผูกพันไปตามสถานภาพทางประชากร 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และสถานภาพการทํางาน 
กกกกก 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรตอกรมชลประทาน
ใหดียิ่งข้ึน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 1  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 2  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 
กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 3  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 4  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน 
กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 5  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเงินเดือน 
กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 6  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน 
กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 7  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 8  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามบรรยากาศองคกร 
กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 9  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
กกกกกกกกสมมติฐานท่ี 10 ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน 
 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 
กกกกกกกก1. เพื่อทําใหทราบถึงระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมชลประทาน และ
ปญหาซ่ึงเกิดข้ึนจากการมีระดับความผูกพันต่ํา 
กกกกกกกก2. นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงความ
ผูกพันของบุคลากรตอกรมชลประทาน 
 

ตัวแปรในการวิจัย 
กกกกกกกกตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
กก 1. สถานภาพทางประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ
ทํางาน 
ก 2. สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย เงินเดือน และลักษณะการจางงาน 
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กก 3. สถานภาพทางสังคม ประกอบดวย สังกัดหนวยงาน และบรรยากาศองคกร 
กก 4. สถานภาพการทํางาน ประกอบดวย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความพึงพอใจในการ
ทํางาน 
กกกกกกกกตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
กกกกกกกกระดับความผูกพัน ตามแนวคิดของออลเลน และมีเยอร (Allen and Meyer 1997 ,อางถึง
ใน สันตฤทัย  ล่ิมวีรพันธ  2550 : 28)  ประกอบดวย ความผูกพันดานความรูสึก (Affective 
Commitment)  ความผูกพันตอเนื่อง (Continuance Commitment) และความผูกพันท่ีเกิดจาก
ปทัสถานของสังคม (Normative Commitment) 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย  (Conceptual  Framework) 
กกกกกกกกการวิจัย เร่ือง “ความผูกพันของบุคลากรตอหนวยงานราชการ : กรณีศึกษากรม
ชลประทาน”  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด ดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

สถานภาพทางประชากร 
 -  เพศ 
 -  อาย ุ
 -  ระดับการศึกษา 
 -  ประสบการณทํางาน 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  เงินเดือน 
 -  ลักษณะการจางงาน 

สถานภาพทางสังคม 
 -  สังกัดหนวยงาน 
 -  บรรยากาศองคกร 

สถานภาพการทํางาน 
 -  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 -  ความพึงพอใจในการทํางาน 

 
ระดับความผูกพัน 

    -  ดานความรูสึก 
    -  ตอเน่ือง 
   -   ท่ีเกิดจากปทัสถานทาง     
        สังคม 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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ขอบเขตของการวิจัย 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาถึงความผูกพันของบุคลากรตอหนวยงานราชการ : 
กรณีศึกษากรมชลประทาน ไดแก สถานภาพทางประชากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทาง
สังคม  สถานภาพการทํางาน และระดับความผูกพัน โดยทําการศึกษา และเก็บขอมูลจากบุคลากร
กรมชลประทานท่ีปฏิบัติงานในกรมชลประทานรวม 8 สํานัก ไดแก สํานักงานเลขานุการกรม               
สํานักบริหารโครงการ สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล สํานักสํารวจดาน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม สํานักอุทกวิทยาและบริหาร
น้ํา  สํานักโครงการขนาดใหญ และสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง   
 
ขั้นตอนของการศึกษา 

กกกกกกกกขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการ 
กกกกกกกกเปนการเตรียมโครงการตามระบบของการดําเนินการวิจัยดวยการศึกษาสภาพการ
ทํางานของบุคลากรกรมชลประทาน โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ รายงานการวิจัย 
รายงานของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งวรรณกรรมที่เกี ่ยวของกับความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากร เพื่อจัดทําโครงรางการวิจัย การสรางเครื่องมือ และนําเสนอโครงรางการวิจัย เพื่อขอ
อนุมัติ  
กกกกกกกกขั้นตอนท่ี 2  การดําเนินการวิจัย 
กกกก เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งไดผานการตรวจสอบคุณภาพโดย
วิเคราะหหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา และความเชื่อมั่น จากนั้นเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลว
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตอง วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล แลวเขียนรายงานผลการวิจัย 
กกกกกกกกขั้นตอนท่ี 3  การรายงานผลการวิจัย 
 เปนขั้นตอนการจัดทํา  รางรายงานการวิจ ัยนําเสนอตอคณะกรรมการผู ควบคุม
วิทยานิพนธ เพื ่อตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิชา แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ เมื่อปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลว จึง
จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
กกกกกกกกแมวาการศึกษานี้จะเปนการศึกษาเฉพาะ 8 หนวยงานของกรมชลประทาน แตอาจจะ
นําไปใชกับหนวยงานอ่ืน ๆ ของกรมชลประทาน และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกันได 
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ขอจํากัดในการวิจัย 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต มีขอจํากัดในดานระยะเวลา จึงทําใหผูวิจัยศึกษาไดเฉพาะในหนวย 8 สํานัก คือ 
สํานักงานเลขานุการกรม สํานักบริหารโครงการ สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงาน
บุคคล สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา สํานักโครงการขนาดใหญ และสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง ซ่ึงมี
บุคลากรทั้งส้ิน 595 คน และถือวาเปนกรณีศึกษาของการศึกษาความผูกพันของบุคลากรตอ
หนวยงานราชการ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
กกกกกกกกสถานภาพทางประชากร หมายถึง คุณสมบัติประจําตัวของบุคลากรแตละคน 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน 
กกกกกกกกสถานภาพทางเศรษฐกิจหมายถึง เงินเดือน และลักษณะการจาง 
กกกกกกกกสถานภาพทางสังคม หมายถึง สถานภาพท่ีบุคลากรนั้นๆดํารงอยูในกรมชลประทาน 
ประกอบดวยสังกัดหนวยงาน และบรรยากาศองคกร 
กกกกกกกกสถานภาพการทํางาน หมายถึง การปฏิบัติตามบทบาทในการทํางานคือ การปฏิบัติตาม
สิทธิ และหนาท่ีของสถานภาพการทํางาน หรือตําแหนงของตน ประกอบดวย ลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติ และความพึงพอใจในการทํางาน 
กกกกกกกกระดับความผูกพัน หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรกรมชลประทาน ท่ีแสดงออกถึง
ความเสียสละ ความอุตสาหะ การทุมเทและอุทิศตน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ 
ประกอบดวย ความผูกพันดานความรูสึก  ความผูกพันตอเนื่อง  และความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถาน
ของสังคม 
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บทท่ี  2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
กกกกกกกกการวิจัยเร่ือง ความผูกพันของบุคลากรตอหนวยงานราชการ : กรณีศึกษากรม
ชลประทาน ผูวิจัยไดคนควาเอกสารตางๆ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก1. แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร   
กกกกกกกก2. แนวความคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคกร 
กกกกกกกก3. แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน 
กกกกกกกก4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
1.  แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร 
กกกกกกกก1.1  ความหมายของความผูกพันตอองคกร  
กกกกกกกกความผูกพันตอองคกร     นับเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอองคกร  และความเติบโตของ
องคกร  องคกรใดมีบุคลากรท่ีมีความรูสึกผูกพันตอองคกรสูง  ยอมนําพาใหองคกรบรรลุเปาหมาย
ได  จากแนวคิดท่ีหลากหลายของนักวิชาการหลายทานท่ีศึกษาถึงแนวความคิด และความหมายของ
ความผูกพันตอองคกร ซ่ึงสามารถจัดกลุมของความหมายของความผูกพันตอองคกร ได  2 กลุมใหญ  
ไดแก 
กกกกกกกกความหมายท่ีเนนทางดานพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร 
กกกกกกกกนักวิชาการกลุมหนึ่งมองความผูกพันตอองคกรในรูปพฤติกรรมการแสดงออกอยาง
ตอเนื่องสมํ่าเสมอ  และคงเสนคงวา  ไมเปล่ียนแปลงโยกยายท่ีทํางาน  และการทุมเทกําลังกายและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อความสําเร็จขององคกร นักวิชาการกลุมนี้ ไดแก 
กกกกกกกกธีระ  วีระธรรมสาธิต  (2532 : 30)  ใหความหมายของความผูกพันตอองคกร โดยเนน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของสมาชิกองคกร ในรูปของความสม่ําเสมอของพฤติกรรม เม่ือสมาชิก
องคกร พยายามท่ีจะรักษาสมาชิกภาพไว โดยไมโยกยายไปไหน เนื่องจากไดเปรียบเทียบอยางถ่ี
ถวนแลวเห็นผลไดผลเสีย หากละท้ิงสภาพความเปนสมาชิก หรือลาออกจากองคกรไป ความผูกพัน
ตอองคกรจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีตอเนื่อง หรือคงเสนคงวาในการทํางาน 
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ก เบคเกอร และ คารเพอร (Becker and Carper 1956,อางถึงใน  วัลภา    พัวพงษพันธุ   2547  : 
19) ใหความหมายของคําวา  ความผูกพันตอองคกรวา เปนสภาพของบุคคลท่ีไดเขาไปเกี่ยวของ
สัมพันธโดยมีการลงทุนกับส่ิงนั้นๆ (องคกร) และส่ิงท่ีลงทุน เรียกวา Side – bet  เชน การศกึษา อาย ุ
สถานภาพการสมรส ประสบการณในการทํางาน  เปนตน  ในท่ีสุดแลวบุคคลก็ตองหวังผลตอบแทน
จากองคกร    ดังนั้น  ระดับความผูกพันจะข้ึนอยูกับความเขมขน  และคุณภาพของส่ิงท่ีบุคคลนั้น
ลงทุนไป 
กกกกกกกกบูชานันท (Buchanan 1974 ,อางถึงใน ทองพิน ขันอาสา 2549 : 10) ไดใหนิยามของ
ความผูกพันตอองคกรไววาหมายถึง 
กกกกกกกก1. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร (Indentification) โดยการเต็มใจท่ีปฏิบัติงาน 
ยอมรับในคานิยม และวัตถุประสงคขององคกร ถือเสมือนวาเปนของตน 
กกกกกกกก2. การเขามามีสวนรวมในองคกร (Involvement) โดยการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ขององคกรตามบทบาทของตนอยางเต็มท่ี 
กกกกกกกก3. ความจงรักภักดีตอองคกร (Loyalty) เปนความรูสึกผูกพันตอองคกร 
กกกกกกกกนภาเพ็ญ  โหมาศวิน (2533 : 16) กลาววา ความผูกพันตอองคกร คือ การมีเปาหมาย
สอดคลองกับองคกร ความตองการท่ีจะอยูปฏิบัติงานกับองคกร และความตั้งใจท่ีจะทุมเทความรู
ความสามารถเพื่อใหงานขององคกรบรรลุเปาหมาย  ซ่ึงจะไมทําใหเกิดความขัดแยงระหวางความ
ตองการของกลุมกับความตองการของตนเอง 
กกกกกกกกประนอม    กิตติดุษฎีธรรม (2538 : 23 ) กลาววา  ความผูกพันตอองคกร  คือ  ความรูสึก
ของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอองคกร  ซ่ึงจะเปนไปในทางท่ีดีโดยแสดงออกมาในรูปของการกระทําตนให
เปนประโยชนตอองคกร เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายดวยการเต็มใจในการปฏิบัติงาน การยอมรับ
เปาหมาย  คานิยมขององคกรการมีสวนรวม การเปนสมาชิกขององคกร  และบุคคลท่ีมีความผูกพัน
ตอองคกรจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการขององคกรเสมอ 
กกกกกกกกเค็นเดอร (Kanter, 1963,อางถึงใน ดุจดาว  ศุภจิตกุลชัย 2546 : 9)  กลาววา ความผูกพัน 
หมายถึง ความเต็มใจของบุคคลท่ีจะดํารงไวซ่ึงความเปนสังคม และมีความจงรักภักดีตอระบบ
สังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยู เปนความสัมพันธในเชิงแลกเปล่ียนระหวางบุคคลกับสังคมเช่ือมโยง
ระบบบุคลิกภาพ และความสนใจของบุคคลใหเขากับความสัมพันธทางสังคม  ทําใหส่ิงท่ีบุคคล
ตองการสอดคลองกับส่ิงท่ีบุคคลตองกระทํา 
กกกกกกกกสเตียรส (Steers, 1977,อางถึงใน ขวัญใจ  เลียดประถม 2546 : 6) ไดใหความหมายความ
ผูกพันตอองคกรวาเปนลักษณะท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีมีความสัมพันธและการเกี่ยวของกับองคกร 
ซ่ึงมีลักษณะ 3 ประการ คือ  
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กกกกกกกก1. ความเช่ือม่ัน ยอมรับในเปาหมาย และคานิยมขององคกร 
กกกกกกกก2. ความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนของ
องคการ 
กกกกกกกก3. ความตองการที่คงอยูเปนสมาชิกภาพขององคกรตลอดไป 
กกกกกกกกความผูกพันแสดงออกมาทางความจงรักภักดีตอองคกร เปนส่ิงท่ีบุคคลกระทําตองาน
ของแตละบุคคลอยางเต็มท่ี เพื่อชวยใหการบรรลุซ่ึงผลสําเร็จขององคกรมีความมั่นคงตอไป จาก
การวิจัยหลายช้ินของญ่ีปุนพบวา ความผูกพันตอองคกรเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จขององคกร
ในญ่ีปุน โดยความผูกพันจะแสดงออกถึงความผูกพันตองานของเขาอยางเต็มกําลังความสามารถ 
และยังไดแสดงออกของทัศนคติตองานในรูปแบบของความพึงพอใจของงานดวย 
กกกกกกกกเมาสเดย และคณะ (Mowday and Others 1982 ,อางถึงใน ธีระ  วีรธรรมสาธิต 2532 : 5) 
กลาววา การจัดการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น ความผูกพันเปนองคประกอบตัวหนึ่งท่ีเปนหัวใจ
สําคัญท่ีจะแสดงถึงความสัมพันธอยางเขมขนของแตละบุคคลท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะการแสดงออก
ตอองคกร และรวมไปถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของแตละคนในเร่ืองเปาหมายการดําเนินชีวิตตอไปใน
วันขางหนาท่ีมีมาตรฐานของงาน ความผูกพันตอองคกรจะเกิดตอเม่ือบุคลากรยอมรับเอกลักษณ
เปาหมาย และระบบคานิยมขององคกรอยางเขมขน และขยายผลถึงความพยายามในผลประโยชน 
แตความผูกพันตอองคกรไมทําใหเกิดขึ้นไดท้ังหมด ท้ังนี้เพราะในองคกรหนึ่ง ขอเท็จจริงอยางหน่ึง
เปนประสบการณ และลักษณะเฉพาะทางของงาน ตัวอยางเชน การเลือกทํางานของบุคคลเลือก
เฉพาะท่ีตัวเองเขาไดดีเทานั้น 
กกกกกกกกนอกจากน้ี  ความผูกพันตอองคกรยังหมายถึง ความรูสึกของบุคลากรที่แสดงตนวาเปน
หนึ่งเดียวกับองคกร มีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกอ่ืน ๆ และเต็มใจท่ีจะอุทิศกําลังกาย และกําลังใจ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจขององคกร ซ่ึงโดยปกติพฤติกรรมของบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกรอยาง
แทจริง จะมุงเนนความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

กกกกกกกกความหมายท่ีเนนทางดานทัศนคติของสมาชิกในองคกร 
กกกกกกกกเปนการใหความหมายของความผูกพันตอองคกรในรูปของทัศนคติท่ีดีของบุคลากรตอ
องคกรวาตนรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร มีเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานสอดคลองกับ
องคกร และมีความปรารถนาท่ีจะอยูกับองคกรตอไป นักวิชาการท่ีสนใจศึกษาดานนี้ ไดแก 
กกกกกกกกเชลดอน  (Sheldon 1971 ,อางถึงใน  ขวัญใจ  เลียดประถม   2546  : 6)  ไดใหความหมาย
ของคําวา  ความผูกพันตอองคกรไววา  เปนทัศนคติของผูปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงระหวางบุคคลนั้นๆ 
กับองคกรเปนส่ิงท่ีเกิดจากการที่บุคคลพิจารณาการลงทุน  (Investment) ของเขาในองคกร  ซ่ึง
เปนไปในรูปของส่ิงท่ีเขาไดลงทุนในการปฏิบัติงาน  ไดแก  อายุ  กําลังแรงงาน  ตลอดจนระยะเวลาท่ี
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ปฏิบัติงานในองคกรนั้น  ซ่ึงทําใหเขาสูญเสียโอกาสท่ีจะไปทํางานอ่ืนๆ  แตส่ิงท่ีเขาสูญเสียไปกับ
การลงทุนนั้นจะสงผลตอบแทนคืนมาอันอาจเปนไปในรูปของระดับความอาวุโสในงาน  ระดับ
ตําแหนง การไดรับการยอมรับ  การไดคาตอบแทนท่ีสูงข้ึน  การมีสิทธิพิเศษ  หรือไดรับส่ิงตอบแทน
ในรูปเบ้ียบํานาญ  คารักษาพยาบาล  สวัสดิการ ฯลฯ  ซ่ึงจะทําใหพนักงานดังกลาวมีความผูกพันตอ
องคกรสูงกวาผูท่ีไดลงทุนนอยกวา เชน มีอายุในองคกรนอยกวามีระดับตําแหนงตํ่ากวา  นอกจากนี้ 
ไดอธิบายเพิ่มเติมวาการมีสวนรวมในสังคม (Social Involvement) จะกอใหเกิดความผูกพันตอ
องคกรอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะการลงทุนในรูปแบบตางๆ หากปรากฏตัวแปรดังกลาว ผลท่ี
ตามมาก็คือ ความผูกพันตอองคกรของสมาชิกยอมจะลดลงไปในท่ีสุด 
กกกกกกกกพอรตเตอร และสเตียรส (Porter AndSteer 1973 , อางถึงใน  ดุจดาว    ศุภจิตกุลชัย 2546  : 
11) ใหความหมายของความผูกพันตอองคกรวา  เปนความสัมพันธท่ีแสดงออกถึงความเช่ือมโยง
ท้ังหมดระหวางพนักงาน  และองคกรจะรวมความหมายไปถึงองคประกอบของความพึงพอใจใน
งาน  เปนความเขมขนท่ีเปนเอกลักษณของแตละบุคคลท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานใหองคกร  โดย
ความผูกพันนี้จะมีคุณลักษณะท่ีเปนความเช่ืออยางแรงกลา  และยอมรับเปาหมายขององคกรอยาง
จริงจัง มีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามในฐานะท่ีเปนตัวแทนขององคกร  และความปรารถนา
อยางแรงกลาท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกขององคกร ความผูกพันตอองคกรจะเกี่ยวของกับคุณธรรม 
2 ประการ คือ  
กกกกกกกก1. ความเกี่ยวของในแงคุณธรรมการมีสวนรวม (Moral Involvement ) ซ่ึงมีรากฐานมา
จากความรูสึกในแงบวก  และ การปลูกฝงใหมีความรูสึกอันแรงกลาตอองคกร  อันมีรากฐานมาจาก
ความรูสึกภายในตอเปาหมาย คานิยม และบรรทัดฐานขององคกร 
กกกกกกกก2. ความเกี่ยวของท่ีเกิดจากการคิดคํานวณ (Calculating Involvement) จะเปนความรูท่ี
รุนแรงนอยลง และมีข้ึนอยูกับความสัมพันธท่ีกระทําแลกเปล่ียนระหวางบุคคลกับองคกร บุคคลจะ
รูสึกผูกพันตอองคกร เม่ือบุคคลประเมินวาเขาไดรับประโยชน หรือไดรับความสัมพันธ และเปล่ียน
เทาเทียมกับองคกร 
กกกกกกกก3. ความเกี่ยวของในลักษณะแปลกแยกในการมีสวนรวม (Alienative  Involvement) คือ 
ลักษณะท่ีปราศจากความผูกพันเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกมีความรูสึกวาถูกบังคับโดยสถานการณของ
องคกร และพวกเขาไมรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร 
กกกกกกกกซาเลนชิกส (Salancik 1978  ,อางถึงใน  ธีระ  วีรธรรมสาธิต   2532 : 32) ไดใหความหมาย
ของความผูกพันตอองคกรวา เปนสภาพที่แตละบุคคลมีพันธะกับองคกรในรูปของการกระทําซ่ึงมี
ความเช่ือวาการกระทํานั้นสามารถสนับสนุนกิจกรรม และความเกี่ยวพันของตนท่ีมีใหกับองคกร 
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กกกกกกกกไอเซนเบอรเกอร และคณะ (Eisenberger. and Others  1990, อางถึงใน พัชราภรณ  ศุภม่ัง
มี 2548 : 9)  ช้ีใหเห็นวาความผูกพันตอองคกรเปนทัศนคติซ่ึงแสดงถึงความเกื้อกูลสนับสนุนของ
องคกรกับผลที่ตามมา คือ ความอุตสาหะของสมาชิก และความเต็มใจท่ีจะทุมเทเพื่อองคกร 
กกกกกกกกการใหความหมายของความผูกพันตอองคกร  โดยแบงความหมายออกเปน   2  ดาน  คือ 
ดานพฤติกรรม  และทัศนคติ  ดังกลาวมานั้นผูวิจัยสรุปความหมายในดานพฤติกรรม  และตาม
ทัศนคติของความผูกพันตอองคกรเปน 3 ประการคือ 
กกกกกกกก1. ความเช่ือม่ัน ยอมรับในเปาหมาย และคานิยมขององคกร 
กกกกกกกก2. ความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนขององคกร 
กกกกกกกก3. ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกภาพองคกรตอไป 
กกกกกกกก1.2  ความสําคัญของความผูกพันตอองคกร  
กกกกกกกกภรณี    มหานนท (2529 : 102)  กลาววา    ความรูสึกผูกพันจะนําไปสูผลท่ีมีสัมพันธกับ
ความมีประสิทธิภาพขององคกร  ดังนี้ 
กกกกกกกก1.พนักงานซ่ึงมีความผูกพันอยางแทจริงตอเปาหมาย และคานิยมขององคกร มีแนวโนม
ท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรอยูในระดับสูง 
กกกกกกกก2.พนักงานซ่ึงมีความรูสึกผูกพันอยางสูง  มักมีความปรารถนาอยางแรงที่จะคงอยูกับ
องคกรตอไป เพื่อทํางานขององคกรใหบรรลุเปาหมายซ่ึงตนเองเล่ือมใสศรัทธา 
กกกกกกกก3.โดยเหตุท่ีบุคคลมีความผูกพันตอองคกร และเล่ือมใสศรัทธาในเปาหมายขององคกร
บุคคลซ่ึงมีความผูกพันดังกลาวมักมีความผูกพันอยางมากตองาน เพราะเห็นวางาน คือ หนทางที่ตน
จะสามารถทําประโยชนกับองคกรใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ 
กกกกกกกก4.บุคคลซ่ึงมีความรูสึกผูกพันสูงจะเต็มใจท่ีจะใชความพยายามมากพอสมควรในการ
ทํางานใหกับองคกร ทําใหมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีกวาคนอ่ืน 
กกกกกกกกสเตียรส (Steers 1977 ,อางถึงใน  ธีรวิทย   อรุณรัศมี 2544 : 23) เห็นวาความผูกพันตอ
องคกรมีความสัมพันธ กอใหเกิดประสิทธิภาพตอองคกร คือ 
กกกกกกกก1.พนักงานผูท่ีมีความผูกพันตอเปาหมาย  และคานิยมขององคกรจะมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ขององคกรในระดับสูง 
กกกกกกกก2.พนักงานผูท่ีมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูงจะมีความปรารถนาอยางแรงกลาใน
การดํารงอยูกับองคกร เพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบุคคลเช่ือถือ 
กกกกกกกก3.พนักงานผูท่ีมีความผูกพันเปนเสมือนหนึ่งเดียวกับองคกรในระดับสูงจะเพิ่มระดับ
การมีสวนรวมในงานมากขึ้น เนื่องจากมีความเช่ือวางานของตนเปนตัวเช่ือมไปสูการบรรลุ
เปาหมายขององคกร 
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กกกกกกกก4.พนักงานผูท่ีมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง จะเต็มใจใชความพยายามเพ่ือองคกร 
และขยายผลการทํางานไปสูการมีผลงานในระดับสูง 
กกกกกกกกแอลเกิล และคณะ (Angle and Others   1983 ,อางถึงใน กันยา  พีรพัฒนานันท  2546 : 
14) กลาวถึงผลของความผูกพันตอองคกรวา 
กกกกกกกก1.นํามาใชในการทํานาย อัตราเขา-ออกจากงานของสมาชิกในองคกร หรือพยากรณ
อัตราการโยกยายเปล่ียนแปลงของสมาชิก 
กกกกกกกก2.เปนแรงผลักดันใหผูปฏิบัติงานในองคกรทํางานไดดี มีผลงานสูง มีการทํางานอยาง
สมํ่าเสมอ และสงผลตอความคงอยูของบุคคลในองคกร นอกจากนั้นความผูกพันตอองคกรยังมี
ความสัมพันธกับความตรงตอเวลาในการทํางานดวย 
กกกกกกกก3.ความผูกพันตอองคกร เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของสมาชิก
ขององคกร ซ่ึงสงผลตอการขาดงานในลักษณะแปรผกผัน นั่นคือ หากพนักงานมีความผูกพันตอ
องคกรสูง อัตราการขาดงานก็จะตํ่าลง 
กกกกกกกก4.เปนตัวเช่ือมความตองการของสมาชิกในองคกรใหเขากับเปาหมายขององคกร  ทําให
องคกรสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
กกกกกกกก5.ชวยลดอิทธิพลจากภายนอก อันเปนผลเนื่องมาจากสมาชิกมีความรัก และความผูกพนั
ตอองคกรมาก 
กกกกกกกก6.ใชเปนตัวช้ีวัดท่ีดีตัวหน่ึงของการมีประสิทธิผลขององคกร 
กกกกกกกก7.ความผูกพันตอองคกร ถามีมากจะนําไปสูการเพิ่มข้ึนของการผลิต และลดอัตราการ
ออกจากงานของพนักงานดวย  
กกกกกกกก1.3  แนวคิดเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกร 
กกกกกกกกมีผลงานการศึกษาที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรอยางมาก  แตยังไมมีการศึกษาใดท่ี
นําเสนอแบบจําลองท่ีสามารถช้ีวัด  หรือตัดสินใจวาอะไร  คือตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการกอ
ตัวของความรูสึกผูกพันตอองคกรไดอยางครอบคลุม  และสมบูรณแบบ  แตเทาท่ีศึกษาผลงานการ
วิจัยในเร่ืองนี้กลาวไดวา มีตัวแปรท่ีถูกใชในการศึกษาหาความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรไว
หลายตัวแปร ไดแก 
กกกกกกกกอนันตชัย    คงจันทร (2529 : 36-38) กลาวไววา  ปจจัยท่ีมีผลหรือความสัมพันธตอความ
ผูกพันตอองคกร  หรือท่ีเรียกวา  Antecedents of Organization Commitment อาจจะแบงออกไดเปน 
4 พวกใหญ ๆ คือ 
กกกกกกกก1. คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก  อายุ เพศ สถานภาพในการทํางาน ถาวรหรือช่ัวคราว 
(ระดับการศึกษา) 
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กกกกกกกก2.คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน ไดแก  ขอบเขตของงาน ความทาทายของงาน ความเขาใจ
ในหนาท่ี หรือมีบทบาทในการทํางาน ความพอใจในการทํางาน 
กกกกกกกก3.คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับองคกร ไดแก  การกระจายอํานาจในองคกร ความสําคัญของ
หนาท่ีงานของตน ความชัดเจนของกฎขอบังคับ ข้ันตอนตาง ๆ ในการทํางาน ความเปนเจาของ
กิจการ สมาชิกในองคกรไดรวมในการตัดสินใจ 
กกกกกกกก4.ประสบการณจากการทํางาน ไดแก  ความรูสึกไววางใจเช่ือถือท่ีสมาชิกมีตอองคกร 
การตระหนักถึงความสําคัญของสมาชิกตอองคกร หรือการท่ีองคกรใหความสําคัญตอสมาชิก ความ
คาดหวัง ทัศนคติเพื่อนรวมงาน ความรูสึกวาตนเองไดรับผลตอบแทนดวยความยุติธรรม 
กกกกกกกกเบคเกอร (Becker 1960 ,อางถึงใน ดุจดาว  ศุภจิตกุลชัย  2546 : 19) ไดเสนอทฤษฎี 
Side-bet ท่ีพัฒนามาจากกรอบการศึกษาของแนวคิดเชิงแลกเปล่ียน หรือท่ีเรียกวา  Reward-Cost 
Notation ซ่ึงสาระสําคัญท่ีเสนอไว คือ แนวคิดท่ีอธิบายถึงเหตุผลท่ีบุคคลเกิดความผูกพันตอส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดเปนเพราะวาบุคคลนั้นไดสรางการลงทุน (Side-bet) ตอส่ิงนั้น ๆ ไวเพราะฉะน้ัน ถาหากเขาไม
มีความผูกพันตอส่ิงนั้นก็จะทําใหเขาสูญเสียมากกวาการผูกพันไวจึงเปนส่ิงท่ีตองทําโดยไมมี
ทางเลือก  ระดับความสําคัญของการลงทุนในบางประการจะผันแปรตามมิติระยะเวลา  คือ  คุณภาพ
ของส่ิงท่ีลงทุนไปจะมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนใหกับองคกรนานเทาใดก็จะทําใหเกิดการสะสมทรัพยากรท่ี
จะไดรับจากระบบการจางงานขององคกรมากข้ึนในรูปของเงินเดือน  สวัสดิการ  และอํานาจหนาท่ี 
หรือส่ิงท่ีอุทิศในรูปของกําลังกายและกําลังใจ    ดังนั้น    บุคคลท่ีทํางานอยูกับองคกรมานานยอม
ตัดสินใจลาออกจากองคกรไดลําบากกวาคนท่ีทํางานกับองคกรมาไมนาน เพราะเขาจะพิจารณาวา
หากลาออกจากองคกรก็เทากับวาการลงทุนของเขาที่ไดสะสมไวยอมสูญเสียไปดวย  ซ่ึงอาจจะไม
คุมคากับผลประโยชนท่ีจะไดรับจากองคกรใหม 
กกกกกกกกสเตียรส (Steers 1977,อางถึงใน ขวัญใจ  เลียดประถม 2546 : 21)  มองวาความผูกพัน
ตอองคกรในรูปลักษณะของความสัมพันธแตละบุคคลกบัองคกร โดยกลาววาคนท่ีมีความผูกพันตอ
องคกรสูงจะมีลักษณะ ดังนี ้
กกกกกกกก1.มีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อองคกร 
กกกกกกกก2.มีความเช่ือ ยอมรับคานิยม และเปาหมายขององคกร 
กกกกกกกก3.ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคกร 
กกกกกกกกซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจาง ท่ีลูกจางมีความยินยอม และเต็มใจท่ีทํา
บางอยางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
กกกกกกกกนอกจากน้ี Steers ไดเสนอแบบจําลองเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร โดยเขาไดแบง
แบบจําลองออกเปน 3 สวนสําคัญ คือ 
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กกกกกกกก1. ปจจัยกําหนดความผูกพันตอองคกร (Antecedents of Organization Commitment) 
กกกกกกกก2. ลักษณะของความผูกพันตอองคกร (Commitment) 
กกกกกกกก3. ผลของความผูกพันตอองคกร (Outcomes of Commitment) 
 

 
ภาพท่ี  2  แบบจําลองเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 
ท่ีมา  : Richard M. Steers, อางถึงใน ขวัญใจ  เลียดประถม, “ความผูกพันตอองคการของขาราชการ
การสวนทองถ่ิน กรณีศึกษาขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราวขององคการบริหารสวน
จังหวดัชลบุรี.” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบรูพา, 2546), 21. 

กกกกกกกกจากแบบจําลองเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร Steers แบงกลุมปจจัยท่ีกําหนดความ
ผูกพันตอองคกร ออกเปน 3 กลุม ไดแก 
กกกกกกกก1. ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Personal Characteristics) ซ่ึงอาจไดแก เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการทํางานในองคกร ระดับตําแหนง เปนตน 
กก 2.ลักษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลักษณะของงานท่ีผูปฏิบัติงาน
รับผิดชอบอยู ซ่ึงอาจไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ
ของงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ผลปอนกลับของงาน เปนตน 

ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะของงาน 
ท่ีปฏิบัติ 

ประสบการณ 
ในงาน

ความผูกพันตอ
องคกร 

พฤติกรรมท่ี
แสดงออกในดานด ี
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 3.ประสบการณในงาน (Work Characteristics)  หมายถึง สภาพการทํางานท่ี
ผูปฏิบัติงานไดรับ ซ่ึงอาจไดแก ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร ทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน 
และองคกร ความพึ่งพิงไดขององคกร ความคาดหวังท่ีจะไดรับตอบสนองจากองคกร เปนตน 
กกกกกก ออลเลน และมีเยอร (Allen and Meyer 1997 ,อางถึงใน สันตฤทัย  ล่ิมวีรพันธ  2550 : 
28)  ไดศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคกร โดยเห็นวาเปนสภาวะทางจิตของบุคคลท่ีมีตอองคกร ซ่ึง
สภาวะดังกลาวมีองคประกอบ 3 ดานคือ 
กกกกกกก 1. ความผูกพันดานความรูสึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดข้ึน
จากความรูสึก เปนความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกร รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของ
องคกร มีความตองการที่จะเกี่ยวของกับองคกร เต็มใจท่ีจะทุมเท และอุทิศตนใหเขากับองคกร 
กก 2. ความผูกพันตอเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง  ความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจาก
การคิดคํานวณของบุคคล  โดยพื้นฐานอยูบนตนทุนท่ีบุคคลใหกับองคกร  ทางเลือกท่ีมีของบุคคล 
และผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับจากองคกร  โดยจะแสดงออกในรูปพฤติกรรมตอเนื่องในการทํางาน
ของบุคคลวาจะทํางานอยูกับองคกรน้ันตอไป หรือโยกยายเปล่ียนแปลงท่ีทํางาน 
กกกกกกกก3. ความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความ
ผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากคานิยม  วัฒนธรรมหรือปทัสถานของสังคม  เปนความผูกพันท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือตอบ
แทนในส่ิงท่ีบุคคลไดรับจากองคกรแสดงออกในรูปของความจงรักภักดีตอองคกร 

ตารางท่ี 1  สวนประกอบของความผูกพัน 
 

ความผูกพนั (Commitment) 
 

 

ความหมาย 
 

ความผูกพันดานรูสึก  
(Affective Commitment) 

อารมณของบุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคกร 
 

ความผูกพันตอเน่ือง 
(Continuance Commitment)   

เปนผลสืบเนื่องจาก (Continuance) การรับรู /การ
เส่ียงท่ีจะออกไปจากองคกรของบุคลากร 

ความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม 
(Normative Commitment)   

กฎเกณฑ ความเขาใจถึงความผูกพัน และความ
รับผิดชอบท่ีมีผลตอองคกร 

ท่ีมา  : ออลเลน และมีเยอร (Allen and Meyer, อางถึงใน สันตฤทัย  ล่ิมวีรพันธ, “ความผูกพันของ
หนักงานตอองคการ(Employee Engagement) กรณีศึกษา บริษัทระยองเพียวริฟายเออร จํากัด 
(มหาชน),” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนษุยและองคการ  
คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2550), 28. 
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กกกกกกกกถึงแมวาความผูกพันตอองคกรท้ัง 3 องคประกอบจะเปนส่ิงเช่ือมโยงบุคลากรและ
องคกรเขาดวยกัน แตละองคประกอบก็มีธรรมชาติในการเช่ือมโยงท่ีแตกตางกัน กลาวคือ บุคลากร
ท่ีมีความผูกพันทางดานจิตใจสูงนั้นเปนเพราะเขามีความตองการ (want to) ท่ีจะอยูกับองคกร และ
คนท่ีมีความผูกพันตอเน่ืองก็เพราะความจําเปน (need to) ท่ีจะตองอยูเพื่อรักษาผลประโยชนท่ีไดรับ
จากองคกร และบุคคลท่ีมีความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมสูง เปนเพราะเขารูสึกวา ควรจะ
อยู (ought to) เพื่อความถูกตองเหมาะสมทางศีลธรรมเทานั้น 
กกกกกกกกความผูกพันตอองคกรท้ัง 3 สะทอนใหเห็นถึงความแตกตางดานองคประกอบมากกวา 
เปนเร่ืองของชนิดความผูกพันตอองคกร ซ่ึงบุคคลแตละคนอาจจะมีระดับของความผูกพันในแตละ
ดานแตกตางข้ึนอยูกับประสบการณและสภาวะทางจิตของเขา อยางไรก็ตามความผูกพันตอองคกร
ยอมเกิดจากผลรวมท่ีสะทอนภาวะทางจิตขององคประกอบท้ัง 3 จากแนวคิดของนักวิชาการหลาย
ทานท่ีพยายามจําแนกองคประกอบของความผูกพันตอองคกรจะเห็นวา เกือบทุกคนจะมองวาความ
ผูกพันตอองคกร ประกอบดวย องคประกอบดานพฤติกรรมหรือการกระทํา และองคประกอบดาน
ความคิดหรือความรูสึกของนักวิชาการบางคนพยายามขยายความใหมีความชัดเจนข้ึนโดยเฉพาะ 
Allen and Meyer ไดสรุปประเด็นของความผูกพันตอองคกรไดครอบคลุมและชัดเจน โดยมีการ
แยกองคประกอบแตละดานอยางเดนชัด ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการศึกษา และวิเคราะห ผลท่ีไดรับ
จะสามารถนําไปปรับปรุง และประยุกตใชกับองคกรไดดีกวาการวัดความผูกพันตอองคกรใน
ภาพรวมเพียงอยางเดียวเทานั้น เพราะถึงแมวาความผูกพันตอองคกรจะเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนาของ
ทุกองคกรก็ตาม แตองคประกอบของความผูกพันตอองคกรท้ัง 3 องคประกอบก็ไมไดสงผลดีกับ
องคกรเสมอไป ดังนั้นผูวิจัยนี้จึงไดใชแนวคิดของ Allen and Meyer อันประกอบดวย 3 
องคประกอบ คือ ความผูกพันดานความรูสึก ความผูกพันตอเนื่อง  ความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถาน
ของสังคม เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และตัวแปรตามในกรอบแนวความคิดของช้ินนี้ 

กกกกกกกก1.4  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร 

กกกกกกกกทฤษฎีความตองการของมนุษยของ Maslow 
กกกกกกกมาสโลว (Maslow 1954 ,อางถึงใน อมรรัตน  ออนนุช  2546 : 17) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับลําดับข้ันความตองการ (Need Hierarchy) ของมนุษย โดยมีแนวคิดวาความตองการของ
มนุษยมีขั้นตอน ถาความตองการอันหนึ่งไดรับการตอบสนองจนเปนท่ีพอใจแลว ความตองการ
ถัดไปที่สูงกวาก็จะเกิดข้ึน ซ่ึงความตองการเหลานี้มีลําดับข้ัน 5 ระดับ คือ 
กกกกกกกก1. ความตองการดานกายภาพ เปนความตองการข้ันพื้นฐานท่ีสุด ซ่ึงมนุษยตองหาทาง
บําบัดเพื่อความอยูรอด เปนตนวา ความตองการอาหาร ความตองการทางเพศ เคร่ืองนุงหม การ
รักษาพยาบาล 
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กกกกกกกก2. ความตองการความปลอดภัย เปนความตองการเพื่อปองกันพิทักษตนเอง เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจปลอดภัยจากส่ิงแวดลอมรอบตัว เชน ความตองการที่อยูอาศัย ความตองการความ
ปลอดภัย 
กกกกกกกก3. ความตองการทางสังคม  เปนความตองการใหผูอ่ืน  และสังคมยอมรับคบหาสมาคม
ดวย เชน ความตองการความรัก ความหวงใย ความสนิทสนม มิตรภาพ ความช่ืนชมจากผูอ่ืน 
กกกกกกกก4. ความตองการเคารพยกยอง ความตองการดานนี้เกี่ยวของกับความตองการความ
เคารพตนเอง การรูสึกวาตนเองมีคุณคา ความตองการใหผูอ่ืนยอมรับความสามารถ และใหเกียรติ 
เปนตนวา ความตองการอํานาจ สถานะ ช่ือเสียง ตําแหนง 
กกกกกกกก5. ความตองการความสําเร็จ  เปนความตองการสูงสุดในลําดับความตองการท้ังหลาย
เปนความตองการท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะของมนุษย คือ มนุษยรูวาตนเองมีความสามารถทําอะไรไดจึง
ปรารถนาใชฝมือความสามารถของตนใหเกิดผลสูงสุด เปนความสําเร็จความสมหวังในชีวิต 
กกกกกกกกสรุปการตอบสนองความตองการของมนุษยในทัศนะของ  Maslow  ขางตนสอดคลอง
กับความผูกพันตอองคกรในดานความตองการของบุคคลในการตอบสนองส่ิงท่ีบุคคลนั้นตองการ 
เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจ  ความจําเปนท่ีจะตองเรียนรู  และศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรใน
องคกร  นับวามีความสําคัญตอผูบริหารในการจัดหาแนวทาง  เพื่อตอบสนองความตองการของ
บุคลากรในองคกรใหเหมาะสม  สงผลใหบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  และมีความพึงพอใจ
ในการทํางาน รวมถึงการอยูกับองคกรไดนาน และมีความผูกพันตอองคกรในระดับท่ีสูงข้ึน  ทฤษฎี
นี้ ผูวิจัยไดใช เปนแนวทางคําถามในการสรางแบบสอบถาม และตัวแปรในกําหนดกรอบ
แนวความคิดของงานวิจัย 

กกกกกกกกทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg 
กกกกกกกกเฮอรเบิรก (Herzberg 1959 ,อางถึงใน ยงยุทธ เกษสาคร 2541 : 71-72)   เปนทฤษฎีที
ไดรับการยอมรับอยางกวางในองคกรบริหาร ซึ่งไดนําเสนอความคิดท่ีเกี่ยวของกับภาวะความพึง
พอใจและความไมพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน เพื่อหาแนวทางสรางแรงจูงใจในการเพิ่ม
ผลผลิต และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีสมมติฐานสําคัญ 2 ประการคือ 
กกกกกกกก1.องคประกอบคํ้าจุน (maintenance factors/hygiene factors) เปนปจจัยภายนอกที่ชวย
สงเสริม หรือสนับสนุนใหเกิดความสนใจท่ีจะทํางาน ซ่ึงไมเกี่ยวของกับตัวงานโดยตรง แตเปน
องคประกอบท่ีมีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน ปองกันการเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน 
ไดแก สภาพการทํางาน นโยบายบริษัท ความม่ันคง ผลตอบแทน ความสัมพันธระหวางบุคคล การ
นิเทศงาน สถานภาพตําแหนงงาน และชีวิตสวนตัว 
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กกกกกกกก2. องคประกอบจูงใจ (motivation factors) ปจจัยภายในชวยสงเสริมความพึงพอใจ เปน
องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง สรางความรูสึกดี อยากท่ีจะทํางานตอไป และ
ตองการความกาวหนาในระดับสูงข้ึนไปอีก เพื่อใหสามารถสรางความสําเร็จในชีวิตตามท่ีบุคคลแต
ละคนปรารถนา ปจจัยท่ีสรางการจูงใจแหงความสําเร็จ ไดแก ลักษณะงาน ความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาท่ี การไดรับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ สัมฤทธ์ิผลของงาน หรือความสําเร็จ
ของงาน และโอกาสท่ีจะกาวหนาในอนาคต 
กกกกกกกกโดยสรุปแลวทฤษฎีของ Herzberg เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร คือ ผูบริหาร
จะตองเร่ิมตนใหความสนใจท่ีองคประกอบคํ้าจุน ขณะเดียวกันผูบริหารก็ยังมีความจําเปนท่ีจะให
ความสําคัญกับองคประกอบจูงใจซ่ึงอยูท่ีตัวงาน วิธีการท่ีอาจจะทําได คือ ลดความเบื่อหนาย 
ขณะเดียวกันก็พยายามสรางงานท่ีมีลักษณะท่ีทํางาน และงานท่ีมีโอกาสจะประสบความสําเร็จ มี
ความกาวหนา มีการพัฒนาไดตอไป เนนการจัดรูปแบบ และ ปรับปรุงงานใหดีข้ึน (job enrichment) 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มการจูงใจ และความพึงพอใจ ซ่ึงมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และผลผลิตขององคกร   
กกกกกกกกดังนั้นองคกรและตัวผูบริหารสามารถนําหลักการศึกษาของ Herzberg มาประยุกตใช
เปนแนวทางในการจัดรูปแบบงานใหม โดยเนนถึงส่ิงจูงใจท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงงาน เพื่อ
ชวยใหผูบริหารเลือกส่ิงจูงใจไดถูกตอง เหมาะสมกับความตองการของบุคลากร ซ่ึงทําใหบุคลากร
รูสึกภาคภูมิใจที่ตนมีความสําคัญตอองคกร และนําไปสูความรูสึกผูกพันตอองคกรมากข้ึน ทฤษฎีนี้
ผูวิจัยไดใชเปนแนวทางคําถามในการสรางแบบสอบถาม และตัวแปรในกรอบแนวความคิดของ
งานวิจัย 

กกกก ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor 
กกกกกกกกแมคเกเกอร (McGregor 1960,อางถึงใน อรุณ  รักธรรม 2539 : 56) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
คนตามทฤษฎี X และทฤษฎี Y สาระสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ 
กกกกกกกกคนตามทฤษฎี  X  มีความเชื่อวาภายในจิตใจของคนงานทั่ว  ๆไปแลว  จะไมชอบทํางาน 
และหากมีโอกาสเปนไปไดก็จะหลบ  หรือหลีกเล่ียงงาน  เนื่องจากไมชอบทํางาน  ดังนั้นตองบังคับ
ควบคุม  หรือตองขูวาจะลงโทษ  เพื่อจะใหทํางานตามเปาหมายท่ีตองการ  คนงานจะไมยอม
รับผิดชอบ  หรืออยากลดความรับผิดชอบลง  และจะแสวงหาขอแนะนําท่ีเปนแบบทางการจากคน
อ่ืนเม่ือมีโอกาสอํานวยให  คนงานสวนมากจะใหความสําคัญทางดานความม่ันคงปลอดภัยมากกวา
องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน และจะแสดงออกในแงความทะเยอทะยานนอย 
กกกกกกกกผูบังคับบัญชาท่ียึดถือตามทฤษฎี X เปนหลักจะมีความรูสึกวาคนแตละคนจะตองถูก
ควบคุมอยางเขมงวด มีการส่ังการโดยตรง การจูงใจดวยผลตอบแทนทางดานการเงิน การใช
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ระเบียบวินัย และอํานวยหนาท่ี เขาเห็นวาจุดสําคัญของการจูงใจ คือ การตอบสนองความตองการ
ของคนดวยความตองการระดับตํ่า  
กกกกกก ในทางตรงกันขามกับแนวความคิดทางดานลบเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษยเหลานี้ 
McGregor ไดเขียนสมมติฐานท่ีเรียกวา  ทฤษฎี  Y ไวคือ  คนงานสามารถจะมองการทํางานวาเปน
ธรรมดา  เชนเดียวกับการท่ีตองการพักผอน  และตองเลน  คนงานทุกคนจะดําเนินงานดวยตนเอง 
สามารถควบคุมตนเองได  ถาหากเขาใหคําม่ัน  หรือยึดม่ันวัตถุประสงคของการทํางาน  คนเราโดย
ปกติสามารถเรียนรูท่ีจะยอมรับ  หรือแสวงหาความรับผิดชอบ  การมีความคิดสรางสรรค นั่นคือ 
ความสามารถท่ีจะทําการตัดสินใจท่ีดีจะมีอยูในคนทุกคน  และไมจําเปนวามีเพียงในกลุมผูท่ีทํางาน
ทางดานการบริหารเทานั้น 
กกกก ผูบังคับบัญชาตามทฤษฎี Y เช่ือวาการมีสภาพแวดลอม การใชแนวทางท่ีเหมาะสมนั้น 
คนจะควบคุม และการส่ังการดวยตนเอง เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคกรได ผูบริหารตาม
ทฤษฎีนี้ เช่ือวาการตอบสนองความตองการระดับสูงนั้นจะมีความสําคัญตอการพัฒนาตนเองของ
พนักงานแตละคน  
กกกกกก กลาวโดยสรุปทฤษฎี X และทฤษฎี Y ทางดานความผูกพันตอองคกรนั้น ผูบริหาร
จะตองมีสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย ในการใชวิธีการจูงใจผูปฏิบัติงาน
ใหทํางาน ซ่ึงข้ึนอยูกับความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทํางานของผูใตบังคับบัญชาวาเปนอยาง
ทฤษฎี X หรือทฤษฎี Y การสรางความผูกพันตอวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยให
ผลตอบแทน หรือรางวัลตามความสําเร็จของผลงานของบุคคลแตละคนจะสามารถอํานวยการให
เกิดผลการปฏิบัติหนาท่ีไดโดยตรงตอวัตถุประสงคขององคกร ผลตอบแทน หรือรางวัลท่ีดูจะมี
ความหมาย และสําคัญตอบุคลากรมากท่ีสุด คือ ความพอใจท่ีคนอ่ืนเห็นความสําคัญ และยินดีกับ
ความสําเร็จของงานท่ีตนรับผิดชอบ ประกอบกับการท่ีบุคลากร สามารถบรรลุถึงเปาหมาย หรือ
ความสําเร็จสมหวังในชีวิต 
กกกก ฉะนั้นหนาท่ีสําคัญของฝายบริหารตองตระหนักถึงศักยภาพท่ีมีในตัวบุคลากรในองคกร 
โดยอาศัยการจัดสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเหมาะสม และวิธีการปฏิบัติงานท่ีจะชวยให
บุคลากรสามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตัวเองควบคูไปกับความสําเร็จในเปาหมาย
ขององคกร ทฤษฎีนี้ผูวิจัยไดใชเปนแนวทางคําถามในการสรางแบบสอบถาม และตัวแปรในกรอบ
แนวความคิดของงานวิจัย 
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กกกกกกกก1.5  ผลท่ีเกิดขึ้นจากความผูกพันตอองคกร  
กกกกกกกกผลของความผูกพันตอองคกรท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคลากรอยางมาก  ซ่ึงจากการที่ได
ทําการรวบรวมขอมูลจากนักวิชาการหลาย ๆ ทานไดใหขอคิดในเร่ืองของผลท่ีเกิดจากการท่ีสมาชิก
ในองคกรมีความผูกพันตอองคกร ดังนี้ 
กกกกกกกกสเตียรส (Steers 1977,อางถึงใน ธีรวิทย อรุณรัศมี 2544 : 28)  กลาววา   ความสําคัญของ
ทัศนคติ และพฤติกรรมอันมีผลตอความผูกพันในองคกรเปนหัวขอท่ีมีผูรูนอยมาก แตรากฐานความ
เขาใจท่ีมีอยูในปจจุบัน เราอาจคาดหวังไดวา ความผูกพันทําใหเกิดผลได  4  ประการ 
กกกกกกกก1. บุคลากรซ่ึงมีความผูกพันอันแทจริงตอจุดหมาย และคุณคาขององคกรจะแสดงระดับ
การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรสูงกวา  และการต้ังใจขาดงานก็จะมีอัตราต่ํากวาในกลุมของ
บุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคกรนอย 
กกกกกกกก2. บุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคกร จะมีความปรารถนาท่ีจะอยูกับนายจางของเขาโดย
ท่ีเขาจะชวยเหลือ และทําใหบรรลุจุดมุงหมายตามท่ีพวกเขายอมรับ 
กกกกกกกก3. เนื่องจากบุคลากรมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียว และมีความเช่ือถือในจุดหมายของ
องคกร บุคคลท่ีมีความผูกพันสูงจะกลายมาเปนบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในงานมากข้ึน  ท้ังนี้จากงาน
ท่ีทําอยูเปรียบเสมือนตัวจักรสําคัญในการสนับสนุนใหองคกรบรรลุความสําเร็จในเปาหมาย 
กกกกกกกก4. จากคําจํากัดความของความผูกพัน เราคาดไววาบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกรสูง
จะมีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามโดยพิจาณาแลววาเปนการทํางานเพ่ือองคกร  บางกรณีความ
พยายามดังกลาวสามารถเปล่ียนไปเปนผลงานท่ีมีคุณภาพเยี่ยมยอด 
กกกกกกกกบารรอน (Baron 1986,อางถึงใน  ดุจดาว  ศุภจิตกุลชัย  2546 : 12) กลาววา  ความผูกพัน
ตอองคกรมีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานหลาย ๆ ดาน ดังนี้ 
กกกกกกกก1. เม่ือใดท่ีมีความผูกพันของพนักงานแตละคนมีระดับสูง อัตราการขาดงาน และอัตรา
การลาออกจะตํ่า 
กกกกกกกก2. ความผูกพันท่ีสูงจะมีผลทําใหบุคคลอยากคนหางานอ่ืนนอยลง 
กกกกกกกก3. ความผูกพันในองคกรมีสวนเก่ียวของกับความพยายาม และคุณภาพในการทํางาน
พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคกรของเขาจะมีความพยายามอยางมาก และเต็มใจลงทุนเพื่อองคกร
นั่น คือ ผลการปฏิบัติงานของพวกเขาจะดีข้ึน 
กก จากแนวความคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตน  สรุปไดวาความผูกพันตอองคกร จะ
สงผลตอทัศนคติ หรือพฤติกรรมของสมาชิกในองคกรหลายดาน  ไดแก 
กกกกกกกก1. ความยาวนานของการดํารงตําแหนงอยูในองคกร (Tenure in Organization) 
กกกกกกกก2. ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 
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กกกกกกกก3. อัตราการขาดงาน (Absenteeism) 
กกกกกกกก4. อัตราการเขา-ออกจากงาน (Turnover Rate) เปนตน 
กกกกกกกกอยางไรก็ตามแมจะมีความพยายามสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความ
ผูกพันตอองคกร  และผลของการมีความผูกพันตอองคกรมากมาย  ก็ยังมีการสรุปท่ีแนชัดวามีปจจัย
อะไรบางท่ีมีผลตอระดับความผูกพันตอองคกร  รวมถึงผลจากการมีความผูกพันตอองคกรดังกลาว 
นอกจากนี้ยังมิไดมีการพัฒนา  “รูปแบบ”(Model)  ในการศึกษา  “ความผูกพันตอองคกร”  เปนท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป  คงมีเพียงแบบจําลองตามทัศนะของ Steers ท่ีไดเสนอใหมีการพัฒนา  และ
ทดสอบตอไป  ซ่ึงผูวิจัยจะใชรูปแบบปจจัยท่ีกําหนดความผูกพันตอองคกรและผลของการมีความ
ผูกพันตอองคกรในการวิจัยคร้ังนี้ 
 
2.  แนวความคิดเก่ียวกับบรรยากาศองคกร 
กกกกกกกก2.1  คุณลักษณะของบรรยากาศองคกร 
กกกกกกกกสามารถแบงบรรยากาศองคกรจากแนวความคิดของนักวิชาการได   2  กลุมคือ  กลุม
แนวคิดรูปธรรม และกลุมแนวคิดนามธรรม หรือการรับรู ไดดังนี้ 
กกกกกกกก1. กลุมแนวคิดรูปธรรม  นักวิชาการกลุมนี้สนใจตอปริมาณของกฎระเบียบ  ขนาดของ
องคกร  การกําหนดอํานาจหนาท่ีอยางเปนทางการ  และลักษณะท่ีจับตองไดอ่ืน  ๆ  ขององคกรเปน
หลัก  Forehand และGilmer นํามาใชวัดบรรยากาศองคกรเปนกลุมคุณลักษณะท่ีอธิบายภาพพจน
ขององคกรหนึ่ง คือ  
กกกกกกกก 1.1 ทําใหองคกรนั้น ๆ แตกตางไปจากองคกรอ่ืน ๆ 
กกกกกกกก 1.2 เปนลักษณะท่ีคงท่ีอยูเปนระยะเวลานาน 
กกกกกกกก 1.3 มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนองคกร 
กกกกกกกก2. กลุมแนวความคิดนามธรรม  หรือการเรียนรู  เปนการศึกษาบรรยากาศองคกรในแง
ของการรับรูของสมาชิกเกี่ยวกับสภาพตาง  ๆ  ขององคกร  การรับรูนี้เปรียบเสมือนการกล่ันกรอง
ประสบการณตาง  ๆ  จากภายนอกเขามาสูสมาชิกในองคกร  คุณลักษณะตาง  ๆ  ขององคกรท่ีสะทอน
ออกมาจึงอาจไมใชความเปนจริงท้ังหมด  แตเปนลักษณะท่ีถูกรับรูดวยคานิยม  ความตองการ  ความ
คาดหวังของสมาชิกในลักษณะตาง  ๆ  นักวิชาการเชื่อวาแนวทางนี้จะใกลเคียงกับความเปนจริง
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในองคกรมากท่ีสุด 
กกกกกกกกนักวิชาการกลุมแนวคิดนามธรรม หรือการรับรูไดใหความหมายบรรยากาศองคกร ไว
ดังนี้ 
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กกกกกกกกสมยศ  นาวีการ  และผุสดี  รุนาคม (2544 : 97)  กลาววา  บรรยากาศองคกรจะเปนส่ิง
เช่ือมโยงระหวางลักษณะท่ีมองเห็นเขององคกร  เชน  โครงสราง  กฎเกณฑ  แบบของความเปนผูนํา 
และพฤติกรรมของพนักงาน  บรรยากาศองคกรจะเปนการรับรู  หรือรูสึกของพนักงานตอลักษณะท่ี
มองเห็นไดขององคกรดังกลาวมีอิทธิพลตอพฤติกรรม และทัศนคติของพนักงาน 
กกกกกกกกเเฮลริเจว และสโลคัม (Hellrigel and  Slocum 1979 ,อางถึงใน  ประจักษ  จงอัศญากุล  
2546 : 10) ใหความหมายบรรยากาศองคกรวาเปนการรับรูในแตละองคกร  ซ่ึงการรับรูเกี่ยวกับ
ลักษณะขององคกรนี้ข้ึนอยูกับสมาชิกในองคกร  สภาพแวดลอม  และการรับรูดังกลาวจะเปนใน
ระดับกวางมากกวาระดับแคบ 
กกกกกกกกกลาวโดยสรุป  บรรยากาศองคกร  หมายถึง  กลุมลักษณะ  หรือชุดสภาพแวดลอม  และ
ความเปนไปในองคกร  ซ่ึงพนักงานรับรู  และเขาใจในลักษณะนามธรรม  ซ่ึงสามารถอธิบาย  หรือ
คาดคะเนพฤติกรรมของสมาชิกในองคกรได  ผูวิจัยจะยึดแนวความคิดนามธรรมเปนหลัก  เพราะวา
จะเปนแนวทางท่ีทําความเขาใจเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรไดชัดเจนมากกวาแนวความคิดเชิง
รูปธรรม 
กกกกกกกก2.2  ความสําคัญของบรรยากาศองคกร 
กกกกกกกกนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานมีความเห็นวาบรรยากาศองคกรมีความสําคัญ ดังนี้ 
กกกกกกกกลิทวิน และสทริงเกอร (Litwin andStringer1968 ,อางถึงใน  กุลชยา  เต็มชวาลา 2548 : 
43)  ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีทําใหบรรยากาศขององคกรนาทํางาน  หรือไมนั้น  พบวา  ความชัดเจน
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน การรับรูความทาทายของงานจะเก่ียวของโดยตรงตอการสนองตอบความ
ตองการข้ันพ้ืนฐาน  ในทํานองเดียวกันการรับรูผลของการปฏิบัติงานเทากับเปนการบอกให
พนักงานรูถึงความแตกตางระหวางงานที่ทําไดกับมาตรฐานท่ีองคกรคาดหมาย  การรับรูนี้เองเปน
ส่ิงกระตุน และจูงใจ ความตองการประสบความสําเร็จในงาน  อันจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน และพัฒนานําไปสูการเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกรในท่ีสุด 
กกกกกกกก2.3  ปจจัยตาง ๆ ของบรรยากาศองคกร 
กกกกกกกกนักวิชาการไดแสนอปจจัยตาง ๆ ในการศึกษาบรรยากาศองคกรไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 
กกกกกก ลิเคริทส (Likert 1967,อางถึงใน วิภาดา หลวงนา  2546 : 17)  ไดเสนอปจจัยบรรยากาศ
องคกรไว  8 ปจจัย คือ 
กกกกกกกก1. กระบวนการภาวะผูนํา (Leadership Process) 
กกกกกกกก2. ลักษณะของปจจัยท่ีเปนแรงจูงใจ (Character of Motivational Forces) 
กกกกกกกก3. ลักษณะของกระบวนการการติดตอส่ือสาร (Character of Communication Process)
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กกกกกกก4.ลักษณะของกระบวนการการเสวนาตอกัน (Character of Interaction-Influence 
Process)  
กกกกกกกก5.ลักษณะของกระบวนการการตัดสินใจ (Character of Decision-Making Process) 
กกกกกกกก6.ลักษณะของการวางเปาหมาย หรือการออกคําส่ัง (Goal Setting or Ordering) 
กกกกกกกก7.ลักษณะของกระบวนการการควบคุม (Character of Control Process)  
กกกกกกกก8.การฝกอบรม (Training) 
 ลิทวิน และสทริงเกอร (Litwin. and Stringer 1968 ,อางถึงใน กุลชยา  เต็มชวาลา 2548 : 
43)  ไดแยกปจจัยของบรรยากาศองคกรไว ดังนี ้
กก 1.โครงสราง (Structure)  ไดแก โครงสรางท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมระหวางบุคคล และพฤติกรรมของพนักงานท่ีเกี่ยวกับงาน 
กกกก 2.ความทาทาย และความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility)  ซ่ึงจะวัดเกี่ยวกับ
ความเขาใจ หรือการรับรูทางดานความทาทายของงาน และความรูสึกท่ีเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน 
กก 3.ความอบอุน และการสนับสนุน (Warmth and Support)  ความอบอุน และการ
สนับสนุนท่ีมีอยูภายในองคกร จะชวยลดความกังวลในสวนท่ีเกี่ยวกับงานลงได พนักงานยอม
ตองการบรรยากาศท่ีมีความอบอุน และการสนับสนุน โดยเฉพาะพนักงานใหมมีความจําเปนมาก 
สําหรับบรรยากาศเชนนี้ 
กก 4.การใหรางวัล และการลงโทษ  การเห็นดวยและการไมเห็นดวย (Reward and 
Punishment Approval and Disapproval)  ภายในสภาพแวดลอมท่ีใหความสําคัญการจัดหารางวัล
แทนท่ีจะเปนการลงโทษ ยอมจะเปนส่ิงกระตุนความสนใจของพนักงานทางดานความสําเร็จ และ
ความผูกพันได และจะลดความกลัวเกี่ยวกับความลมเหลวของเขาได การใหรางวัลเทากับแสดงให
เห็นวายอมรับ หรือเห็นดวยกับพฤติกรรม หรือการกระทําท่ีเกิดข้ึน ในขณะที่การลงโทษจะเปน
สัญญาณท่ีแสดงใหเห็นถึงการไมยอมรับในพฤติกรรม หรือการกระทําท่ีเกิดข้ึน 
กกกก 5. ความขัดแยง (Conflict)  จะเปนการวัดความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน
ระหวางบุคคลที่แตกตางกัน และหนวยงานท่ีแขงขันภายในองคกร องคกรตองเผชิญกับความ
ขัดแยง และแกปญหาความขัดแยงอยูเสมอ 
กกกกกก 6.มาตรฐานผลการปฏิบัติงาน และความคาดหมาย (Performance Standards and 
Expectations)  ปจจัยนี้จะวัดความรูสึก หรือการรับรูเกี่ยวกับความสําคัญของผลการปฏิบัติงาน และ
ความชัดเจนของความหมายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายในองคกร 
กกกกกก 7.ความเส่ียง และการรับความเส่ียง (Rish and Risk Taking)  จะเปนการรับรูของ
พนักงานเก่ียวกับปรัชญาของฝายบริหารดานการยอมรับความเส่ียงภัย คนท่ีตองการความสําเร็จสูง
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มักจะยอมรับความเส่ียงภัยปานกลาง ในการตัดสินใจบรรยากาศองคกรท่ียอมรับความเส่ียงปาน
กลางจะกระตุนความตองการความสําเร็จของพนักงานได ในขณะท่ีบรรยากาศองคกรท่ีไมยอมใหมี
ความเส่ียง จะกอใหเกิดความไมสมหวัง และความออนแอของความตองการทางดานความสําเร็จ 
กกกกกกกกคีลลิ (Kelly 1980 , อางถึงใน  ประจักษ  จงอัศญากุล  2546 : 10) ไดใหทรรศนะวา
การศึกษาถึงบรรยากาศองคกร  เปนการศึกษาถึงความรูสึกนึกคิดของบุคลากรในองคการท่ีมีตอส่ิง
ตอไปนี้ 
กกกกกกกก1.โครงสราง เปนการศึกษาความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับอุปสรรคในการทํางานท่ีเกิดจาก
โครงสรางขององคกร เชน กฎระเบียบ ระบบ Red Tape การรวมอํานาจในการบังคับบัญชา ระบบ
งบประมาณท่ีเขมงวด เปนตน 
กกกกกกกก2.ความเปนอิสระ เปนการศึกษาความรูสึกนึกคิดของบุคลากรในองคกรเกี่ยวกับความมี
อิสระในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น โดยไมมีผลกระทบตอชีวิตการทํางานของเขาในทางลบ 
กกกกกกกก3.รางวัลตอบแทน  เปนการศึกษาความรูสึกนึกคิดของบุคลากรเกี่ยวกับการใหรางวัล
ตอบแทน เชน การเล่ือนข้ัน เล่ือนเงินเดือน วามีความยุติธรรมเปนไปตามความสามารถ  และผลงาน
หรือไม 
กกกกกกกก4.ความอบอุน และการใหความสนับสนุน เปนการศึกษาถึงภาวะผูนําวาใหความอบอุน 
หรือใหการสนับสนุนแกบุคลากรในการทํางานมากนอยเพียงใด 
กกกกกกกก5.การยอมรับความขัดแยง    เปนการศึกษาถึงความรูสึกของบุคลากรที่มีตอความคิดเห็น
ท่ีแตกตางกันของสมาชิกแตละคนในองคกรในลักษณะท่ียอมรับวา  ความขัดแยงเปนเร่ืองธรรมดาท่ี
เกิดข้ึนได  และควรมีการเผชิญหนากัน  หรือแสดงออกซ่ึงความขัดแยง  อยางเปดเผยมากกวาเก็บกด
ความขัดแยงนั้นไว 
กกกกกกกกแอ็ดดี (Eddy 1981 ,อางถึงใน  ธีรวิทย  อรุณรัศมี  2544 : 34)  ไดนําผลการศึกษาของ
นักวิชาการตาง ๆ มาสรุปตัวแปรเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรเปน  19 ตัวแปร คือ 
กกกกกกกก1. โครงสราง  หมายถึง  ระดับท่ีบุคลากรไดรับอนุญาตใหมีอิสระในการทํางานของ
ตนเอง 
กกกกกกกก2. โครงสราง  หมายถึง  ระดับความเขมงวดในการทํางาน 
กกกกกกกก3. ระบบรางวัลตอบแทน  หมายถึง  ระดับความยุติธรรม และความเหมาะสมของการ
ใหรางวัลตอบแทนในเชิงบวก 
กกกกกกกก4. การพัฒนา และความกาวหนา  หมายถึง  ระดับของการสนับสนุนใหมีการฝกอบรม
การพัฒนาความเจริญกาวหนาของบุคลากรในองคกร และการเปล่ียนภายในองคกร 
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กกกกกกกก5. ความอบอุน และการสนับสนุน  หมายถึง  ระดับท่ีองคกรใหความอบอุน และ
สนับสนุนแกบุคลากรในการทํางาน 
กกกกกกกก6. การรวมอํานาจ  หมายถึง  ระดับท่ีสิทธิอํานาจ การตัดสินใจถูกรวมอํานาจ และ
ควบคุมโดยผูบริหารขององคกรมากนอยเพียงใด 
กกกกกกกก7. การเส่ียง  หมายถึง ระดับความรูสึกของบุคลากรท่ีมีตอความม่ันคงปลอดภัย และการ
ไดรับความสนับสนุนใหสามารถทํางานริเร่ิมในส่ิงใหม ๆ ได 
กกกกกกกก8. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและขวัญ    หมายถึง    ระดับความรูเปนเจาของ  และ
จงรักภักดีตอองคกร ไมมีการขาดงานบอยคร้ัง หรือมีการลาออกจากงานอยูเนือง ๆ 
กกกกกกกก9. การติดตอส่ือสารภายในองคกร  หมายถึง  ระดับท่ีขาวสารตาง ๆ มีการสง หรือ
ติดตอกันอยางท่ัวถึงท้ังองคกร และขาวสารนั้นเปนขอมูลท่ีถูกตอง และเปดเผยได 
กกกกกกกก10. การแบงช้ันภายในองคกร  หมายถึง  ระดับของการแบงข้ันตามสายบังคับบัญชามี
มากนอยเพียงใด มีความยืดหยุนบางหรือไม 
กกกกกกกก11. ความยืดหยุน  หมายถึง  ระดับความสามารถในการปรับตัว หรือการเปล่ียนแปลง
กรรมวิธีในการทํางานใหสอดคลองกับสภาวการณไดมากนอยเพียงใด 
กกกกกกกก12. ความชัดเจนของเปาหมาย  หมายถึง  ระดับของความชัดเจนของเปาหมาย และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กกกกกกกก13. ความขัดแยง  หมายถึง  ระดับของความขัดแยงท่ีไมสามารถประนีประนอมกันได 
หรือการเปนปฏิปกษตอการดํารงอยูในองคกร 
กกกกกกกก14. การใชขอมูลในการควบคุม  หมายถึง  ระดับของการทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมาใชเพื่อการใหรางวัล การลงโทษ หรือการแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
กกกกกกกก15. การแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดาน  หมายถึง  ระดับของความแคบ 
หรือกวางของการแบงงานภายในองคกร 
กกกกกกกก16. อุปสรรค  หมายถึง  ระดับความรูสึกของบุคลากรท่ีมีตออุปสรรคท่ีเกิดจากการ
ละเลยไมมีความสะดวกในการทํางาน และการละเลยไมแกไขอุปสรรคนั้น 
กกกกกกกก17. ความหลากหลาย  หมายถึง  ระดับท่ีบุคลากรในองคกรมีความรูสึกวามีความ
แตกตางกันอยางมากมายเกี่ยวกับคานิยม ทัศนคติ และความตองการของบุคลากรในองคกร 
กกกกกกกก18. วุฒิภาวะ  หมายถึง  ระดับท่ีบุคลากรภายในองคกรมีประสบการณ หรือมีวุฒิภาวะ
ในการรวมรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
กกกกกกกก19. การประสมประสาน  หมายถึง  ระดับท่ีบุคลากรแตละคนทุมเทความพยายามที่จะ
ทํางานรวมกันดวยความเขาใจ และเขากันไดเปนอยางดี 
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3.  แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน  

กกกกกกกกความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับความเปล่ียนแปลงของบุคลากร    ถา
บุคลากรมีความพึงพอใจในงานตํ่า  มักจะลาออก  และหางานทําใหม  การขาดงานก็เชนเดียวกัน  ถา
บุคลากรมีความพอใจในงานต่ํา แนวโนมท่ีจะขาดงานสูง  ดังน้ัน ความพอใจในงานจึงมีสวนลดการ
เปล่ียนแปลง การขาดงาน  และอุบัติเหตุระหวางทํางานได  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานนั้น
ไดรับความสนใจ และมีผูทําการศึกษาไวมากมายมีรายละเอียด  ดังนี้ 

กกกกกกกก3.1  ความหมายของความพึงพอใจในการทํางาน  
กกกกกกกกวุฒิชัย    จํานง (2525 : 94) กลาววา  ความพึงพอใจในงานเปนความรูสึกท่ีเต็มใจ  และ
พรอมใจในการปฏิบัติงาน  โดยความพึงพอใจเกิดข้ึนจากแรงจูงใจ (Motive) และส่ิงจูงใจ 
(Incentives) ขององคกรหรือผูบังคับบัญชา 
กกกกกกกกวีระนาถ  มานะกิจ (2527 : 86) กลาววา  ความพึงพอใจในงาน คือ ความเพลิดเพลิน 
หรือสภาพทางอารมณท่ีเปนทางบวก อันเปนผลมาจากการประเมินส่ิงท่ีบุคคลนั้นประสบมา 
กกกกกกกกเผด็จ  เกาะสมบัติ  ( 2529  : 23) กลาววา ความพึงพอใจในงานเปนท้ังทัศนคติ และ
ความรูสึกของคนงานท่ีมีตองาน และปจจัยตาง ๆ ในการทํางานความรูสึกนี้เกิดจากองคกรมีการ
ตอบสนองความตองการของบุคคลทั้งดานรางกาย และจิตใจ ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน บรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
กกกกกกกกธงชัย  สันติวงษ (2539  : 142) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีเกิดจากการไดรับ
การตอบสนองตอความตองการของตนเองอยางดี หรือสมบูรณท่ีสุด 
กกกกกกกกแอปเปลไวท (Applewhile 1965 ,อางถึงใน  ธีรวิทย  อรุณรัศมี  2544 : 36) ไดให
ความเห็นวา  ความพึงพอใจในงานเปนเร่ืองของบุคคล  ความรูสึกสวนตัวของบุคคลในการทํางาน 
รวมถึงความพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพในท่ีทํางานดวย  เชน  การมีความสุขท่ีไดทํางานกับ
เพื่อนรวมงานท่ีเขากันได มีทัศนคติท่ีดีตองาน และมีความพอใจเกี่ยวกับรายได 
กกกกกกกกจากความหมายขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจในงานเปนเร่ืองของทัศนคติของแตละ
บุคคลวาบุคคลนั้นจะมีความพึงพอใจในงานสืบเนื่องมาจากอะไร เชน การพึงพอใจในงาน 
เนื่องจากการได รับส่ิงตอบแทนที่ตนเองคาดหวังไว  หรือพอใจในการปฏิบัติงาน  และ
สภาพแวดลอมท่ีดีทํางานบรรลุเปาหมายขององคกร 
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กกกกกกกก3.2  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงาน 
กกกกกกกกเกศินี  หงสนันท (2518 : 129)  กลาววาปจจัยข้ันพื้นฐานท่ีทําใหคนเกิดความพึงพอใจ
ในงาน ไดแก เกียรติ และตระหนักในผลงานท่ีไดกระทํางานควรมีความนาสนใจ ทาทาย
ความสามารถ มีการประสานงานท่ีดีภายในกลุม  ความมีอิสระในการวินิจฉัยปญหา มีความมั่นคง
ในการทํางาน มีความกาวหนา ซ่ึงไดรับการพิจารณาอยางยุติธรรม และมีการควบคุมงานท่ีดี 
กกกกกกกกจันทรจิรา  เหลาพงันนานนท (2533 : 26)  ไดแบงส่ิงจูงใจท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจใน
อาชีพเปน 10 ดาน คือ ความสําเร็จในการทํางาน การยอมรับนับถือ ความกาวหนาในตําแหนงการ
งาน ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอมในการทํางาน 
ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน เงินเดือน และสวัสดิการ ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
กกกกกกกกวิชัย  โถสุวรรณจินดา (2535 : 67-74)  ทําการรวบรวมปจจัยท่ีมีผลตอความพอใจในงาน
โดยสรุปวา  การสรางความพึงพอใจในงาน  สามารถดําเนินการไดโดยพิจารณาจากปจจัยท่ีสําคัญ   3 
ประการ คือ ปจจัยส่ิงแวดลอม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานงาน ดังนี้ 
กกกกกกกกปจจัยส่ิงแวดลอม  ไดแก 
กกกกกกกก1. ส่ิงแวดลอมดานการเมือง และเศรษฐกิจ ลักษณะการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
จะชวยใหบุคคลแสดงออกถึงความพอใจ หรือไมพอใจไดเต็มท่ี แตการปกครองแบบเผด็จการจะทํา
ใหบุคคลเก็บความรูสึกท้ังพอใจ และไมพอใจเอาไว สภาพเศรษฐกิจก็มีผลไมนอย            ผูท่ีมาจาก
ครอบครัวยากจน มีแนวโนมจะพอใจกับระดับผลตอบแทนท่ีสูงกวาผูมีฐานะดีอยูแลวเกี่ยวกัน 
กกกกกกกก2. ลักษณะอาชีพ ลูกจางในกลุมวิชาชีพ ผูจัดการ และเจาของกิจการจะมีความพอใจใน
งานสูง และพอใจในรางวัลท่ีเปนตัวเงิน และการทาทายของงานมากกวากลุมอ่ืน สวนเสมียน 
ชางฝมือ และชาวนา มีความพอใจในงานระดับกลาง ในขณะท่ีกรรมกรมีความพอใจในระดับท่ี
ต่ําสุด 
ก 3. ส่ิงแวดลอมของงาน     โครงสรางขององคกรไมวาจะเปนขนาดรูปราง   ความ
สลับซับซอน  การรวมอํานาจ  ลักษณะความสัมพันธท่ีเปนทางการ  และไมเปนทางการลวนมี
ความสัมพันธกับความพอใจในงาน  นอกจากน้ีองคประกอบของส่ิงแวดลอมอ่ืน  เชน  แบบการ
ตัดสินใจการแกไขปญหาความขัดแยง ความรวมมือของกลุมก็มีสวนเกี่ยวของกับความพอใจในงาน
เชนกัน 
กกกกก 4. เทคโนโลยี  ผูปฏิบัติท่ีใชเคร่ืองจักรกลควบคุมแบบอัตโนมัติในการผลิต ตั้งแต การ
ใชวัตถุดิบจนเปนผลผลิตสําเร็จรูปจะมีความสนใจ และมีความพึงพอใจในงาน เพราะเหตุวาตนเอง
ไดทํากิจกรรมที่มีความหลากหลาย และผูปฏิบัติงานมีความรูสึกผูกพันตอกระบวนการทํางาน
ท้ังหมด 
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กกกก 5. ส่ิงแวดลอมของงานและงาน  พบวาลักษณะส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธกับความ
สนใจ และความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานท่ีมีตองานน้ันๆ  มาก   ท้ังนี้ เปนผลมาจากการท่ี
ผูปฏิบัติงานไดใชทักษะ และความสามารถของเขามีโอกาสในการศึกษาส่ิงใหมๆ ใชความคิด
สรางสรรค ความรับผิดชอบตองาน องคประกอบเหลานี้จะมีผลตอความพึงพอใจก็ตอเม่ือ 
กกกกกกกก 5.1 บุคคลมีความรูสึกทาทายตองานท่ีปฏิบัติอยู และบุคคลนั้นสามารถไดรับ
ผลสําเร็จในการกระทํา เพื่อสนองความรูสึกทาทายนั้น 
กกกกกกกก 5.2 บุคคลมีความสนใจตองานนั้นโดยตรง 
กกกกกกกก 5.3 เปนงานท่ีไมกอใหเกิดความเหนื่อยทางดานรางกายมากนัก 
กกกกกกกก 5.4 รางวัลจากการปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการทางดานรางกายของบุคคล
ในการบรรลุเปาหมายการทํางาน 
กกกกกกกก 5.5 สภาพแวดลอมในการทํางาน สอดคลองกับความตองการทางดานรางกายของ
บุคคลในการบรรลุเปาหมายการทํางาน 
กกกกกกกก 5.6 ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา 
กกกกกกกก 5.7 โครงสรางการบริหารของหนวยงานทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกวางานมีคุณคา 
กกกกกกกกปจจัยสวนบุคคล  ไดแก 
กกกกกกกก1. องคประกอบดานประชากร กลุมบุคคลท่ีมักมีความพอใจในงานสูง คือกลุมอายุ       
29 – 39 ป และผูปฏิบัติงานท่ีอายุนอยมีความพึงพอใจในงานนอยกวาผูปฏิบัติงานอายุมาก เพศหญิง
และเพศชายไมคอยมีความแตกตางกันในความพึงพอใจในงานนัก แตกลุมท่ีไดรับการศึกษาสูงจะมี
แนวโนมเกิดความพึงพอใจในงานสูงกวาผูมีการศึกษาตํ่า 
กกกกกกกก2.  ความสามารถของบุคคลจะเปนตัวกําหนดการปฏิบัติงานของบุคคล และสามารถใช
ทํานายพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความไมพอใจในงานได โดยเฉพาะเม่ือมีการเปรียบเทียบความสามารถ
ท่ีบุคคลมีอยูกับความสามารถที่บุคคลนั้นถูกคาดหวัง 
กกกกกกกก3.  บุคลิกภาพ บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพผูนํา และมุงความสําเร็จของงานจะมีความพอใจที่ได
เห็นงานสําเร็จมากกวาบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีมุงมนุษยสัมพันธ 
กกกกกก 4.  การรับรู บุคคลท่ีมีความสนใจส่ิงรอบตัว   และสามารถรับรูความหมายของ
ปรากฏการณตาง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึนจะมีปฏิกิริยาท่ีแสดงถึงความพอใจ  หรือความไมพอใจไดมาก  แตถา
บุคคลใดไมสนใจตอส่ิงแวดลอมไมยอมรับรูถึงการเปล่ียนแปลง  ก็มีแนวโนมท่ีจะแสดงปฏิกิริยา
ตาง ๆ ออกมานอย 
กกกกกกกก5. ทัศนคติ เปนตัวกําหนดแนวโนมของบุคคลในการปฏิบัติงานตอบสนองในลักษณะท่ี
พอใจ หรือไมพอใจตอส่ิงท่ีเกิดข้ึน บุคคลท่ีมีทัศนคติตองานในแงลบ 
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กกกกกกกก6. คานิยม  ส่ิงแวดลอม  เพ่ือนรวมงาน  รวมท้ังลักษณะของงานท่ีปฏิบัติยอมสงผลตอ
ความรูสึกพึงพอใจในงาน 
กกกกกกกกปจจัยดานงาน  ไดแก 
กกกกกกกก1. ความชัดเจน-คลุมเครือของงาน บุคคลในองคกรท่ีไมเขาใจอยางแนชัดถึงหนาท่ีการ
ปฏิบัติงานของตนอยางชัดเจน รวมท้ังไมเขาใจถึงเปาหมาย และมาตรฐานของงาน ยิ่งมีความสับสน 
เพราะปฏิบัติตนไมถูกตอง ซ่ึงสงผลใหเกิดความไมพอใจในงานได 
กกกกกกกก2. ความสอดคลอง-ขัดแยงดานบทบาท บทบาทหนาท่ีผูปฏิบัติงานตองดําเนินการ ถา
ขัดแยงกับบทบาทท่ีไดรับการคาดหวัง หรือไมสอดคลองกับตําแหนงท่ีดํารงอยู ก็อาจสงผลใหเกิด
แรงกดดันจนนําไปสูความไมพอใจในงาน ซ่ึงทําใหเกิดการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกกก3. ลักษณะงาน  งานท่ีทาทายความสามารถมีแนวโนมท่ีจะนําไปสูความพอใจในงาน
มากกวา  และผูปฏิบัติงานไดใชความคิดสรางสรรค  หรือใชความพยายาม  เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีนอย
คนจะทําได หรือการไดใชความชํานาญเฉพาะตัวเพื่อทํางานใหสําเร็จจะนํามาซ่ึงความพอใจในงาน 
สวนงานท่ีไมทาทายจะเปนงานท่ีนาเบ่ือหนายนําไปสูความไมพอใจในระดับสูง  และอาจสงผลใน
รูปการขาดงาน หรือการลาออกจากงานได 
กกกกกกกก4. โครงสรางขององคกร ความพอใจในการทํางานจะเพ่ิมข้ึน เม่ือคนทํางานในตําแหนง
ท่ีสูงข้ึน คนทํางานในตําแหนงหลัก (line) จะมีความพอใจในการทํางานมากกวาคนท่ีทํางานใน
ลักษณะสนับสนุน (staff) และคนท่ีทํางานในหนวยงานยอยขนาดใหญมักมีความพึงพอใจในงาน
นอยกวาคนท่ีทํางานในหนวยงานขนาดเล็ก สวนลักษณะการบังคับบัญชาไมวาจะสูง หรือแนวราบ
ไมมีอิทธิพลตอความพอใจในงานมากกวาระดับการมีสวนรวมในงานของคนทํางาน 
กกกกกกกก5. การควบคุมงาน  หัวหนาท่ีมีการควบคุมงานอยางเขมงวดจะกอใหเกิดความไมพอใจ
ในงานไดงาย สวนหัวหนางานท่ีคอยควบคุมการบังคับบัญชาอยางหวงใยมักสรางความพอใจในหมู
คนทํางานเสมอ  การควบคุมงานท่ีเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจจะ
สงเสริมทัศนคติท่ีดีตองาน โดยเฉพาะถางานน้ันผูปฏิบัติ หรือมีความรูความชํานาญ 
กกก 6. ผลตอบแทนการทํางาน ระบบกําหนดผลตอบแทนของงาน รวมถึงคาจางและ
สวัสดิการจะมีสวนตอการสรางความพอใจในงาน นอกจากนี้สถานการณเศรษฐกิจยังมีผลกระทบ
ตอความพอใจจากผลตอบแทนของงานดวย 
กกกกกกกกพงศ  หรดาล (2540 : 49)  กลาววา ความพึงพอใจในการทํางานของแตละคน อาจจะ
พิจารณาไดเปนสวน ๆ คือ สวนท่ีควรจะเปน (should be) และสวนท่ีเปนจริง (actually is) ซ่ึงท้ัง
สองสวนนี้เปนเคร่ืองมือท่ีสามารถช้ีใหเห็นถึงความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ และการรับรูถึงสภาพ
ท่ีตองรักษาไว ซ่ึงเปนการรับรูถึงส่ิงท่ีควรจะเปน แตสภาพการรับรูสวนท่ีเปนจริง ไดแก การจาย
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คาชดเชย การจายคาแรงงาน การใหคําแนะนํา เปนตน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนองคประกอบท่ีจะทําให
คนงานมีความรูสึกพึงพอใจการทํางาน หรือไมพึงพอใจได ดังภาพท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 3 องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
ท่ีมา : พงศ  หรดาล, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบ้ืองตน กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 2540), 49.   
กกกกกกกกบารบารด (Barnard 1967 ,อางถึงใน  นิวัฒน  กําบรรณารักษ  2546 : 17) ไดพบวา
ส่ิงจูงใจท่ีเปนตัวกระตุนใหคนเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
 1. ส่ิงจูงใจท่ีเปนส่ิงของวัตถุ ไดแก เงิน ส่ิงของตอบแทนท่ีใหปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน 
ก 2. ส่ิงจูงใจที่เกี่ยวกับโอกาสของบุคคล ไดแก โอกาสท่ีมีช่ือเสียงไดรับเกียรติยศ ไดรับ
การยอมรับ หรือโอกาสท่ีไดรับตําแหนงดีๆ 
กกกกกกกก3. ส่ิงจูงใจท่ีเกี่ยวกับสภาพทางกายท่ีปรารถนา ไดแก วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
สภาพแวดลอมท่ีทํางาน 

ความตองการ คานิยม 
ลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพ 

สถานภาพทางสังคม 
กลุมอิทธิพล 
ประสบการณทํางาน 

การจายคาแรง 
การใหคําแนะนํา 
งานนาสนใจ 
เพื่อนรวมงาน 
ความปลอดภยัในการทํางาน 
โอกาสกาวหนา 

การรับรูส่ิงท่ีควรจะเปน
หรือส่ิงท่ีจะตองคงอยู 

การรับรูสภาพ 
การทํางานท่ีเปนจริง 

ความพึงพอใจ
ของคนงาน 
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กกกกกกกก4. ผลประโยชนทางอุดมคติ หมายถึง การท่ีองคการสนองความตองการของบุคคลใน
ดานความภูมิใจไดแสดงฝมือ ความรูสึกพอใจท่ีไดทํางานอยางเต็มท่ี 
กกกกกกกก5. ความดึงดูดสังคม  หมายถึง  ความสัมพันธฉันทมิตรในหมูเพื่อนรวมงาน การยกยอง
นับถือซ่ึงกันและกัน 
กก 6.ส่ิงจูงใจสภาพการทํางาน  โดยการปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมตรงกับ
ความสามารถของบุคคล  และทัศนะของผูปฏิบัติงาน 
กกกกกกกก7.โอกาสท่ีจะมีสวนรวมอยางกวางขวาง  หมายถึง  การเปดโอกาสใหบุคคลแสดงความ
คิดเห็น และการมีสวนรวมงานทุกชนิดท่ีองคกรจัดใหมีข้ึน ทําใหบุคคลมีความรูสึกวาตนเปนบุคคล
สําคัญของหนวยงาน 
กกกกกกกก8.สภาพการอยูรวมกันฉันทมิตร หมายถึง ความพอใจของบุคลากรที่อยูรวมกัน รูจักกัน
อยางกวางขวาง และรวมมือกันอยางดีในการทํางาน 
 
4.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
กกกกกกกกจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของในเรื่อง  “ ความผูกพันตอองคกร ”  สามารถรวบรวม
ผลงานวิจัย   ไดดังน้ี 
กกกกกกกกสุวรรณิน คณานุวัฒน. (2527 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ
องคการกับลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงาน ลักษณะองคการ และลักษณะของประสบการณจากการ
ทํางานของผูบริหารในองคการเอกชน และนอกจากศึกษาความสัมพันธแลว ยังศึกษาปจจัยท่ีจะ
พยากรณถึงความผูกพันตอองคการ โดยกลุมตัวอยางเปนผูบริหารบริษัท จํานวน 358 คน จากการ
วิจัยพบวา ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะของงาน ลักษณะขององคการ และลักษณะของประสบการณ
จากการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ มีคาสัมพันธ 0.68 โดยมีตัวแปรท่ีสามารถ
พยากรณความผูกพันท่ีสําคัญ คือ ความสําคัญของงาน ความรูสึกวาตนมีความสําคัญ ความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน การมีสวนรวมในการบริหาร ความรูสึกขัดแยงในบทบาทระยะเวลาท่ีทํางานใน
บริษัท และความรูสึกวามีความยุติธรรมในระบบการพิจารณาความดีความชอบ 
กกกกกกกกทองพิน  ขันอาสา  (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาความผูกพันของบุคลากรภาครัฐตอองคกร 
กรณีศึกษาขาราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศึกษาระดับความผูกพันของขาราชการ
กรมการปกครองท่ีมีตอกรมการปกครอง ปจจัยท่ีคาดวาจะมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
และศึกษาความตองการดานสภาพการทํางาน และอ่ืนๆ รวมท้ังขอเสนอท่ีจะใชเปนแนวทางเพิ่ม
ความผูกพัน และผลิตภาพขององคกร กลุมตัวอยางท่ีใช คือ ขาราชการกรมการปกครองท่ี
ปฏิบัติงานในสวนกลาง โดยศึกษาเฉพาะขาราชการระดับ 6 – 8 จํานวน 247   คน จากการวิจัยพบวา 
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ขาราชการกรมการปกรองมีระดับความผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมในระดับปานกลาง ขาราชการ
มีความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทใหกับองคกรในระดับสูง สวนดานอ่ืนๆมีความ
ผูกพันตอองคกรในระดับปานกลาง ปจจัยประสบการณระหวางการปฏิบัติงานดานความรูสึกวาตน
มีความสําคัญตอองคกร ความรูสึกวาองคกรเปนท่ีพึ่งพิงได ความรูสึกตอเพื่อนรวมงาน องคกร และ
ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนอง มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในระดับปาน
กลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 001  
กกกกกกกกวัลภา  พัวพงษพันธุ (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานกลุมวิชาชีพเฉพาะของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ศึกษาระดับความ
ผูกพันตอองคการ ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการทํานายความผูกพันตอองคการ การตอบสนองจาก
องคการมีผลในการทํานายความพอใจในงาน กลุมตัวอยางประกอบดวยวิศวกร โปรแกรมเมอร 
และสถาปนิกจํานวน 300 คน ผลการวิจัยพบวาลักษณะสวนบุคคลไมมีผลตอความผูกพันตอ
องคการ ความพอใจในงานมีผลตอความผูกพันตอองคการ การตอบสนองจากองคการมีผลตอความ
ผูกพันองคการ การตอบสนองจากองคการมีผลตอความพอใจในงาน 
กกกกกกกกสมเกียรติ  ธรรมนิยาม (2536 : 75) ศึกษาความรูสึกผูกพันตอองคการของผูบังคับบัญชา
หมวดตํารวจตระเวนชายแดน พบวา โอกาสกาวหนา และประสบการณความสําเร็จในงาน มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และผูท่ีมีความคาดหวังท่ีไมไดรับการตอบสนอง 
หมายความวา ผูท่ีไดรับการตอบสนองในทางบวก จะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีไดรับ
การตอบสนองในดานลบ หรือไมไดรับการตอบสนอง 
กกกกกกกกกานดา  จันทรแยม (2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน
การทํางาน และความผูกพันตอองคการกับการไมมาทํางานของพนักงานในสถานีวิทยุโทรทัศน 
พบวา พนักงานในสถานีวิทยุโทรทัศนมีความพึงพอใจในการทํางาน และความผูกพันตอองคการอยู
ในระดับปานกลาง พนักงานในสถานีวิทยุมีระดับการไมมาทํางานเฉล่ีย 9.4 วัน ตัวแปรดานเพศ 
ระดับการศึกษามีความสัมพันธทางลบกับความพึงพอใจในงาน ตัวแปรดานอายุและอายุงาน มี
ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน ตัวแปรดานเพศ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาที่ใชในการเดินทางมาทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ ความพึง
พอใจในการทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีไดรับ เพศ รายได และระยะเวลาที่ใชในการเดินทางมา
ทํางานมีความสัมพันธทางลบกับการไมมาทํางาน 
กกกกกกกกประนอม  กิตติดุษฎีธรรม (2538 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ความผูกพันของลูกจางตอองคการอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประเภทการทอผาดวยเสนใย และเสน
ประดิษฐ กลุมตัวอยาง 273 คนเปนลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ จํานวน 16 แหง พบวา 
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ลูกจางมีท้ังเคยและไมเคยมีประสบการณยายงาน ลูกจางสวนใหญมีความผูกพันตอองคการใน
ระดับปานกลาง เม่ือทดสอบความสัมพันธกัน นอกจากนี้ยังปรากฏความสัมพันธปจจัยตางๆ ดังนี้ 
กกกกกกกก1.ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน และคาจาง ไมพบความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 
กกกกกกกก2.ปจจัยดานลักษณะงาน  ไดแก  ความสําคัญของลักษณะงาน การมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็น  โอกาสกาวหนาในงาน  และงานท่ีมีอิทธิพลติดตอสัมพันธกับผู อ่ืน  พบวามี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ แตปจจัยดานผลปอนกลับของงาน ลักษณะของงานทาทาย 
ความหลากหลายในงาน ไมพบความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 
กกกกกกกก3.ปจจัยดานทัศนะตอองคการ ไดแก ทัศนคติของกลุมตอองคการ ความมีช่ือเสียง และ
ความเชื่อถือไดขององคการ ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคการ ความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญตอองคการ ระบบพิจารณาความดีความชอบ และความรูสึกวาองคการเปนท่ีพึ่งพิงได มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 
กกกกกกกก4.ปจจัยดานทัศนะตอบุคคลในองคการ ไดแก ทัศนะของบุคคลที่ม่ีตอเพื่อนรวมงาน 
และทัศนะของบุคคลท่ีม่ีตอผูบังคับบัญชา พบวา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยมี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 
กกกกกกกกจิระเดช  วรศาสตร (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของนักบินท่ีมี
ตอกองบินตํารวจสํานักงานสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยใชแบบสอบถาม และมี
กลุมตัวอยางจํานวนรวม 227 คน พบวาปจจัยสวนบุคคลซ่ึงไดแก ความผูกพันดานความรูสึก ความ
ผูกพันตอเนื่อง และความผูกพันจากบรรทัดฐานของสังคม มีความสัมพันธตอความผูกพันของ
นักบิน สวนปจจัยแวดลอมภายในองคกรท่ีมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรของนักบิน 
ไดแก นโยบายในการบริหารงานสภาพแวดลอมของท่ีทํางาน และความมีช่ือเสียงของหนวยงาน 
โดยนักบินมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ไดแก การขาดงบประมาณในกรพัฒนาบุคลากร การ
ไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง การขาดทักษะในการปฏิบัติการบิน และความลมเหลวในการ
บริหารงาน ซ่ึงทําใหนักบินเบ่ือหนายและไมไดรับความรวมมืออยางแทจริง 
กกกกกกกกศุภมิตร  บัวเสนาะ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงาน 
และปจจัยดานประสบการณในการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ซิว-
เนช่ันแนล จํากัด โดยใชแบบสอบถาม และมีกลุมตัวอยางจํานวนรวม 185 คน พบวาเพศและอายุมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร และปจจัยลักษณะงาน คือความหลากหลายของงาน ผล
ปอนกลับของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ความมีอิสระในการทํางาน และงานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับผู อ่ืนมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร  สําหรับปจจัยดาน
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ประสบการณในการทํางานท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ไดแก ทัศนคติตอเพื่อน
รวมงาน และองคกร ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร และความคาดหวังท่ีจะไดรับการ
ตอบสนอง 
กกกกกกกกอมรรัตน  ออนนุช (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันของสมาชิกในองคกรในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
คอมเพรสเซอรระบบโรตารี ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยใชแบบสอบถามและมีกลุม
ตัวอยางซ่ึงเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวนรวม 312 คน พบวาพนักงานมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานทุกดานโดยรวมอยูในระดับสูง และพนักงานมีความผูกพันตอองคกรทุกดาน และโดยรวมอยู
ในระดับสูง สําหรับปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกร ไดแก อายุ และสถานภาพ
สมรส คุณภาพชีวิตการทํางานส่ีดานท่ีสามารถทํานายความผูกพันตอองคกรดานจิตใจไดคือ ดาน
ลักษณะการบริหารงานดานความภูมิใจในองคกร ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความปลอดภัย
ในการทํางาน 
กกกกกกกกวณีพันธ  ฉัตรเนตร (2545 : บทคัดยอ) ซ่ึงศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัท เจ เอส แอล จํากัด โดยมีกลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานบริษัท เจ เอส แอล จํากัด 
จํานวน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t- test และคา f-test ผลการศึกษาพบวา พนักงานมี
ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับคอนขางสูง และพบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
เงินเดือน ตําแหนง และระยะเวลาการปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร สวน
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความมีทาทาย
ในการทํางาน ความเขาใจในงาน การมีสวนรวมในการบริหารงาน และความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญตอองคกร 
กกกกกกกกอวยพร  ประพฤทธ์ิธรรม (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ
องคการของวิทยาจารยท่ีปฏิบัติงานอยูในวิทยาลัยสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ในเขตภาคเหนือ 
จํานวน 149 คน พบวา วิทยาจารยท่ีปฏิบัติงานอยูในวิทยาลัยสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ในเขต
ภาคเหนือสวนใหญมีความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง สวนปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน
ตอองคการ ปรากฏวาตัวแปรสวนใหญมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ดังนี้ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และระดับตําแหนงปจจัย
รางวัลตอบแทนภายใน ไดแก ความทาทายของงาน และความมีอิสระของงาน ปจจัยรางวัล
ผลตอบแทนภายนอก ไดแก การชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา การชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
โอกาสความกาวหนา ความพึงพอใจตอผลประโยชนตอบแทนพิเศษ ในขณะท่ีปจจัยลักษณะสวน
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บุคคล ไดแก สถานภาพการสมรส และปจจัยรางวัลตอบแทน ไดแก ความสําคัญของงาน ความพึง
พอใจตอเงินเดือน ไมมีความสําคัญกับความผูกพันตอองคการ 
กกกกกกกกสะอาด  วงศนันตนนท (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลลักษณะงาน ประสบการณในการทํางาน บทบาททางวิชาชีพกับความผูกพันตอองคการของ
พยาบาลในโรงพยาบาลของรับในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  
กก 1.อายุ ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ความมีอิสระในการทํางาน ความ
หลากหลายในงาน ความมีเอกลักษณของงาน  ความสําคัญของงาน ผลปอนกลับของงาน ความรูสึก
วาตนมีความสําคัญตอองคการ ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ ความรูสึกวาเปนท่ีพึงพิง
ได ความคาดหวังไดรับการตอบสนองจากองคการ ทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน และองคการมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 
กกกกกกกก2. กลุมตัวแปรท่ีสามารถรวมกันทํานายความผูกพันตอองคการมี 6 ตัวแปร คือ ความ
คาดหวังท่ีไดรับการตอบสนองจากองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพึงพิงได ความคลุมเครือใน
บทบาท อายุ ทัศนคติตอเพ่ือนรวมงาน และองคการ และความมีอิสระในการทํางาน สามารถอธิบาย
ความผันแปรของความผูกพันตอองคการไดรอยละ 52.49 (R=0.5249)  
กกกกกกกกจิราวรรณ  หาดทรายทอง (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของ
พนักงานการประปานครหลวงสํานักงานใหญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบวา พนักงานการ
ประปานครหลวงมีความผูกพันตอองคการ โดยภาพรวมแลวอยูในระดับปานกลาง คือ ประเด็น
ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมาย คานิยมขององคการ และประเด็นความปรารถนา
อยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคการ อยูในระดับปานกลาง สวนประเด็นความ
เต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนสูงสุดขององคการอยูในระดับสูง และความ
แตกตางเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน และระดับตําแหนง) ไมกอใหเกิดความแตกตางกันของความผูกพันตอองคการ แต
ความแตกตางเกี่ยวกับประสบการณในงาน (ความสําคัญของตนตอองคการความพ่ึงพิงไดของ
โครงการความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคการ และทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน และ
องคการ กอใหเกิดความแตกตางกันของความผูกพันตอองคการ) 
กกกกกกกกชลดา  สิทธิวรรณ (2539 : 115) ศึกษาความผูกพันตอองคการของเจาหนาท่ีองคการ
พัฒนาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ความรูวาองคการเปนประโยชนตอสังคม มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเปนความสัมพันธทางบวก 
กลาวคือ เจาหนาท่ีองคการพัฒนาเอกชนท่ีมีความรูสึกวาองคการเปนประโยชนตอสังคมสูง ก็จะมี
ความผูกพันตอองคการสูง ซ่ึงจะมีความเช่ืออยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมาย และคานิยมของ
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องคการสูง มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากในการปฏิบัติงานเพ่ือผลดีขององคการ 
และมีความตองการดํารงสมาชิกภาพในองคการสูง 
กกกกกกกกชวนชม  กิจพันธ (2540 : 151) ศึกษาความผูกพันตอองคการของเจาหนาท่ีวิเคราะห
งบประมาณ สํานักงบประมาณ พบวา เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณท่ีมีอายุตางกันมีความผูกพัน
ตอองคการแตกตางกัน ในประเด็นความตั้งใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากในการปฏิบัติงาน
เพื่อผลดีขององคการ สวนในประเด็นความเช่ืออยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมาย และคานิยม
ขององคการไมพบวามีความแตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบวาเจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณที่สวน
รวมในการบริหารงานแตกตาง มีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดย
พบวาเจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณกลุมท่ีมีสวนรวมในการบริหารสูง มีความผูกพันตอองคการ
มากกวากลุมท่ีมาสวนในการบริหารต่ํา 
กกกกกกกกนรชัย  ณ วิเชียร (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทัศนคติตองานกับความผูกพันตอองคการ
ของการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวา ทัศนคติตองานในปจจุบันของพยาบาล
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.01 (R = 0.738) นอกจากนั้นยังพบวา พยาบาลท่ีมีช้ันยศนาวาอากาศตรีถึงนาวาอากาศโทซ่ึง
มีช้ันยศสูงกวา และปฏิบัติงานมานานกวามีความผูกพันตอองคการแตกตางกับพยาบาลท่ีมีช้ันยศ
เรืออากาศโทถึงเรืออากาศเอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยพยาบาลในช้ันยศนาวา
อากาศตรีถึงนาวาอากาศโทมีระดับความผูกพันตอองคการสูงกวาในพยาบาลในช้ันเรืองอากาศโท
ถึงเรืออากาศเอก 
กกกกกกกกพรอมพรรณ  บ่ีหัตถกิจกูล (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันตอองคการ และความผูกพันตอวิชาชีพของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช พบวา พยาบาล
โรงพยาบาลศิริราชมีความผูกพันตอองคการ และความผูกพันตอวิชาชีพในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พยาบาลโรงพยาบาลศิริราชมีความผูกพันตอองคการ 
และความผูกพันตอวิชาชีพทุกดานอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวา  อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และรายไดของพยาบาลศิริราชมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการและ
ความผูกพันตอวิชาชีพพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชท่ีมีความแตกตางเก่ียวกับสถานภาพการสมรส 
ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการ การมีสวนรวมในการบริหารงานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความพึงพอใจตอเงินเดือน และผลตอบแทน มีความ
ผูกพันตอองคการ และความผูกพันตอวิชาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
ไมพบวาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความผูกพันตอองคการ และ
ความผูกพันตอวิชาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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กกกกกกกกชวัลณัฐ  เหลาพูนพัฒน (2548 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสงผลตอความผูกพัน
กับองคการ โดยมีความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรส่ือ ประกอบดวย การไดรับการยอมรับจาก
องคการ ความเปนท่ีพึงพิงไดขององคการ ภาวะผูนําแบบปฏิรูป และการรับรูความยุติธรรม  ตัวแปร
ส่ือในการศึกษานี้ คือ ความพึงพอใจในงานเฉพาะดาน 5 ดาน ประกอบดวย ความพึงพอใจในงาน
ดานพลังจูงใจในงาน ดานผลตอบแทน ดานความกาวหนา ดานหัวหนา และดานเพื่อนรวมงาน ตัว
แปรตามคือ ความผูกพันกับองคการ ประกอบดวย ความผูกพันกับองคการดานจิตใจ ดานบรรทัด
ฐาน และดานคงอยู กลุมตัวอยางไดแกพนักงานประจําของบริษัทในเครือซีเมนตไทย จํานวน 386 
คน  พบวา  1. ปจจัยสงผลตอความผูกพันกับองคการทุกปจจัย สงผลผานผลรวมทุกดานของความ
พึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในงานรายดานอยางนอย 1 ดานไปสูความผูกพันกับองคการ  2. 
ผลรวมทุกดานของความพึงพอใจในงาน เปนตัวแปรส่ือจากปจจัยสงผลตอความผูกพันกับองคการ
ทุกปจจัยไปสูความผูกพันกับองคการทุกดาน  3. ความพึงพอใจในงานดานเพื่อนรวมงาน ไมเปนตัว
แปรจากปจจัยสงผลตอความผูกพันกับองคการทุกปจจัยไปสูความผูกพันกับองคการทุกดาน  4. การ
ไดรับการยอมรับจากองคการ ความเปนท่ีพึงพิงไดขององคการ  ภาวะผูนําแบบปฏิรูป และการรับรู
ความยุติธรรม  สงผลทางออมผานความพึงพอใจดานพลังจูงใจในงานไปสูความผูกพันกับองคการ
ดานจิตใจ ผานดานพลังจูงใจในงาน และดานผลตอบแทนไปสูความผูกพันกับองคการดานคงอยู 
กกกกกกกกกุลชยา  เต็มชวาลา (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ 
ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ระหวางลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงาน ประสบการณในการ
ทํางาน ผลประโยชนตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค กลุมตัวอยาง 
จํานวน 365   คน พบวา  1. ระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการโดยรวมเฉล่ียความเช่ือม่ัน
อยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมาย คานิยมขององคการ ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยาง
มากเพื่อประโยชนตอองคการ และความปรารถนาอยางแรงกลาในการคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกภาพ
ในองคการ  2. ปจจัยลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน ไดแก เพศ 
และระดับตําแหนง สวนปจจัยลักษณะสวนบุคคลท่ีมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน ไดแก อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการ และยังมีปจจัยอ่ืนท่ีมี
ผลตอความผูกพันขององคการ ไดแก ปจจัยลักษณะงาน ประสบการณในการทํางาน ผลประโยชน
ตอบแทนและสวัสดิการ  3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการมากท่ีสุด คือ ปจจัยลักษณะ
งาน  รองลงมาไดแก  ปจจัยลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยผลประโยชนตอบแทน  และปจจัย
ประสบการณในการทํางานตามลําดับ ท้ังนี้สามารถอธิบายความผูกพันตอองคการไดรอยละ 0.241 
กกกกกกกกเมาสเดย และคณะ (Mowday and other 1982 : 334,อางถึงใน ธีระ วีรธรรมสาธิต,2532: 
5)  การศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ซี .พี .ดี .ชีทบอรด จํากัด 
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เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล และความพึงพอ
ในในงาน  ประชากรที่ศึกษาในคร้ังนี้จํานวน 100 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย
แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบวัดความพึงพอใจในงาน และแนววัดความผูกพันตอองคการ สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน และ
การวิเคราะหความแปรปรวน(ANOVA) และการทดสอบคาที(t-test) จากผลการศึกษาพบวา ความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานโดยรวม อยูในระดับปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบความผูกพันตอ
องคการของพนักงานตามสมมติฐาน พบวา พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และอายุงานท่ีแตกตาง
กัน มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน ในขณะท่ีพนักงานท่ีมีระดับเงินเดือน และความพึง
พอใจในงานท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) 
กกกกกกกกสนทยา  เรือนปญโญ (2548 : บทคัดยอ) การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครเชียงใหม กลุมตัวอยางจํานวน 187 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบวัดความพึงพอใจในงาน 
และแบบวัดความผูกพันตอองคการ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยสถิติ t-test และการวิเคราะห
ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบวา พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจในงาน มีความผูกพันตอ
องคการโดยรวมระดับปานกลาง  พยาบาลวิชาชีพท่ีอยูในแผนกท่ีปฏิบัติงานตางกัน มีอายุการ
ทํางานตางกัน และสถานภาพสมรสตางกันมีความพึงพอใจในงานโดยรวมไมแตกตางกัน พยาบาล
วิชาชีพท่ีมีอายุการทํางานตางกันและสถานภาพสมรสตางกันมีความผูกพันตอองคการโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
กกกกกกกกสรายุทธ  ปฏิมาประกร (2541 : บทคัดยอ)  ศึกษาถึงผลของการรับรู บรรยากาศองคการ
ท่ีมีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา 
พนักงานบุคคลท่ีมีการรับรูบรรยากาศขององคการโดยรวม และบรรยากาศองคการดานโครงสราง
องคการดานนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ ดานลักษณะงาน ดานการบริหารของ
ผูบังคับบัญชา และดานคาตอบแทนในทางท่ีดีกวา จะมีความผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงาน
บุคคลท่ีรับรูบรรยากาศองคการในดานตางๆดังกลาวท่ีนอยกวา 
กกกกกกกกอรปภากร  รัตนหิรัญกร (2542 : บทคัดยอ)  ศึกษาถึงความพึงพอใจในการทํางาน และ
ความผูกพันตอองคการของขาราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา การมีสวนรวมใน
การบริหารบุคคลมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ เพศ 
สถานภาพการสมรส และระยะเวลาในการทํางาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 41 
 
กกกกกกกกวรนุช  ทองไพบูลย (2543 : บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ืองบรรยากาศองคการ และความผูกพัน
ตอองคการของพนักงาน บริษัท นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) จํากัด พบวา บรรยากาศองคการที่
เอ้ืออํานวยตอการทํางาน ความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง และบรรยากาศองคการมี
ความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ ซ่ึงแสดงวาถาบรรยากาศภายในองคการยิ่งดี
มากข้ึน ก็จะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการสูงข้ึน พรอมท่ีจะทุมเทความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพ่ือความสําเร็จขององคการ 
กกกกกกกกวิชาญ  สุวรรณรัตน (2543 :  บทคัดยอ) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายปฏิบัติการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) พบวา พนักงานฝายปฏิบัติการบิน มีคุณภาพชีวิตการบินอยูในระดับปานกลาง และยัง
พบวา พนักงานฝายปฏิบัติการบินท่ีตําแหนงงาน และรายไดท่ีแตกตางกันมีความผูกพันตอองคการ
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 สวนระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกตาง
กันมีความผูกพันตอองคการ โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันมีความผูกพันตอองคการ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และยังพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ เทากับ 0.516 
กกกกกกกกสกาวรัตน  อินทุสมิต (2543 : บทคัดยอ)  ศึกษาถึง การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความ
ผูกพันตอองคการ และความตั้งใจท่ีจะลาออกจากพนักงาน โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง คือ พนักงาน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวา พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีการรับรู
วัฒนธรรมองคการอยูในระดับสูงมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง มีความต้ังใจท่ีจะลาออก
ในระดับตํ่า และยังพบวาการรับรูวัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการ (R = 0.755) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยพบวาความเหล่ือมลํ้าของอํานาจมี
ความสัมพันธทางลบกับความผูกพันตอองคการ (R = 0.355) การหลีกเล่ียง ความไมแนนอน ความ
เปนปจเจกนิยม ความเปนกลุมนิยม ความเปนชาย และความเปนหญิง มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความผูกพันตอองคการ (R = 0.537, 0.531, 0.632, 0.838 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.001 และความผูกพันตอองคการ มีความสัมพันธทางลบ กับความตั้งใจท่ีจะลาออก (R = 
0.214) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
 อําพร  เชาวะพานิช (2543 : บทคัดยอ)  ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ
องคการของแรงงานฝมือในอุตสาหกรรมตัดเส้ือสําเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบวา แรงงานฝมือในอุตสาหกรรมตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูปมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคลในดานเพศ อายุ 
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มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ โดยเพศชายมีความผูกพันตอองคการมากกวาเพศหญิง
และแรงงานฝมือท่ีเร่ิมทํางานต้ังแตอายุ 18 ป เม่ือมีอายุเพิ่มข้ึน ความผูกพันตอองคการจะลดลง
จนกระท่ังมีอายุ 31 ปข้ึนไปจึงจะมีความผูกพันเพิ่มข้ึน สําหรับปจจัยลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และ
ความรูสึกที่ดีของบุคคลตอองคการท่ีเกิดจากการทํางานในองคการทุกปจจัยศึกษาซ่ึงไดแก งานท่ีทา
ทาย ความเขาใจในกระบวนการของงาน การมีสวนรวมในการบริหาร การรับทราบการปอนกลับ
ของผลการปฏิบัติงาน ความคาดหวังในโอกาสกาวหนาในการทํางาน ความรูสึกวาตนมีความสําคัญ
ตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพึ่งพิงได และความรูสึกวาองคการเปนประโยชนตอสังคม มี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 
กกกกกกกกสมพร  อนศรี (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ
ของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจภูธรภาค 7 จํานวนท้ังส้ิน 387 คน พบวา ขาราชการ
ตํารวจสวนใหญมีลักษณะของงานท่ีปฏิบัติดี มีประสบการณท่ีดีในงาน มีบรรยากาศองคการท่ีดี มี
ความพึงพอใจในการทํางานสูง และมีความผูกพันตอองคการสูง สวนผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ คือปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความมี
อิสระในงาน ความหลากหลายในงาน และความประจักษในงาน ปจจัยดานประสบการณในงาน 
ไดแก ความรูสึกของกลุมตอองคการ ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ ความคาดหวังท่ี
ไดรับการตอบสนองจากองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพึ่งพิงได และความรูสึกวาองคการมี
ช่ือเสียง ปจจัยดานบรรยากาศขององคการ ไดแก การติดตอส่ือสารในองคการ ความอบอุนใน
องคการ และความขัดแยงในองคการ  
กกกกกกกกจิระชัย  ยมเกิด (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาถึงความผูกพันของพนักงานบริษัทลานนา
เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด โดยเก็บขอมูลจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานจํานวน 191 คน โดย
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษา พบวา 
พนักงานบริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด มีความผูกพันตอองคการ โดยรวมอยูในระดับสูง 
มีปจจัยท่ีแสดงถึงความผูกพันตอองคการในดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลา ความเต็มใจท่ีจะทุมเท
ความพยายามอยางมาก เพื่อประโยชนขององคการ อยูในระดับสูง แตความปรารถนาอยางแรงกลา
ท่ีจะคงไวความเปนสมาชิกภาพขององคการ อยูในระดับปานกลาง สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพันตอองคการในดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับระดับความ
ผูกพันตอองคการ สวนเพศ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รายได หรือเงินเดือนท่ีไดรับ และตําแหนง
หรือลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานอยู ไมมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคการ ปจจัยใน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ
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ของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน มีความสัมพันธทางบวก
กับความผูกพันตอองคการ เชนเดียวกับปจจัยในดานประสบการณในงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความรูสึก
วาตนเองมีความสําคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งพาได ความคาดหวังท่ีจะไดรับ
ผลตอบสนองจากองคการ และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ ท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความผูกพันตอองคการ 
กกกกกกกกรัชดาพร  รองเสียง (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาถึงระดับความผูกพันของพนักงานตอ
องคการ บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด กลุมตัวอยาง จํานวน 270 คน ใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ 
คาเฉล่ีย และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา พนักงานบริษัท ซันยาง
อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด มีความผูกพันตอองคการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ี
แสดงถึงความผูกพันตอองคการในดานความเช่ือม่ันอยางแรงกลา ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความ
พยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ และความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความ
เปนสมาชิกภาพขององคการ อยูในระดับปานกลางทุกดาน สวนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอ
องคการในดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในบริษัท
ฯ รายไดหรือเงินเดือนท่ีไดรับ และหนวยงานหรือแผนกท่ีปฏิบัติงานอยูมีความสัมพันธกับระดับ
ความผูกพันตอองคการ ในขณะท่ีสถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอ
องคการ ปจจัยในดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของ
งาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน มี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการเชนเดียวกับปจจัยในดานประสบการณในงานท่ี
ปฏิบัติ ไดแก ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนท่ีพึ่งพาได 
ความคาดหวังท่ีจะไดรับผลตอบสนองจากองคการ ทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน และองคการ ท่ีมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการเชนกัน 
กกกกกกกกพัชราภรณ  ศุภม่ังมี (2548 : บทคัดยอ) ศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ : 
กรณีศึกษาบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด มหาชน (ศูนยกระจายสินคาจังหวัดเชียงใหม) มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความผูกพันของพนักงาน  กลุมตัวอยาง จํานวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบวัดความพึงพอใจในงาน และแบบวัดความผูกพันตอ
องคการ ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา 1. พนักงานมีความพึงพอใจในงาน
โดยรวมอยูในระดับมาก) คาเฉล่ีย = 3.79   2. พนักงานมีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับ
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มาก (คาเฉล่ีย = 3.62) และ 3. ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ
ผูกพันท่ีมีตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01(r = .408) 
กกกกกกกกสุรารักษ   ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549 : บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน
องคกรของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ในดานปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงาน และ
ประสบการณในงาน กลุมตัวอยางจํานวน 300 คน และทําการประมวลผลขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
ผลการศึกษาพบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมในระดับมาก สําหรับปจจัยสวนบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันองคกรในแก อายุ รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน และอายุในการ
ทํางาน สวนเพศ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษาไมมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันองคกร 
สําหรับปจจัยในดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันองคกร ไดแก ความมี
อิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผลปอนกลับของงาน และ
งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคลอ่ืน สําหรับปจจัยในดานประสบการณในงานท่ีมีอิทธิพลตอ
ระดับความผูกพันองคกร ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร ความรูสึกวาองคกรเปนท่ี
พึ่งพาได ความคาดหวังท่ีไดรับการตอบสนองจากองคกร และทัศนคติตอเพ่ือนรวมงาน และองคกร 
กกกกกกกกอัมพวัน  สุวรรณพรหม (2549 : บทคัดยอ) การศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ซี .พี .ดี .ชีทบอรด จํากัด เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของ
พนักงานตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล และความพึงพอในในงาน  ประชากรที่ศึกษาในคร้ังนี้
จํานวน 100 คน โดยเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบวัด
ความพึงพอใจในงาน และแนววัดความผูกพันตอองคการ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน
(ANOVA) และการทดสอบคาที(t-test) จากผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคการของ
พนักงานโดยรวม อยูในระดับปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ตามสมมติฐาน พบวา พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และอายุงานท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอ
องคการไมแตกตางกัน ในขณะท่ีพนักงานท่ีมีระดับเงินเดือน และความพึงพอใจในงานท่ีแตกตาง
กัน มีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) 
กกกกกกกกมาทรีอี และเจมส (Mathieeu andJames อางถึงในบุษยาณี  จันทรเจริญสุขุม 2538 : 39)  
ทําการศึกษาองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการของพนักงานขับรถประจําทาง 194 
คน และ วิศวกร 220 คน โดยการศึกษาองคประกอบดานตางๆ คือ  1) ลักษณะสวนบุคคล ไดแก 
เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพการสมรส จํานวนบุตร  2) ความตึงเครียดทางบทบาท 
ไดแก ความขัดแยง และความคลุมเครือในบทบาท  3) ลักษณะของงานท่ีพัฒนาศักยภาพ ไดแก งาน
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ท่ีมีเนื้อหาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน งานท่ีมีความหลากหลาย งานท่ีปฏิบัติมีอิสระในการดําเนินการ มี
โอกาสทราบผลตอบรับ และไดปฏิสัมพันธผูอ่ืน 4) ความภูมิใจในองคการท่ีทํางานอยู 5) ความตึง
เครียดในงานวัดจากลักษณะท่ีเส่ียงตอสุขภาพขีดระดับงานท่ีมีผลกระทบตอความผาสุก และ
สุขภาพของพนักงาน และ 6) การบริหารงานวัดจากการใหพนักงานมีโอกาสรวมตัดสินใจ การแบง
สรรขอมูลจากฝายบริหารสูพนักงาน และการปฏิบัติตอพนักงานดวยความยุติธรรม ผลการศึกษา
พบวา สําหรับกลุมพนักงานขับรถประจําทาง องคประกอบท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ ไดแก ลักษณะงานท่ีพัฒนาศักยภาพ ความภูมิใจในองคการ อายุงาน และลักษณะ
การบริหาร  สวนองคประกอบท่ีมีความสัมพันธทางลบกับความผูกพันตอองคการ  ไดแก 
ความเครียดทางบทบาท  และความเครียดในงาน  ขณะที่เพศ  และสถานภาพการสมรส ไมมี
ความสัมพันธแตอยางใด สําหรับกลุมวิศวกร ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการ คือ ลักษณะงานท่ีพัฒนาศักยภาพ และการประเมินอยางเปนธรรมของผูบังคับบัญชาแตอายุ
งาน และระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
กกกกกกกกการศึกษาความผูกพันของบุคลากรตอหนวยงานราชการ กรณีศึกษากรมชลประทาน                            
มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
กกกกก 1. การออกแบบการวิจัย 
กก 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กกก 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
กกกกก 4. การวัดตัวแปร 
กกกกก 5. การสรางแบบสอบถาม 
กกกกก 6. วิธีวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
กกกกกกกก7. สรุป 
 
1.  การออกแบบการวิจัย 
กกกกกกกการวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชบุคลากรกรม
ชลประทาน  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยวิเคราะห ดําเนินการวิจ ัยตาม
กระบวนการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื ่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว   
 
2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กกกกกกก 2.1 ประชากร 
กกกกกกก ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  บุคลากรกรมชลประทานสวนกลาง ซ่ึงมี 8 สํานัก 
คือ สํานักงานเลขานุการกรม สํานักบริหารโครงการ สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงาน
บุคคล สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา  สํานักโครงการขนาดใหญ  และสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง โดยมี
บุคลากรท้ังส้ิน 595 คน แบงตามสํานักไดตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  จํานวนประชากรของการวิจัย 

กกกก  

 2.2  กลุมตัวอยาง 
กก  2.2.1  จํานวนตัวอยาง 
กกกกกกกก ผูวิจัยหาจํานวนตัวอยางจากสูตรการหาจาํนวนตวัอยางของTaro Yamane (อางถึงใน 
 ดร.สุธรรม  รัตนโชติ 2551   : 101) โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% ไดตัวอยางจํานวน 239 
คน ดังนี้ 

 
กกกกกกกก  n              =            N 

1+Ne2 
 

กกกกกกกก โดย n = จํานวนขนาดของตัวอยาง 
 กกกกกกก N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 กกกกกกก e = ความผิดพลาดท่ีสามารถยอมรับได คือ 0.05 
 
 
 

ลําดับ สํานัก จํานวนบุคลากร (คน) 
1 สํานักงานเลขานุการกรม  57 
2 สํานักบริหารโครงการ  75 
3 สํานักพัฒนาโครงสรางและ 

ระบบบริหารงานบุคคล  
72 

4 สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา  62 
5 สํานักออกแบบวิศวกรรม 

และสถาปตยกรรม  
85 

6 สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา  76 
7 สํานักโครงการขนาดใหญ  89 
8 สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง  79 

รวม 595 
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  n              =                    595 
1+595(0.05)2 

  n             =            239 
 
  ดังนั้น  ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีจํานวนท้ังส้ิน 239 คน  ซ่ึงสามารถกําหนด
ขนาดตัวอยางในแตกลุมโดยสัดสวนไดตามตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  กลุมตัวอยางของการวิจัย 

 
กกกกกก  2.2.2  การสุมตัวอยาง 
กกกกกก  เนื่องจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรกรมชลประทาน จึงใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบการสุมอยางเปนระบบ (Systematic Sampling)  ประกอบดวยการสุมตัวอยางแบบ
แบงกลุม  (Cluster Sampling) โดยแบงประชากรออกเปน 8 สํานัก ไดแก สํานักงานเลขานุการกรม  
สํานักบริหารโครงการ  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล  สํานักสํารวจดาน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา  สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม  สํานักอุทกวิทยาและบริหาร
น้ํา  สํานักโครงการขนาดใหญ  และสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง  แลวหาจํานวนตัวอยางไดตาม   

ลําดับ สํานัก 
จํานวนบุคลากร
หนวย : คน 

กลุมตัวอยาง 

1 สํานักงานเลขานุการกรม  57 23 
2 สํานักบริหารโครงการ  75 30 
3 สํานักพัฒนาโครงสรางและ 

ระบบบริหารงานบุคคล  
72 29 

4 สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา  62 25 
5 สํานักออกแบบวิศวกรรม 

และสถาปตยกรรม  
85 34 

6 สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา  76 30 
7 สํานักโครงการขนาดใหญ  89 36 
8 สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง  79 32 

รวม 595 239 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

49 

ตารางท่ี 3  ท่ีกลาวแลวขางตน  และสุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีการจับสลากไดตัวอยางตามสัดสวนของจํานวนประชากรท้ังหมด กับจํานวนตัวอยางในแต
ละกลุม 
 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

กกกกกกกก3.1 ขอมูลปฐมภูมิ  

กกกกกก  3.1.1  ผูวิจัยประสานงานข้ันตนกับกรมชลประทาน เพื่อขออนุญาตทําการวิจัยคร้ังนี้ 
กก  3.1.2  ขอรับหนังสือประสานงานอยางเปนทางการจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อขอรับการสนับสนุนในการทําวิจัยจากกรมชลประทาน 
กกกก  3.1.3  นําหนังสือขอรับการสนับสนุนสงใหแกกรมชลประทาน    และนัดหมายหวง
เวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ตามท่ีกรมชลประทานเห็นควร 
กกกกกกกกกกกก3.1.4  ทําการรวบรวมความคิดเห็นของกลุมเปาหมายดวยแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน 
กกกกก 3.2 ขอมูลทุติยภูมิ    โดยการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความผูกพันตอองคกร และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ จากเอกสารของทางราชการ  งานวิจัย  วิทยานิพนธ
และเอกสารอื่น  ๆ  จากหองสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และเปดหาขอมูลในอินเทอรเน็ต และเว็บไซตตาง 
 
4.  การวัดตัวแปร 

กกกกกกกกตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  แบงเปน 2 ประเภท ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ และ          
ตัวแปรตาม  ดังนี้ 
กกกกกกกก 4.1  ตัวแปรอิสระ  เปนตัวแปรเกี่ยวกบัสถานภาพทางประชากร สถานภาพทางเศรษฐกจิ  
สถานภาพทางสังคม และสถานภาพการทํางาน ดังนี้ 
กกกกกกก  4.1.1 สถานภาพทางประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณทํางาน คือ 
 กก เพศ วัดตามมาตรานามบัญญัติ  (nominal scale) โดยแบงออกเปน  เพศชาย  และเพศ
หญิง 
กกกกกกกกกก อายุ วัดตามมาตราอันดับ (ordinal scale) โดยแบงออกเปน 4 ชวงอาย ุคือ 20 – 30 ป, 
31- 40 ป , 41- 50 ป  และ 51 – 60  ป 
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กกกก  ระดับการศึกษา วัดตามมาตราอันดับ  (ordinal scale) โดยแบงออกเปน  5  ระดับ คือ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย   /ปวช , อนุปริญญา   /ปวส , ปริญญาตรีหรือเทียบเทา, ปริญญาโท และปริญญา
เอก 
กกกกกก  ประสบการณทํางาน วัดตามมาตราอันตรภาค (interval scale) โดยแบงออกเปน 6 
ชวง คือ ไมเกิน 5 ป, 6 – 10 ป, 11 – 15 ป, 16 – 20 ป, 21 – 25 ป และ26 ปข้ึนไป 
กก  4.1.2 สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย  เงินเดือน และลักษณะการจางงาน คือ 
ก  เงินเดือน วัดตามมาตราอันตรภาค (interval scale) โดยแบงออกเปน 6 ชวง คือ ต่ํา
กวา  5,000 บาท, 5,001 – 10,000 บาท, 10,001 – 15,000 บาท, 15,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 
25,000 บาท และ25,001 บาทข้ึนไป 
  ลักษณะการจางงาน วัดตามมาตรานามบัญญัติ (nominal scale) โดยแบงออกเปน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว 
ก  4.1.3 สถานภาพทางสังคม ประกอบดวย สังกัดหนวยงาน บรรยากาศองคกร 
กกกกกกกกกกกสังกัดหนวยงาน วัดตามมาตรานามบัญญัติ (nominal scale) โดยแบงออกเปน 8 
สํานัก/กอง ไดแก สํานักงานเลขานุการกรม สํานักบริหารโครงการ สํานักพัฒนาโครงสรางและ
ระบบบริหารงานบุคคล สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา สํานักโครงการขนาดใหญ และสํานักงานจัดรูปท่ี  
ดินกลาง 
กกกกกกก  บรรยากาศองคกร วัดตามมาตราอันตรภาค (interval scale) แบงออกเปน  3 ชวง 
ไดแกไดแก มาก ปานกลาง และนอย 
กกกกกกก  4.1.4 สถานภาพการทํางาน ประกอบดวย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความพึงพอใจ
ในการทํางาน คือ 
กกก  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ วัดตามมาตรานามบัญญัติ (nominal scale) โดยแบงออกเปน 
งานบริหาร งานจัดการ งานบริการ และงานสนับสนุน 
กกกกกกกก  ความพึงพอใจในการทํางาน วัดตามมาตราอันตรภาค (interval scale) โดยแบง
ออกเปน 3 ชวง ไดแก  มาก  ปานกลาง  และนอย  
กกกกก 4.2. ตัวแปรตาม  เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร ไดแก ความผูกพันดาน
ความรูสึก  ความผูกพันตอเนื่อง  และความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม ใชการวัดตามมาตรา
ระดับอันตรภาค (interval scale) โดยมีลักษณะเปน Rating Scale โดยจัดลําดับคะแนนเปน   5  ระดับ 
คือ 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง, 4 = เห็นดวยมาก, 3 = เห็นดวยปานกลาง, 2 = ไมเห็นดวย และ 1 = ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง 
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5.  การสรางแบบสอบถาม 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังนี้รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามแบบปลาย
ปดเปนสวนใหญ และมีคําถามปลายเปดบางโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในตอนทาย 
แบบสอบถามประกอบดวย คําถามเก่ียวกับตัวแปรตามลําดับ ดังนี้ 

ก 5.1  การหาความแมนตรงของแบบสอบถาม 
กกกกกกกกเม่ือสรางแบบสอบถามเสร็จแลวไดนําไปหาความแมนตรงตามเนื้อหา   (Content 
Validity) กับผูเช่ียวชาญในการวิจัยของกรมชลประทาน 3 คน ใหคะแนนความแมนตรงเปน 5 4 3 2 
หรือ 1 เปนรายตัวแปร และนําคะแนนเฉล่ียของแตละตัวแปรมาใหความหมาย โดยใชมาตรฐาน
ความแมนตรงตามตารางท่ี 4 ไดความแมนตรงท้ังหมด 93.4 % และเปนรายตัวแปรตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4   ผลการหาคาความแมนตรงตามเน้ือหาการวิจัย 

ระดับความแมนตรง 
คําถาม/ตัวแปร 

1  2 3 คาเฉลีย่ รอยละ ความหมาย 

1. ความแมนตรงเนื้อหาโดยรวม  5  4  5 4.67 93.4 แมนตรงมากท่ีสุด 
2. ความแมนตรงตามรายตัวแปร         
สถานภาพทางประชากร 
     2.1  เพศ 5 5 5 5.00 100 แมนตรงสมบูรณ 
     2.2  อายุ 5 4 5 4.67 93.4 แมนตรงมากท่ีสุด 
     2.3  ระดับการศึกษา 5 4 5 4.67 93.4 แมนตรงมากท่ีสุด 
     2.4  ประสบการณทํางาน 5 4 3 4.00 80 แมนตรงมาก 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
     2.5 เงินเดือน 5 3 3 

 
3.67 

 
73.4 แมนตรงมาก 

     2.6 ลักษณะการจางงาน 5 4 4 4.33 86.6 แมนตรงมากท่ีสุด 
สถานภาพทางสังคม 
     2.7 สังกัดหนวยงาน 5 3 3 

 
3.67 73.4 แมนตรงมาก 

     2.8 บรรยากาศขององคกร 5 3 3 3.67 73.4 แมนตรงมาก 
สถานภาพการทํางาน 
     2.9 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 3 4 4 

 
3.67 

 
73.4 แมนตรงมาก 

     2.10 ความพึงพอใจในการทํางาน 5 4 3 4.00 80 แมนตรงมาก 
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ตารางท่ี 4  ตอ 

ระดับความแมนตรง 
คําถาม/ตัวแปร 

1  2 3 คาเฉล่ีย รอยละ ความหมาย 

     2.11 ระดับความผูกพนัตอองคกร 
              - ความผูกพันดานความรูสึก 4 3 4 

 
3.67 73.4 แมนตรงมาก 

     2.12  ระดับความผูกพนัตอองคกร 
             - ความผูกพันตอเน่ือง 4 3 5 

 
4.00 80 แมนตรงมาก 

     2.13 ระดับความผูกพนัตอองคกร 
             - ความผูกพันท่ีเกดิจาก    
               ปทัสถานของสังคม 

4 
 

3 
 

5 
 

 
4.00 

 
80 
 

แมนตรงมาก 
 

 
หมายเหตุ   :   (1)   1, 2, 3   หมายถึง  ผูเช่ียวชาญ 
                       (2)   ใชวิธีการหาความแมนตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
สรุป           :   ความแมนตรงตามเน้ือหาโดยรวม = 93.4 % มีความแมนตรงมากท่ีสุด 
 
กกกกกกกก5.2  การหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
กกกก นําแบบสอบถามไปถามบุคลากรในกรมชลประทานจํานวน  30 คน  และนํา
แบบสอบถามหาความเช่ือม่ันโดยเฉพาะในสวนท่ีเปนตัวแปรตาม หรือการวัดระดับความผูกพัน 
โดยใชวีการหาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันภายใตของ Cronbach ไดความเช่ือม่ันโดยรวม 0.810 และ
ความเช่ือม่ันเปนรายขอตามตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  ผลการหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

ความผูกพัน คา Alpha 

ความผูกพันดานความรูสึก 
1. เมื่อไดรับมอบหมายงานอยางใดอยางหน่ึงทานจะทุมเทใหกับงานน้ันอยางเต็มท่ี 

 
.801 

2. ทานรูสึกมั่นคง เมื่อไดเปนสมาชิกขององคกรนี้ .796 
3. ทานภูมิใจและยินดีท่ีจะบอกใครๆวาทานเปนสมาชิกคนหน่ึงขององคกรนี ้ .798 
4. ทานรูสึกวาเงินเดือน สวัสดกิารตางๆ ท่ีทานไดรับเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน
ของทาน 

.796 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

ความผูกพัน คา Alpha 

5. ทานคิดวาหัวหนาใหความสนใจ หรือยอมรับความคิดเห็นของทาน .793 

6. ทานเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร .800 
7. ทานพรอมเสมอท่ีจะทําทุกอยางเพื่อความกาวหนาขององคกร .806 
8. เมื่อไดรวมงานกับกรมชลประทาน ทานยิ่งรูสึกผูกพันตอองคกรมากข้ึน .803 
9. การปฏิบัติของหนวยงานตอตัวทาน ทําใหทานมีความรูสึกวาตนเองเปน
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา 

.796 
 

ความผูกพันตอเนื่อง 
1.ทานจะทํางานกับองคกรนี้ตลอดไปตราบเทาท่ีองคกรยังดํารงอยู 

 
.810 

2. ถึงแมวาจะไดรับมอบหมายงานใหมท่ียังไมเคยทํามากอนแตทานก็สามารถนํา
แนวทางในการปฏิบัติงานแบบเดิมมาใชไดอยางเหมาะสม 

.802 
 

3. ทานไดทุมเท และเสียสละในการทํางานใหกับองคกรอยางเต็มความสามารถ .807 
4. ทานไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานทุกครั้งท่ีขอความชวยเหลือ .800 
5. ทุกคนในทีมงานตางยอมรับความคิดเห็นของกันและกันเพื่อเปนประโยชนตอ
งานท่ีจะออกมา 

.799 
 

6. ถาแมทานมีโอกาสเปลี่ยนงานท่ีใหคาตอบแทนสูงกวาทานจะยังคงเลือกทํางาน
กับองคกรนี้ตอไป 

.832 
 

7. ทานต้ังใจจะทํางานกับองคกรนี้จนเกษียณอาย ุ .813 
8. ทานถูกยายจากฝายท่ีอยูเดิมไปทํางานอีกฝายหนึ่ง ทานคิดวาคงไมมีผลกระทบตอ
การทํางานแตอยางใด 

.801 
 

9. กรมชลประทานเปนองคกรท่ีดีท่ีสุด สําหรับการเลือกทํางานดวย .806 
ความผูกพันที่เกิดจากปทัสถานของสังคม  
1. ทานมักจะพูดถึงองคกรใหเพ่ือนฟงเสมอวาเปนองคกรท่ีนาทํางานดวย 

 
.810 

2. ผูบังคับบัญชาแสดงออกใหเห็นวาทานเปนผูหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการทํางาน .800 
3. งานท่ีทานทําอยูเปนงานท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร .805 
4. การบริหารงานแบบมีสวนรวมของหนวยงานของทานทําใหทานพึงพอใจ .805 
5. เมื่อมีบุคคลกลาวถึงองคกรอยางเสียหายทานจะรีบช้ีแจงกลาวแกทันที .803 
6. ทานเห็นดวยกับนโยบายการดําเนินงานขององคกร .803 
7. ทานคิดวาปญหาขององคกรเปนเรื่องท่ีบุคลากรทุกคนตองรวมมอืแกไข .807 
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  ตารางท่ี 5  ตอ 

ความผูกพัน คา Alpha 
8. ทานคิดวาทานควรไดรับการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงสูงกวาท่ีเปนอยูในขณะนี้
หากพิจารณาจากผลงานแลว 

.809 
 

9. ทานคิดวานโยบายการบริหารงานบุคคลของกรมชลประทานเปนไปอยางมีระบบ 
และมีหลักเกณฑ 

.810 
 

10. ทานยอมรบัและยินดีปฏิบัติตามคานิยม เชน เรื่องการประหยัดไฟ โดยการปดไฟ 
เครื่องปรับอากาศในตอนพักเท่ียงเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

.814 
 

11. ทานคิดวาหนวยงานของทานดําเนินงานสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว .806 
12. ในหนวยงานของทานใหความชวยเหลอืเกื้อกูลกันในการทํางาน .806 

รวม .810 
 

6.  วิธีวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

กกกกกกกก6.1  การวิเคราะหขอมูล  เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยได
นํามาทําการวิเคราะห ตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกก 6.1.1  รวบรวมขอมูลท้ังหมดมาทําการตรวจสอบทีละแบบสอบถาม  เพื่อพิจารณา
ความถูกตองของคําตอบในแตละประเด็น  พรอมท้ังทําการกําหนดรหัส  เพื่อนํามาใชในการคํานวณ
ทางสถิติ  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Statistic Package for Social Science – SPSS  
กกกกกก  6.1.2  นําผลการคํานวณมาสรางตาราง  ทําการอานคาและวิเคราะหผล 
กกกกกกกกกกกก6.1.3  อภิปรายผลของขอมูลท่ีไดรับ  เพื่อนําไปสูการพิจารณาหาขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงระดับความผูกพันของบุคลากรตอหนวยงานราชการตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย 
กกกกกกกก6.2  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
กกกกกกกกกกก6.2.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive  Analysis)  ไดแก 
คาความถ่ี    คารอยละ  คาเฉล่ีย ( X ) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation,S.D.)  คามัธยฐาน 

(median)  และคาฐานนิยม (mode)  
กกกกกกกกกกก6.2.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน โดยใชคา  t-test และ  F-test ในรูปของการ
วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA)  เพื่อทดสอบสมมติฐาน“ความแตกตาง” 
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กกกกกกกกกกก6.2.3 การสรางตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปร   โดยใชตัวแบบการถดถอยเชิง
เสนตรงพหุคูณ (Multiple  Linear  Regression) เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และ
ตัวแปรตามในเชิงเหตุผล (cause – effect relation) 
กกกกกกกกกกก6.2.4 เกณฑท่ีใชในการแปลความหมายขอมูลของตัวแปรตาม  ผลการวิเคราะห
ขอมูลใช คาเฉล่ีย วิธีการแปลผลแบบทดสอบสวนนี้ไดคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation,S.D.)  เปนดัชนีในการแบงระดับการประเมินซ่ึงกําหนดเปน 5 ระดับ และ ใน
แตละระดับมีคาพิสัยท่ีไดจากการคํานวณจากสูตร ดังนี้ 

  พิสัย = คะแนนสูง – คะแนนตํ่าสุด 
 
 
  พิสัย = 5 – 1 

 
  พิสัย = 0.80 

 จึงวิเคราะหชวงของคะแนนและความหมายไดดังนี้ 
   คะแนนระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
   คะแนนระหวาง 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
   คะแนนระหวาง 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   คะแนนระหวาง 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 
   คะแนนระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
 
 สมมติฐานการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังนีมี้สมมติฐานการวิจัย 10 ขอ คือ 
 สมมติฐานท่ี 1  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
 สมมติฐานท่ี 2  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 
 สมมติฐานท่ี 3  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานท่ี 4  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน 
 สมมติฐานท่ี 5  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเงินเดือน 
 สมมติฐานท่ี 6  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน 

จํานวนช้ัน 

5 
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 สมมติฐานท่ี 7  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
 สมมติฐานท่ี 8  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามบรรยากาศองคกร 
 สมมติฐานท่ี 9  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
 สมมติฐานท่ี 10  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน 

 ขอจํากัดในการวิจัย 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต มีขอจํากัดในดานระยะเวลา จึงทําใหผูวิจัยศึกษาไดเฉพาะในหนวย 8 สํานัก คือ 
สํานักงานเลขานุการกรม สํานักบริหารโครงการ สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงาน
บุคคล สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ําสํานักโครงการขนาดใหญ และสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลางง ซ่ึงมี
บุคลากรทั้งส้ิน 595 คน และถือวาเปนกรณีศึกษาของการศึกษาความผูกพันของบุคลากรตอ
หนวยงานราชการ 
 
7.  สรุป 
กกกกกกกกการวิจัยเร่ือง ความผูกพันของบุคลากรตอหนวยงานราชการ : กรณีศึกษากรม
ชลประทานคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคคือ   1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรตอกรม
ชลประทาน  2. เพ่ือศึกษาความแตกตางของระดับความผูกพันไปตามสถานภาพทางประชากร 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ  สถานภาพทางสังคม  สถานภาพการทํางาน   3. เพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรตอกรมชลประทานใหดียิ่งข้ึน  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) จากบุคลากรกรมชลประทาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงมี
ประชากรท้ังส้ิน 595 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบการสุมอยางเปนระบบ (Systematic 
Sampling).ประกอบดวยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม  (Cluster Sampling) โดยแบงประชากร
ออกเปน 8 สํานัก แลวหาจํานวนตัวอยางไดตามตารางท่ี 3 ท่ีกลาวแลว และสุมตัวอยางโดยวิธีสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากไดตัวอยางตามสัดสวนของจํานวน
ประชากรท้ังหมด กับจํานวนตัวอยางในแตละกลุม และหาจํานวนตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาด
กลุมตัวอยางของ Taro Yamane (อางถึงใน   ดร.สุธรรม  รัตนโชติ 2551   : 101) ไดขนาดกลุม
ตัวอยางท้ังส้ิน 239 คน โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และใชคาสถิติความถ่ี คาสถิติรอยละ  คาเฉล่ีย ( X ) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation, S.D.) คามัธยฐาน (median)  และคาฐานนิยม (mode) ในการบรรยายขอมูล และใชคา       
t-test  และ F-test ในรูปของการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) ท่ีระดับ
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นัยสําคัญท่ี 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานของ “ความแตกตาง” และใช (Multiple linear regression) 
ในการสรางตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

กกกกกกกกในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความผูกพันของบุคลากรตอหนวยงานราชการ กรณีศึกษากรม
ชลประทาน” ผูศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม 
(questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล และมีบุคลากรของกรมชลประทานเปนตัวอยางท้ังส้ิน
239 คน ซ่ึงในสวนนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษา โดยลําดับ ดังนี้ 
กกกกกกกกสวนท่ี 1  สถานภาพทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการทํางานของกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกกสวนท่ี 2  ระดับความผูกพันของบุคลากรตอกรมชลประทาน 
กกกกกกกกสวนท่ี 3  การทดสอบสมมติฐาน 
กกกกกกกกสวนท่ี 4 การวิเคราะหตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
กกกกกกกกสวนท่ี 5 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูตอบแบบสอบถาม 
 

สวนท่ี 1  สถานภาพทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการทํางานของกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกกสถานภาพทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการทํางาน ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ
หลายตัว ดังนี้ สถานภาพทางประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ
ทํางาน, สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย เงินเดือน และลักษณะการจางงาน, สถานภาพทาง
สังคม ประกอบดวย สังกัดหนวยงาน และบรรยากาศองคกร, สถานภาพการทํางาน ประกอบดวย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความพึงพอใจในการทํางาน ตามตารางท่ี 6 ดังตอไปน้ี 

ตารางท่ี 6  สถานภาพทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการทํางานของกลุมตัวอยาง    

สถานภาพ จํานวน คารอยละ 
1.1  สถานภาพทางประชากร 

ชาย 
หญิง 

 
94 

145 

 
39.3 
60.7 

รวม 239 100.0 
อาย ุ

20 – 30 ป 
31 – 40 ป 

37 
42 

15.5 
17.6 
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ตารางท่ี 6 (ตอ)                                                                                                                                              

สถานภาพ จํานวน คารอยละ 
41 – 50 ป 
51 – 60 ป 

72 
88 

30.1 
36.8 

รวม 239 100.0 
ประสบการณทํางาน 
          ไมเกิน 5 ป 
          6 – 10 ป 
          11 – 15 ป 
          16 – 20 ป 
          21 – 25 ป 
          26 ป ข้ึนไป 

 
21 
33 
33 
41 
48 
63 

 
8.8 

13.8 
13.8 
17.2 
20.0 
26.4 

รวม 239 100.0 
   1.2  สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
เงินเดือน 
          ต่ํากวา 5,000 บาท 
          5,001 - 10,000 บาท 
          10,0001 – 15,000 บาท 
          15,001 – 20,000 บาท 
          20,001 – 25,000 บาท 
          25,001 บาทข้ึนไป 

 
 

1 
21 
37 
42 
84 
54 

 
 

0.4 
8.8 

15.5 
17.6 
35.1 
22.6 

รวม 239 100.0 
ลักษณะการจางงาน 
          ขาราชการ 
          พนักงานราชการ 
          ลูกจางประจํา 
          ลูกจางช่ัวคราว 

 
123 
14 
68 
34 

 
51.5 
5.9 

28.5 
14.1 

รวม 239 100.0 
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ตารางท่ี 6 (ตอ)           

สถานภาพ จํานวน คารอยละ 

   1.3  สถานภาพทางสังคม 
สังกัดหนวยงาน 
          สํานักงานเลขานุการกรม 
          สํานักบริหารโครงการ 
          สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
          สํานักงานจัดรูปท่ีดนิกลาง 
          สํานักสํารวจดานวิศวกรรมละธรณีวิทยา 
          สํานักโครงการขนาดใหญ 

สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ 
และบริหารบคุคล 

สํานักออกแบบวิศวกรรมและ 
สถาปตยกรรม 

 
 

23 
30 
30 
32 
25 
36 
29 
 

34 
 

 
 

9.6 
12.6 
12.6 
13.4 
10.5 
15.1 
12.1 

 
14.1 

 
รวม 239 100.0 

บรรยากาศองคกร 
          มาก 
          ปานกลาง 
          นอย 

 
97 

136 
6 

 
40.6 
56.9 
2.5 

รวม 239 100.0 
   1.4  สถานภาพการทํางาน 
ลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ
          งานบริหาร 
          งานดานจัดการ 
          งานดานบริการ 
          งานสนับสนุน 

 
 

60 
45 
39 
95 

 
 

25.2 
18.8 
16.3 
39.7 

รวม 239 100.0 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

สถานภาพ จํานวน คารอยละ 

ความพึงพอใจในการทํางาน 
          มาก 
          ปานกลาง 
          นอย 

 
90 

140 
9 

 
37.6 
58.6 
3.8 

รวม 239 100.0 
 
 จากตารางท่ี 6 แสดงสถานภาพทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการทํางานของกลุม
ตัวอยาง 
 1.1  สถานภาพทางประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ
ทํางาน 
กกกก เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายคือ 145 คนคิดเปน  
รอยละ 60.7 สวนเพศชายมีเพียง 94 คน คิดเปนรอยละ 39.3 ท้ังนี้เนื่องจากผูวิจัยไดทําการวิจัยเฉพาะ
สํานักในสวนกลางเทานั้น เพศชายสวนใหญจะปฏิบัติงานตามกรมชลประทานสวนภูมิภาค ซ่ึงงาน
สวนใหญของกรมชลประทานเปนงานดานวิศวกรรม จึงทําใหผลการวิจัยในคร้ังนี้พบวาจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
กกกก อายุ ผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง 51 - 60 ป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 36.8 
รองลงมาคืออายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 30.1 และผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 20 - 30 ป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 37 คน คิดเปนรอยละ 15.5  จากผลการวิจัยพบวาอายุ 51- 60 ป 
มีจํานวนมากท่ีสุด เนื่องจากในอดีตบุคคลสวนใหญนิยมรับราชการ เพราะคิดวาการรับราชการเปน
อาชีพท่ีมีความมั่นคง แตปจจุบันอัตราการรับขาราชการมีอัตราลดลง และนิยมทํางานกับเอกชน
มากกวาการรับราชการ ซ่ึงเอกชนใหเงินเดือนมากกวา 
กกกกกกกระดับการศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามีมาก
ท่ีสุด จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 52.7  รองลงมาเปนระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 43 คน คิด
เปนรอยละ 18.0 และผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนนอยท่ีสุด คือ 1 คน 
คิดเปนรอยละ 0.4  ท้ังนี้เนื่องจากระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนระดับพื้นฐานของการศึกษาใน
ปจจุบัน ซ่ึงสามารถเลือกทํางานไดหลายสาขา 
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กกกกกกกกประสบการณทํางาน ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางานอยูในชวง 26 ปข้ึนไป
มากท่ีสุด จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 26.4  รองลงมาผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางาน
อยูในชวง 21 – 25 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางาน
อยูในชวงไมเกิน 5 ปมีจํานวนนอยที่สุด คือ 21 คน คิดเปนรอยละ 8.8 เนื่องจากผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีประสบการณทํางานอยูในชวง 26 ปข้ึนไปมากท่ีสุด อาจเปนเพราะการอยูกับองคกร
นาน เพื่อจะไดปรับเปล่ียนตําแหนงใหสูงข้ึน 

 1.2  สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยเงินเดือน  และลักษณะการจางงาน 
กกกกกกกกเงินเดือน ผูตอบแบบสอบถามมีเงินเดือน 20,001 – 25,000 บาทมากท่ีสุด จํานวน 84 
คน คิดเปนรอยละ 35.1  รองลงมาผูตอบแบบสอบถามมีเงินเดือน25,000 บาทข้ึนไป จํานวน 54 คน 
คิดเปนรอยละ 22.6  และผูตอบแบบสอบถามมีเงินเดือนตํ่ากวา 5,000 บาทมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ 1 
คน คิดเปนรอยละ 0.4  เนื่องจากแปรผันตามประสบการณทํางานของผูตอบแบบสอบถาม 
กกกกกกกกลักษณะการจางงาน ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะการจางงาน พบวาการจางงาน
ลักษณะเปนขาราชการ จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 51.5  รองลงมาเปนลูกจางประจํา จํานวน 68 
คน คิดเปนรอยละ 28.5  และผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะการจางงาน เปนพนักงานราชการมี
จํานวนนอยท่ีสุด คือ 14 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ท้ังนี้เนื่องจากอาชีพขาราชการไดรับความนิยมเพราะ
เปนอาชีพท่ีมีความม่ันคง มีสวัสดิการ สวนลักษณะการจางงานรองลงมาท่ีเปนลูกจางประจํานั้นเปน
ตําแหนงงานท่ีสวนราชการเปดรับสมัครเองโดยตรงไมตองผานสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ซ่ึงทําใหมีจํานวนรองลงมา และในปจจุบันนี้สวนราชการจะเปดรับสมัครโดยตรง
เปนตําแหนงพนักงานราชการแทนลูกจางประจํา 

 1.3  สถานภาพทางสังคม ประกอบดวย สังกัดหนวยงาน และบรรยากาศองคกร 
กกกกกกกกสังกัดหนวยงาน ผูตอบแบบสอบถามมีสังกัดหนวยงาน พบวาสํานักโครงการ
ขนาดใหญ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 15.1  รองลงมาเปนสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 14.1  และผูตอบแบบสอบถามสํานักงานเลขานุการ
กรม มีจํานวนนอยท่ีสุด คือ 23 คน คิดเปนรอยละ 9.6   
กกกกกกกกบรรยากาศองคกร ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีบรรยากาศองคกรระดับปานกลาง
มากท่ีสุด จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 56.9  รองลงมาคือ บรรยากาศองคกรระดับมาก จํานวน 97 
คน คิดเปนรอยละ 40.6  และบรรยากาศองคกรระดับนอยท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.5  
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 1.4  สถานภาพการทํางาน ประกอบดวย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความพึงพอใจในการ
ทํางาน 
กกกกกกกกลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนงานสนับสนุน
มากท่ีสุด จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 39.7 รองลงมาคือ งานบริหาร จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 
25.2 และงานดานบริการมีนอยท่ีสุด จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 16.3 ท้ังนี้ เนื่องจากงานสวน
ใหญในกรมชลประทานสวนกลางเปนงานเชิงนโยบาย การวางแผนเพื่อใหกรมชลประทานสวน
ภูมิภาคนําไปปฏิบัติ และใหการสนับสนุนขอมูลตางๆท่ีสวนภูมิภาครองขอ 
กกกกกกกกความพึงพอใจในการทํางาน   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทํางานระดับ
ปานกลาง มากท่ีสุด จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 58.6 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในการทํางาน
ระดับมาก จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 37.6 และมีความพึงพอใจในการทํางานระดับนอยท่ีสุด 
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.8 
 
สวนท่ี 2 ระดับความผูกพนัของบุคลากรตอกรมชลประทาน 
กกกกกกกกการวิจัยในคร้ังนี้  เปนการศึกษาระดับความผูกพันท้ัง 3 ดาน ไดแก ความผูกพันดาน
ความรูสึก  ความผูกพันตอเนื่อง  และความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม โดยผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหจากคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย ( X )และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
,S.D.)  ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 7   แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพัน 
n = 239 

ความผูกพัน 
คะแนน 
เฉลีย่ 

สวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
ผูกพัน 

ภาพรวมของความผูกพัน 3.71 0.47 มาก 

ภาพรวมของความผูกพันดานความรูสึก 3.76 0.59 มาก 

ความผูกพันดานความรูสึก 
1.เมื่อไดรับมอบหมายงานอยางใดอยางหน่ึงทานจะทุมเท
ใหกับงานน้ันอยางเต็มท่ี 

4.17 0.63 มาก 

2. ทานรูสึกมั่นคง เมื่อไดเปนสมาชิกขององคกรนี้ 3.98 0.78 มาก 
3. ทานภูมิใจและยินดีท่ีจะบอกใครๆวาทานเปนสมาชิกคน
หนึ่งขององคกรนี ้

4.08 
 

0.82 
 

มาก 
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ตารางท่ี 7 (ตอ)         
     n = 239 

ความผูกพัน 
คะแนน 
เฉลีย่ 

สวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
ผูกพัน 

4. ทานรูสึกวาเงินเดือน สวัสดกิารตางๆ ท่ีทานไดรับ
เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของทาน 

3.28 
 

0.95 
 

ปานกลาง 
 

5. ทานคิดวาหัวหนาใหความสนใจ หรือยอมรับความคิดเห็น
ของทาน 

3.61 
 

0.79 
 

มาก 
 

6. ทานเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร 4.23 0.62 มากท่ีสุด 
7. ทานพรอมเสมอท่ีจะทําทุกอยางเพื่อความกาวหนาของ
องคกร 

4.38 
 

0.89 
 

มากท่ีสุด 
 

8. เมื่อไดรวมงานกับกรมชลประทาน ทานยิ่งรูสึกผูกพันตอ
องคกรมากข้ึน 

3.89 0.84 มาก 

9. การปฏิบัติของหนวยงานตอตัวทานทําใหทานมีความรูสึก
วาตนเองเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา 

3.66 
 

0.80 
 

มาก 
 

ภาพรวมของความผูกพันตอเนื่อง 3.59 0.49 มาก 

ความผูกพันตอเนื่อง 
1.ทานจะทํางานกับองคกรนี้ตลอดไปตราบเทาท่ีองคกรยัง
ดํารงอยู 

3.82 0.88 มาก 

2. ถึงแมวาจะไดรับมอบหมายงานใหมท่ียังไมเคยทํามา
กอนแตทานก็สามารถนําแนวทางในการปฏิบัติงาน
แบบเดิมมาใชไดอยางเหมาะสม 

3.85 
 
 

0.67 
 
 

มาก 
 
 

3. ทานไดทุมเท และเสียสละในการทํางานใหกับองคกร
อยางเต็มความสามารถ 

4.00 0.64 มาก 

4. ทานยินดีท่ีจะทํางานใหกับองคกรนี้ตอไปแมจะมี
องคกรอ่ืนท่ีจะใหคาตอบแทนท่ีดีกวา 

3.57 0.92 มาก 

5. ทานไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานทุกคร้ังท่ีขอ
ความชวยเหลือ 

3.74 0.81 มาก 

6. ทุกคนในทีมงานตางยอมรับความคิดเห็นของกันและ
กันเพื่อเปนประโยชนตองานท่ีจะออกมา 

3.71 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 
          n = 239 

ความผูกพนั 
คะแนน 
เฉล่ีย 

สวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
ผูกพัน 

7. ถาแมทานมีโอกาสเปล่ียนงานท่ีใหคาตอบแทนสูงกวา
ทานจะยังคงเลือกทํางานกับองคกรน้ีตอไป 

3.43 0.98 มาก 

8. ทานตั้งใจจะทํางานกับองคกรน้ีจนเกษียณอายุ 3.69 1.01 มาก 
9. หากทานถูกยายจากฝายท่ีอยูเดิมไปทํางานอีกฝายหน่ึง 
ทานคิดวาคงไมมีผลกระทบตอการทํางานแตอยางใด 

3.56 0.95 มาก 

10. กรมชลประทานเปนองคกรท่ีดีท่ีสุด สําหรับการเลือก
ทํางานดวย 

3.70 0.85 มาก 

ภาพรวมของความผูกพันที่เกิดจากปทัสถานของสังคม 3.79 0.56 มาก 

ความผูกพันที่เกิดจากปทัสถานของสังคม 
1. ทานมักจะพูดถึงองคกรใหเพื่อนฟงเสมอวาเปนองคกรท่ี
นาทํางานดวย 

3.67 0.68 มาก 

2. ผูบังคับบัญชาแสดงออกใหเห็นวาทานเปนผูหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญตอการทํางาน 

3.63 
 

0.81 
 

มาก 
 

3. งานที่ทานทําอยูเปนงานท่ีมีผลตอความสําเร็จของ
องคกร 3.76 0.76 มาก 

4. การบริหารงานแบบมีสวนรวมของหนวยงาน ทําให
ทานพึงพอใจ 

3.80 
 

0.68 
 

มาก 
 

5. เม่ือมีบุคคลกลาวถึงองคกรอยางเสียหาย  ทานจะรีบ
ช้ีแจงกลาวแกทันที 

3.82 
 

0.85 
 

มาก 
 

6. ทานเห็นดวยกับนโยบายการดําเนินงานขององคกร 3.72 0.76 มาก 
7. ทานคิดวาปญหาขององคกรเปนเร่ืองท่ีบุคลากรทุกคน
ตองรวมมือแกไข 

4.17 
 

0.75 
 

มาก 
 

8. ทานคิดวาทานควรไดรับการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง
สูงกวาท่ีเปนอยูในขณะนี้หากพิจารณาจากผลงานแลว 

3.72 
 

0.76 
 

มาก 
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 
           n = 239 

ความผูกพนั 
คะแนน 
เฉล่ีย 

สวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ
ผูกพัน 

9. ทานคิดวานโยบายการบริหารงานบุคคลของกรม
ชลประทานเปนไปอยางมีระบบ และมีหลักเกณฑ 

3.56 
 

0.80 
 

มาก 
 

10. ทานยอมรบัและยนิดีปฏิบัติตามคานิยม เชน เร่ือง
การประหยัดไฟ โดยการปดไฟ เคร่ืองปรับอากาศใน
ตอนพักเท่ียงเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

3.97 
 
 

0.83 
 
 

มาก 
 
 

11. ทานคิดวาหนวยงานของทานดําเนินงานสอดคลอง
กับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

3.90 
 

0.71 
 

มาก 
 

12. ในหนวยงานของทานใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ในการทํางาน 

3.81 
 

0.80 
 

มาก 
 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความผูกพันโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉล่ียท่ี 3.71 เม่ือเปรียบเทียบความผูกพันท้ัง 3 ดาน พบวา มีระดับความผูกพันท่ีเกิดจาก
ปทัสถานของสังคมในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.79 มีระดับความผูกพันมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ความผูกพันดานความรูสึกในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.76  และระดับความผูกพันนอยท่ีสุด คือ 
ความผูกพันตอเนื่องแตก็ยังอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.59 และเม่ือพิจารณาในแตละดาน 
พบวา 
กกกกกกกกกลุมตัวอยางมีภาพรวมความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยท่ี 3.79 เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพันเร่ืองทานคิดวา
ปญหาขององคกรเปนเร่ืองท่ีบุคลากรทุกคนตองรวมมือแกไขมีระดับความผูกพันมากท่ีสุด โดยมี
คาเฉล่ียท่ี 4.17 รองลงมา คือ เร่ืองทานยอมรับและยินดีปฏิบัติตามคานิยม เชน เร่ืองการประหยัดไฟ 
โดยการปดไฟ และเคร่ืองปรับอากาศในตอนพักเท่ียงเปนเวลา 1 ช่ัวโมงมีระดับความผูกพันมาก 
โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.97 และกลุมตัวอยางมีระดับความผูกพันเร่ืองทานคิดวานโยบายการบริหารงาน
บุคคลของกรมประทานเปนไปอยางมีระบบ และมีหลักเกณฑมีระดับความผูกพันมากนอยท่ีสุด 
โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 3.56 เนื่องจากกรมชลประทานเปนหนวยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ บุคลากรในองคกรมีความผูกพันท่ีเกิดจากคานิยม วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานทางสังคม 
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ซ่ึงอยูภายใตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ียึดถือปฏิบัติ ผลการวิจัยท่ี
ออกมาในคร้ังนี้มีระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมในระดับมาก 
กกกกกกกกกลุมตัวอยางมีภาพรวมความผูกพันดานความรูสึกอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.76 
เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพันในเร่ือง ทานพรอมเสมอท่ีจะทําทุก
อยางเพื่อความกาวหนาขององคกรมีระดับความผูกพันมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.38 รองลงมา คือ 
เร่ือง ทานเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรมีระดับความผูกพันมาก โดยมีคาเฉล่ีย
ที่ 4.23 และกลุมตัวอยางมีความผูกพันเร่ือง ทานรูสึกวาเงินเดือน สวัสดิการตางๆ ท่ีทานไดรับ
เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของทาน ระดับความผูกพันปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.28 
กกกกกกกกกลุมตัวอยางมีภาพรวมความผูกพันตอเนื่องอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 3.59 เม่ือ
พิจารณาในแตละประเด็นพบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพันเร่ือง ทานไดทุมเท และเสียสละในการ
ทํางานใหกับองคกรอยางเต็มความสามารถมีระดับความผูกพันมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.00 
รองลงมาคือ เร่ือง ถึงแมวาจะไดรับมอบหมายงานใหมท่ียังไมเคยทํามากอน แตทานก็สามารถนํา
แนวทางในการปฏิบัติงานแบบเดิมมาใชไดอยางเหมาะสมมีระดับความผูกพันมาก โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 
3.85 และกลุมตัวอยางมีความผูกพันเร่ือง ถาแมทานมีโอกาสเปล่ียนงานที่ใหคาตอบแทนสูงกวา
ทานจะยังคงเลือกทํางานกับองคกรน้ีตอไปมีระดับความผูกพันมากนอยท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.43  
กกกกกกกกสรุปจากผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 51 – 60 ปมากท่ีสุด มี
ลักษณะการจางงานเปนขาราชการมากท่ีสุด เนื่องจากบุคลากรในชวงอายุดังกลาวเปนบุคคลท่ีมี
ประสบการณทํางาน 26 ปข้ึนไป มักคิดจะเกษียณกอนอายุราชการ ทําใหความผูกพันดานความ
ตอเนื่องอยูในระดับนอยกวาความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม และความผูกพันดาน
ความรูสึก 
 
สวนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 
กกกกกกกกเนื่องจากสมมติฐานท้ังหมด เปนสมมติฐานแบบ “แตกตาง” ผูวิจัยจึงทดสอบสมมติฐาน 
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way analysis of variance)  การทดสอบ
นัยสําคัญของความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย ( X ) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % ทุกสมมติฐาน ซ่ึงกลาว
โดยละเอียดไดดังนี้ คือ 
 1. สมมติฐานของความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันกับเพศ 
 สมมติฐานท่ี 1  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
   สมมติฐานวาง ( H0 ) :ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตามเพศ 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  : ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
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  สมมติฐานท่ี 1.1  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตามเพศ 
กกกกกกกก สมมติฐานวาง ( H0 ) : ระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไป
ตามเพศ 
กกกกกกกก สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไป  
ตามเพศ 
  สมมติฐานท่ี 1.2  ระดับความผูกพันตอเน่ืองแตกตางไปตามเพศ 
กกกกกกกก สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไป     
ตามเพศ 
กกกกกกกก สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันตอเน่ืองแตกตางไปตามเพศ 
  สมมติฐานท่ี 1.3 ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามเพศ 
กกกกกกกก สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
ไมแตกตางไปตามเพศ 
กกกกกกกก สมมติฐานรอง ( H1 ) :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามเพศ 
 ดังนั้น  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเพศ  
ดังตารางท่ี  8  คือ 
 
ตารางท่ี  8   การทดสอบระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 

n = 239 
ระดับความผูกพัน 

เพศ n X  S.D. t-test Sig. 
ชาย 94 3.74 .42 
หญิง 145 3.70 .50 

โดยรวม 

รวม 239 3.71 .44 

 
1.056 

 
0.305 

ชาย 94 3.79 .45 
หญิง 145 3.74 .67 

ดานความรูสึก 

รวม 239 3.76 .59 

 
0.565 

 
0.597 
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ตารางท่ี  8  (ตอ) 
n = 239 

ระดับความผูกพัน 
เพศ n X  S.D. t-test Sig. 
ชาย 94 3.60 .44 
หญิง 145 3.57 .52 

ตอเนื่อง 

รวม 239 3.59 .49 

 
3.945 

 
0.630 

ชาย 94 3.83 .49 
หญิง 145 3.77 .61 

ท่ีเกิดจากปทัสถาน
ของสังคม 

รวม 239 3.79 .56 

 
1.245 

 
0.391 

 α = 0.05 

 จากตารางท่ี 8 พบวา ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตามเพศ ท้ังนี้เพราะคา 
Sig = 0.305 มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวม
ไมแตกตางไปตามเพศ คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันโดยรวมของเพศชาย ( X  = 3.74) ไม
แตกตางกับคาเฉล่ียของระดับความผูกพันโดยรวมของเพศหญิง ( X  = 3.70) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
กกกกกกกกหากพิจารณาระดับความผูกพันแตละดาน พบวา  
กกกกกกกกระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไปตามเพศ เพราะคา Sig = 0.597 มากกวา
คา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไป
ตามเพศ คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันดานความรูสึกของเพศชาย ( X  = 3.79) สูงกวาเพศหญิง 
( X  = 3.74) เล็กนอย  และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตาง
ไปตามเพศ 
กกกกกกกกระดับความผูกพันตอเน่ืองไมแตกตางไปตามเพศ เพราะคา Sig = 0.630 มากกวาคา α = 
0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตามเพศ คือ 
คาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอเนื่องของเพศชาย ( X  = 3.60) สูงกวาเพศหญิง ( X  = 3.57) 
เล็กนอย  และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเน่ืองแตกตางไปตามเพศ 
กกกกกกกกและระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามเพศ เพราะคา 
Sig = 0.391 มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิดจาก
ปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามเพศ คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถาน
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ของสังคมของเพศชาย ( X  = 3.83) สูงกวาเพศหญิง ( X  = 3.77) เล็กนอย และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมแตกตางไปตามเพศ 
กกกกกกกกจึงสรุปไดวา แมวาระดับความผูกพันท้ังโดยรวม และเฉพาะดานจะไมมีความแตกตาง
ไปตามเพศในระดับประชากร ยอมรับสมมติฐานวาง(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) แตมีความ
แตกตางในระดับตัวอยางโดยเพศชายมีระดับความผูกพันสูงกวาเพศหญิงเล็กนอยท้ังโดยรวมและ
ทุกดาน เพศจึงนาจะมีผลตอระดับความผูกพัน  

 2. สมมติฐานของความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันกับอายุ 
 สมมติฐานท่ี  2  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามอายุ   
  สมมติฐานวาง ( H0 )  : ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตาม
อายุ   
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามอายุ   
  สมมติฐานท่ี 2.1  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตามอายุ 
กกกกกกกก สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไป
ตามอายุ 
กกกกกกกก สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไป  
ตามอายุ 
  สมมติฐานท่ี 2.2  ระดับความผูกพันตอเน่ืองแตกตางไปตามอายุ 
กกกกกกกก สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไป       
ตามอายุ 
กกกกกกกก สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันตอเน่ืองแตกตางไปตามอายุ 
  สมมติฐานท่ี 2.3 ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามอายุ 
กกกกกกกก สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
ไมแตกตางไปตามอายุ 
กกกกกกกก สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามอายุ 
กกกกกกกกดังนั้น  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 
ดังตารางท่ี  9  คือ 
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ตารางท่ี 9  การทดสอบระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 
                   n = 239 

ระดับความผูกพัน 
อาย ุ n X  S.D. t-test Sig. 

20 – 30 ป 37 3.70 .43 
31 – 40 ป 42 3.73 .43 
41 – 50 ป 72 3.81 .48 
51 – 60 ป 88 3.63 .48 

โดยรวม 

รวม 239 3.71 .47 

2.034 0.110 

20 – 30 ป 37 3.79 .44 
31 – 40 ป 42 3.75 .43 
41 – 50 ป 72 3.90 .82 
51 – 60 ป 88 3.65 .46 

ดานความรูสึก 

รวม 239 3.76 .59 

 
 

2.378 
 

 

 
0.071 

 

20 – 30 ป 37 3.48 .50 
31 – 40 ป 42 3.67 .40 
41 – 50 ป 72 3.68 .46 
51 – 60 ป 88 3.51 .54 

ตอเนื่อง 

รวม 239 3.59 .49 

2.395 0.069 

20 – 30 ป 37 3.82 .46 
31 – 40 ป 42 3.79 .73 
41 – 50 ป 72 3.87 .48 
51 – 60 ป 88 3.72 .57 

ที่เกิดจากปทัสถานของ
สังคม 

รวม 239 3.79 .56 

0.885 0.450 

 α = 0.05 
 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 พบวา ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตามอายุ ท้ังนี้เพราะคา 
Sig = 0.110 มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวม
ไมแตกตางไปตามอายุ คือ คาเฉล่ียของระดบัความผูกพันโดยรวมของอายุ 41 – 50 ป ( X  = 3.81) 
ไมแตกตางกับคาเฉล่ียของระดับความผูกพันโดยรวมของอายุอ่ืนๆ และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) 
ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามอาย ุ
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กกกกกกกกหากพิจารณาระดับความผูกพันแตละดาน พบวา  
กกกกกกกกระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไปตามอายุ เพราะคา Sig = 0.071 มากกวา
คา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไป
ตามอายุ คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันดานความรูสึกของอายุ 41 – 50 ป ( X  = 3.90) สูงกวาอายุ
อ่ืนๆเล็กนอย  และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
อายุ 
กกกกกกกกระดับความผูกพันตอเน่ืองไมแตกตางไปตามอายุ เพราะคา Sig = 0.069 มากกวาคา α = 
0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตามอายุ คือ 
คาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอเน่ืองของอายุ 41 – 50 ป ( X  = 3.68) สูงกวาอายุอ่ืนๆเล็กนอย  และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1)ท่ีวาระดับความผูกพันตอเน่ืองแตกตางไปตามอายุ 
กกกกกกกกและระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามอายุ เพราะคา 
Sig = 0.450 มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิดจาก
ปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามอายุ คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถาน
ของสังคมของอายุ 41 – 50 ป ( X  = 3.87) สูงกวาอายุอ่ืนๆเล็กนอย  และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1)ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมแตกตางไปตามอายุ 
กกกกกกกกจึงสรุปไดวา แมวาระดับความผูกพันท้ังโดยรวม และเฉพาะดานจะไมมีความแตกตาง
ไปตามอายุในระดับประชากร ยอมรับสมมติฐานวาง(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) แตมีความ
แตกตางในระดับตัวอยางโดยอายุ 41 – 50 ป มีระดับความผูกพันสูงกวาอายุอ่ืนๆ เล็กนอยท้ัง
โดยรวม ระดับความผูกพันดานความรูสึก ระดับความผูกพันตอเนื่อง และระดับความผูกพันท่ีเกิด
จากปทัสถานของสังคม  อายุจึงนาจะมีผลตอระดับความผูกพัน  

 3. สมมติฐานของความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันกับระดับการศึกษา 
 สมมติฐานท่ี 3  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตาม
ระดับการศึกษา 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามระดับ
การศึกษา 
  สมมติฐานท่ี 3.1  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
ระดับการศึกษา 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไป
ตามระดับการศึกษา 
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  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
ระดับการศึกษา 
กกกกกก  สมมติฐานท่ี 3.2  ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตามระดับ
การศึกษา 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตาม
ระดับการศึกษา 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันตอเน่ืองแตกตางไปตามระดับ
การศึกษา 
กกกกกก  สมมติฐานท่ี 3.3 ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามระดับการศึกษา 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
ไมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามระดับการศึกษา 

ดังนั้น  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
ระดับการศึกษา ดังตารางท่ี  10  คือ 
 
ตารางท่ี 10 การทดสอบระดบัความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 

                                                                                                                                        n = 239 
ระดับความผูกพัน ระดับการศึกษา n X  S.D. t-test Sig. 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 41 3.70 .50 

อนุปริญญา/ปวส. 43 3.69 .51 
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 126 3.75 .45 

ปริญญาโท 28 3.62 .43 
ปริญญาเอก 1 3.15 .00 

โดยรวม 

รวม 239 3.71 .47 

0.887 0.472 
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ตารางท่ี 10 (ตอ) 
                                                                                                                                        n = 239 
ระดับความผูกพัน 

ระดับการศึกษา n X  S.D. t-test Sig. 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 41 3.74 .48 

อนุปริญญา/ปวส. 43 3.72 .51 
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

126 3.82 .67 

ปริญญาโท 28 3.59 .43 
ปริญญาเอก 1 3.50 .00 

ดานความรูสึก 

รวม 239 3.76 .59 

1.009 0.403 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 41 3.55 .49 

อนุปริญญา/ปวส. 43 3.54 .51 
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

126 3.64 .48 

ปริญญาโท 28 3.50 .52 
ปริญญาเอก 1 2.90 .00 

ตอเนื่อง 

รวม 239 3.59 .49 

1.116 0.350 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 41 3.79 .79 

อนุปริญญา/ปวส. 43 3.81 .60 
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 126 3.80 .48 

ปริญญาโท 28 3.75 .48 
ปริญญาเอก 1 3.08 .00 

ท่ีเกิดจากปทัสถาน
ของสังคม 

รวม 239 3.79 .56 

0.456 0.768 

 α = 0.05 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 พบวา ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
ท้ังนี้เพราะคา Sig = 0.472 มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความ
ผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตามระดับการศึกษา คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันโดยรวมของ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ( X  = 3.75) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวม
แตกตางไปตามระดับการศึกษา  
กกกกกกกกหากพิจารณาระดับความผูกพันแตละดาน พบวา  
กกกกกกกกระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไปตามระดับการศึกษา เพราะคา Sig = 
0.403 มากกวาคา α = 0.05 จงึตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0)ท่ีวาระดับความผูกพันดานความรูสึก
ไมแตกตางไปตามระดับการศึกษา คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันดานความรูสึกของปริญญาตรี
หรือเทียบเทา ( X  = 3.82) สูงกวาระดับการศกึษาอ่ืนๆ เล็กนอย  และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1)ท่ีวา
ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
กกกกกกกกระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตามระดับการศึกษา เพราะคา Sig = 0.403 
มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตาง
ไปตามระดับการศึกษา คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอเนื่องของปริญญาตรีหรือเทียบเทา ( X  
= 3.64) สูงกวาระดับการศึกษาอ่ืนๆ เล็กนอย  และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพัน
ตอเน่ืองแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
กกกกกกกกและระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
เพราะคา Sig = 768 มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันท่ี
เกิดจากปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามระดับการศึกษาคือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันท่ี
เกิดจากปทัสถานของสังคมของอนุปริญญา/ปวส. ( X  = 3.81) สูงกวาระดับการศึกษาอ่ืนๆเล็กนอย  
และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมแตกตางไปตาม
ระดับการศึกษา 
กกกกกกกกจึงสรุปไดวา แมวาระดับความผูกพันท้ังโดยรวม และเฉพาะดานจะไมมีความแตกตาง
ไปตามระดับการศึกษาในระดับประชากร ยอมรับสมมติฐานวาง(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) แตมีความแตกตางในระดับตัวอยางโดยระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีระดับความ
ผูกพันสูงกวาอายุอ่ืนๆเล็กนอยท้ังโดยรวม ระดับความผูกพันดานความรูสึก และระดับความผูกพัน
ตอเน่ือง  ระดับการศึกษาจึงนาจะมีผลตอระดับความผูกพัน  
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 4. สมมติฐานของความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันกับประสบการณทํางาน 
 สมมติฐานท่ี 4  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน 
  สมมติฐานวาง (H0) :  ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตาม
ประสบการณทํางาน 
  สมมติฐานรอง (H1)  : ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
ประสบการณทํางาน 
  สมมติฐานท่ี 4.1 ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
ประสบการณทํางาน 
  สมมติฐานวาง ( H0) :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไป
ตามประสบการณทํางาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
ประสบการณทํางาน 
  สมมติฐานท่ี 4.2 ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตาม
ประสบการณทํางาน 
  สมมติฐานวาง ( H0) :  ระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตาม
ประสบการณทํางาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตาม
ประสบการณทํางาน 
  สมมติฐานท่ี 4.3 ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามประสบการณทํางาน 
  สมมติฐานวาง ( H0)  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
ไมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามประสบการณทํางาน 
กกกกกกกกดังนั้น  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
ประสบการณทํางาน ดังตารางท่ี  11  คือ 
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ตารางท่ี 11  การทดสอบระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน 
                        n = 239 
ระดับความผูกพัน ประสบการณ

ทํางาน 
n X  S.D. t-test Sig. 

ไมเกิน 5 ป 21 3.53 .37 
6 – 10 ป 33 3.82 .57 
11 – 15 ป 33 3.70 .46 
16 – 20 ป 41 3.81 .44 
21 – 25 ป 48 3.71 .48 

26 ป ข้ึนไป 63 3.67 .44 

โดยรวม 

รวม 239 3.71 .47 

1.449 
 
 

0.208 
 
 

ไมเกิน 5 ป 21 3.53 .29 
6 – 10 ป 33 3.95 1.15 
11 – 15 ป 33 3.76 .41 
16 – 20 ป 41 3.83 .44 
21 – 25 ป 48 3.71 .45 

26 ป ข้ึนไป 63 3.74 .49 

ดานความรูสึก 

รวม 239 3.76 .59 

1.519 0.185 

ไมเกิน 5 ป 21 3.47 .43 
6 – 10 ป 33 3.66 .43 
11 – 15 ป 33 3.49 .54 
16 – 20 ป 41 3.76 .42 
21 – 25 ป 48 3.59 .54 

26 ป ข้ึนไป 63 352 .49 

ตอเนื่อง 

รวม 239 3.59 .49 

1.836 0.107 

ไมเกิน 5 ป 21 3.59 .51 
6 – 10 ป 33 3.86 .49 
11 – 15 ป 33 3.83 .52 

ท่ีเกิดจากปทัสถานของ
สังคม 

16 – 20 ป 41 3.85 .75 

0.820 0.536 
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ตารางท่ี 11 (ตอ) 
                                                                                                                                        n = 239 
ระดับความผูกพัน ประสบการณ

ทํางาน 
n X  S.D. t-test Sig. 

21 – 25 ป 48 3.82 .56 
26 ป ข้ึนไป 63 3.75 .50 

 

รวม 239 3.79 .56 
  

  α = 0.05 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 พบวา ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตามประสบการณ
ทํางาน ท้ังนี้เพราะคา Sig = 0.208 มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับ
ความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพัน
โดยรวมของประสบการณทํางาน 6 – 10 ป ( X  = 3.82) และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1)ท่ีวาระดับ
ความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน 
กกกกกกกกหากพิจารณาระดับความผูกพันแตละดาน พบวา  
กกกกกกกกระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน  เพราะคา Sig 
= 0.185 มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันดาน
ความรูสึกไมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันดานความรูสึก
ของประสบการณทํางาน 6 – 10 ป    ( X  = 3.95) สูงกวาประสบการณทํางานอื่นๆ เล็กนอย  และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1)ท่ีวาระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตามประสบการณทํางาน 
กกกกกกกกระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน  เพราะคา Sig = 
0.107 มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเนื่องไม
แตกตางไปตามประสบการณทํางาน คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอเนื่องของประสบการณ
ทํางาน  16 – 20 ป ( X  = 3.76) สูงกวาประสบการณทํางานอ่ืนๆ เล็กนอย  และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเน่ืองแตกตางไปตามประสบการณทํางาน 
กกกกกกกกและระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามประสบการณ
ทํางาน  เพราะคา Sig = 0.536 มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0)ท่ีวาระดับ
ความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน คือ คาเฉล่ียของ
ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมของประสบการณทํางาน6 – 10 ป ( X  = 3.86) สูง
กวาประสบการณทํางานอ่ืนๆ เล็กนอย  และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1)ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิด
จากปทัสถานของสังคมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน 
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กกกกกกกกจึงสรุปไดวา แมวาระดับความผูกพันท้ังโดยรวม และเฉพาะดานจะไมมีความแตกตาง
ไปตามประสบการณทํางานในระดับประชากร ยอมรับสมมติฐานวาง(H0)  และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง(H1) แตมีความแตกตางในระดับตัวอยางโดยประสบการณทํางาน 6 – 10 ป มีระดับความ
ผูกพันสูงกวาประสบการณทํางานอ่ืนๆ เล็กนอยท้ังโดยรวม ระดับความผูกพันดานความรูสึก และ
ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม ประสบการณทํางานจึงนาจะมีผลตอระดับความ
ผูกพัน  

 5. สมมติฐานของความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันกับเงินเดือน 
 สมมติฐานท่ี  5  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเงินเดือน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตาม
เงินเดือน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
เงินเดือน 
  สมมติฐานท่ี 5.1 ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
เงินเดือน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไป
ตามเงินเดือน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
เงินเดือน 
  สมมติฐานท่ี 5.2 ระดับความผูกพันตอเน่ืองแตกตางไปตามเงินเดือน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตาม
เงินเดือน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตาม
เงินเดือน 
  สมมติฐานท่ี 5.3 ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามเงินเดือน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
ไมแตกตางไปตามเงินเดือน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามเงินเดือน 
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ดังนั้น  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
เงินเดือน ดังตารางท่ี  12  คือ 
 
ตารางท่ี 12  การทดสอบระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเงินเดือน 
              n = 239 

ระดับ 
ความผูกพัน 

เงินเดือน n X  S.D. t-test Sig. 

ต่ํากวา 5,000 บาท 1 3.69 .00 
5,000 -10,000 บาท 21 3.69 .37 
10,0001 – 15,000 บาท 37 3.72 .46 
15,001 – 20,000 บาท 42 3.74 .46 
20,001 – 25,000 บาท 84 3.78 .51 
25,000 บาทข้ึนไป 54 3.76 .46 

โดยรวม 

รวม 239 3.71 .47 

0.144 0.982 

ต่ํากวา 5,000 บาท 1 3.69 .00 
5,000 -10,000 บาท 21 3.70 .39 
10,0001 – 15,000 บาท 37 3.74 .47 
15,001 – 20,000 บาท 42 3.76 .45 
20,001 – 25,000 บาท 84 3.81 .79 
25,000 บาทข้ึนไป 54 3.80 .46 

ดานความรูสึก 

รวม 239 3.76 .59 

0.318 0.902 

ต่ํากวา 5,000 บาท 1 3.51 .00 
5,000 -10,000 บาท 21 3.54 .37 
10,0001 – 15,000 บาท 37 3.58 .44 
15,001 – 20,000 บาท 42 3.69 .54 
20,001 – 25,000 บาท 84 3.81 .51 
25,000 บาทข้ึนไป 54 3.74 .50 

ตอเนื่อง 

รวม 239 3.59 .49 

1.089 0.367 
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ตารางท่ี 12   (ตอ) 
                                                                                                                                            n = 239 

ระดับ 
ความผูกพัน 

เงินเดือน n X  S.D. t-test Sig. 

ต่ํากวา 5,000 บาท 1 3.78 .00 
5,000 -10,000 บาท 21 3.79 .48 
10,0001 – 15,000 บาท 37 3.80 .78 
15,001 – 20,000 บาท 42 3.82 .49 
20,001 – 25,000 บาท 84 3.83 .53 
25,000 บาทข้ึนไป 54 3.93 .55 

ท่ีเกิดจาก
ปทัสถานของ

สังคม 

รวม 239 3.79 .56 

0.077 0.996 

 α = 0.05 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 พบวา ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตามเงินเดือน ท้ังนี้
เพราะคา Sig = 0.982 มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพัน
โดยรวมไมแตกตางไปตามเงินเดือน คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันโดยรวมของเงินเดือน 
20,0001 – 25,000 บาท ( X  = 3.78)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวม
แตกตางไปตามเงินเดือน 
กกกกกกกกหากพิจารณาระดับความผูกพันแตละดาน พบวา  
กกกกกกกกระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไปตามเงินเดือน เพราะคา Sig = 0.902 
มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันดานความรูสึกไม
แตกตางไปตามเงินเดือน คือ คาเฉลี่ยของระดับความผูกพันดานความรูสึกของเงินเดือน20,001 – 
25,000 บาท ( X  = 3.81) สูงกวาเงินเดือนอ่ืนๆ เล็กนอย  และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับ
ความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตามเงินเดือน 
กกกกกกกกระดับความผูกพันตอเน่ืองไมแตกตางไปตามเงินเดือน เพราะคา Sig = 0.367 มากกวาคา 
α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตาม
เงินเดือน คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันตอเนื่องของเงินเดือน20,001 – 25,000 บาท ( X  = 3.81)  
สูงกวาเงินเดือนอ่ืนๆ เล็กนอย  และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเนื่อง
แตกตางไปตามเงินเดือน 
กกกกกกกกและระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามเงินเดือน เพราะ
คา Sig = 0.996 มากกวาคา α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิด
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จากปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามเงินเดือน คือ คาเฉล่ียของระดับความผูกพันท่ีเกิดจาก
ปทัสถานของสังคมของเงินเดือน25,000 บาทข้ึนไป ( X  = 3.93) สูงกวาเงินเดือนอ่ืนๆ เล็กนอย  
และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเน่ืองแตกตางไปตามเงินเดือน 
กกกกกกกกจึงสรุปไดวา แมวาระดับความผูกพันท้ังโดยรวม และเฉพาะดานจะไมมีความแตกตาง
ไปตามเงินเดือนในระดับประชากร ยอมรับสมมติฐานวาง(H0)  และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) แตมี
ความแตกตางในระดับตัวอยางโดยเงินเดือน20,001 – 25,000 บาท มีระดับความผูกพันสูงกวา
เงินเดือนอ่ืนๆ เล็กนอยท้ังโดยรวม ระดับความผูกพันดานความรูสึก ระดับความผูกพันตอเน่ือง และ
ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม เงินเดือนจึงนาจะมีผลตอระดับความผูกพัน  

 6. สมมติฐานของความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันกับลักษณะการจางงาน 
 สมมติฐานท่ี 6  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตาม
ลักษณะการจางงาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
ลักษณะการจางงาน 
  สมมติฐานท่ี 6.1 ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
ลักษณะการจางงาน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไป
ตามลักษณะการจางงาน 
   สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
ลักษณะการจางงาน 
  สมมติฐานท่ี 6.2 ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตามลักษณะการ
จางงาน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตาม
ลักษณะการจางงาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตาม
ลักษณะการจางงาน 
  สมมติฐานท่ี 6.3 ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามลักษณะการจางงาน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
ไมแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน 
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  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามลักษณะการจางงาน 
กกกกกกกกดังนั้น  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
ลักษณะการจางงาน  ดังตารางท่ี  13  คือ 
 

ตารางท่ี 13  การทดสอบระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน 
n = 239 

ระดับ 
ความผูกพนั 

ลักษณะการจางงาน n X  S.D. F-test Sig. 

ขาราชการ 123 3.96 .72 
พนักงานราชการ 14 3.55 .43 
ลูกจางประจํา 68 3.81 .53 
ลูกจางช่ัวคราว 34 368 .42 

โดยรวม 

รวม 239 3.71 .47 

3.880 0.010* 

ขาราชการ 123 4.37 1.61 
พนักงานราชการ 14 3.59 .42 
ลูกจางประจํา 68 3.80 .49 
ลูกจางช่ัวคราว 34 3.72 .42 

ดานความรูสึก 

รวม 239 3.76 .59 

6.698 0.000* 

ขาราชการ 123 3.73 .54 
พนักงานราชการ 14 3.36 .45 
ลูกจางประจํา 68 3.64 .49 
ลูกจางช่ัวคราว 34 3.56 .48 

ตอเนื่อง 

รวม 239 3.59 .49 

 
4.730 

 
0.003* 

ขาราชการ 123 3.91 .51 
พนักงานราชการ 14 3.69 .50 
ลูกจางประจํา 68 3.88 .64 
ลูกจางช่ัวคราว 34 3.76 .62 

ท่ีเกิดจาก
ปทัสถานของ

สังคม 

รวม 239 3.79 .56 

1.176 0.320 

 α = 0.05 
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กกกกกกกกจากตารางที่ 13 พบวา ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวม
แตกตางไปตามลักษณะการจางงาน และปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวม
ไมแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการมีระดับความผูกพันโดยรวมสูง
ท่ีสุด ( X  = 3.96) และพนักงานราชการมีระดับความผูกพันโดยรวมตํ่าท่ีสุด ( X  = 3.55) และเม่ือ
เรียงลําดับสูงไปหาต่ําแลวจะไดลําดับ ดังนี้ ขาราชการ ( X  = 3.96)  ลูกจางประจํา ( X  = 3.81) 
ลูกจางช่ัวคราว ( X  = 3.68) และพนักงานราชการ ( X  = 3.55)  
กกกกกกกกหากพิจารณาระดับความผูกพันแตละดาน พบวา  
กกกกกกกกระดับความผูกพันดานความรูสึก จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความ
ผูกพันดานความรูสึกมีแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 และ
ปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไปตามลักษณะการจาง
งาน 
กกกกกกกกระดับความผูกพันตอเนื่อง จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพัน
ตอเนื่องมีแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 และปฏิเสธ
สมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเน่ืองไมแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน 
กกกกกกกกระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน 
จึงตองยอมรับสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมไมแตกตางไป
ตามลักษณะการจางงาน และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถาน
ของสังคมแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน 
กกกกกกกกจึงกลาวไดวาระดับความผูกพันโดยรวม ระดับความผูกพันดานความรูสึก และระดับ
ความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตามลักษณะการจางงานอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 จึงตอง
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) แตไมแตกตางกันในระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม แต
อยางไรก็ตาม สําหรับระดับความผูกพันดานความรูสึก ระดับความผูกพันตอเนื่อง และระดับความ
ผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมคลายกับระดับความผูกพันโดยรวม คือ ขาราชการมีระดับความ
ผูกพันสูงท่ีสุด และพนักงานราชการมีระดับความผูกพันตํ่าท่ีสุด ซ่ึงแตกตางกันเล็กนอย  
กกกกกกกกสรุปไดวาลักษณะการจางงานซ่ึงประกอบดวยขาราชการ  พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว เปนปจจัยที่มีผลตอระดับความผูกพันโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ขาราชการมีระดับความผูกพันสูงท่ีสุด และพนักงานราชการมีระดับความผูกพันตํ่าท่ีสุด 
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 7. สมมติฐานของความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันกับสังกัดหนวยงาน 
 สมมติฐานท่ี 7  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตาม
สังกัดหนวยงาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามสังกัด
หนวยงาน 
  สมมติฐานท่ี 7.1 ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตามสังกัด
หนวยงาน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไป
ตามสังกัดหนวยงาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
สังกัดหนวยงาน 
  สมมติฐานท่ี 7.2 ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตามสังกัด
หนวยงาน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตาม
สังกัดหนวยงาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตามสังกัด
หนวยงาน 
  สมมติฐานท่ี 7.3 ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
ไมแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
กกกกกกกกดังนั้น  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
สังกัดหนวยงาน  ดังตารางท่ี  14  คือ 
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ตารางท่ี 14  การทดสอบระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
n = 239 

ระดับ 
ความ
ผูกพัน 

สังกัด 
หนวยงาน 

n X  S.D. F-test Sig. 

สํานักงานเลขานุการกรม 23 4.02 .56 
สํานักบริหารโครงการ 30 4.00 .26 
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 30 3.57 .37 
สํานักงานจดัรูปท่ีดินกลาง 32 3.85 .44 
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา 25 3.43 .39 

สํานักโครงการขนาดใหญ 36 3.66 .39 
สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ
บริหารงานบุคคล 

29 3.48 .45 

สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม 34 3.73 .53 

โดยรวม 
 

รวม 239 3.71 .47 

7.211 0.000* 

สํานักงานเลขานุการกรม 23 4.18 1.26 
สํานักบริหารโครงการ 30 3.88 .41 
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 30 3.63 .42 
สํานักงานจดัรูปท่ีดินกลาง 32 3.90 .43 
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา 25 3.50 .38 

สํานักโครงการขนาดใหญ 36 3.74 .42 
สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ
บริหารงานบุคคล 29 3.62 .45 

ดาน
ความรูสึก 

สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม 34 3.70 .52 

3.450 
 

0.002* 
 

 รวม 239 3.76 .59   
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ตารางท่ี 14z((ตอ) 
n = 239 

ระดับ 
ความ
ผูกพัน 

สังกัด 
หนวยงาน 

n X  S.D. F-test Sig. 

สํานักงานเลขานุการกรม 23 3.73 .53 
สํานักบริหารโครงการ 30 3.90 .32 
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 30 3.52 .35 
สํานักงานจดัรูปท่ีดินกลาง 32 3.65 .57 
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา 25 3.35 .42 

สํานักโครงการขนาดใหญ 36 3.53 .45 
สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ
บริหารงานบุคคล 

29 3.34 .49 

สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม 34 3.66 .56 

ตอเนื่อง 
ตอเนื่อง 

รวม 239 3.59 .49 

4.421 0.000* 

สํานักงานเลขานุการกรม 23 4.16 .35 
สํานักบริหารโครงการ 30 4.18 .285 
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 30 3.56 .47 
สํานักงานจดัรูปท่ีดินกลาง 32 3.99 .43 
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา 25 3.44 .50 

สํานักโครงการขนาดใหญ 36 3.72 .47 
สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ
บริหารงานบุคคล 29 3.48 .51 

สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม 34 3.83 .79 

ท่ีเกิดจาก
ปทัสถาน
ของสังคม 

รวม 239 3.79 .56 

9.157 0.000* 

α = 0.05 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 พบวา ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน อยาง
มีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวม
แตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน และปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวมไม
แตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานเลขานุการกรมมีระดับความผูกพัน
โดยรวมสูงท่ีสุด ( X  = 4.02) และสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยามีระดับความผูกพัน
โดยรวมตํ่าท่ีสุด ( X  = 3.43) และเม่ือเรียงลําดับสูงไปหาต่ําแลวจะไดลําดับ ดังนี้ สํานักงานน
เลขานุการกรม ( X  = 4.02)  สํานักบริหารโครงการ ( X  = 4.00) และ สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง 
( X  = 3.85)  
กกกกกกกกหากพิจารณาระดับความผูกพันแตละดาน พบวา  
กกกกกกกกระดับความผูกพันดานความรูสึก จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความ
ผูกพันดานความรูสึกมีแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 และ
ปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
กกกกกกกกระดับความผูกพันตอเนื่อง จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพัน
ตอเน่ืองมีแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 และปฏิเสธสมมติฐาน
วาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเน่ืองไมแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
กกกกกกกกระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวา
ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมมีแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน อยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ α = 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
ไมแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
กกกกกกกกจึงกลาวไดวาระดับความผูกพันโดยรวม ระดับความผูกพันดานความรูสึก ระดับความ
ผูกพันตอเนื่อง และระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมยอมรับสมมติฐานรอง(H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05  แตอยางไรก็ตาม สําหรับระดับความ
ผูกพันโดยรวมคลายกับ ระดับความผูกพันดานความรูสึก และระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถาน
ของสังคม คือ สํานักงานเลขานุการกรมมีระดับความผูกพันสูงท่ีสุด และสํานักสํารวจดานวิศวกรรม
และธรณีวิทยามีระดับความผูกพันต่ําท่ีสุด ซ่ึงแตกตางกันเล็กนอย สําหรับระดับความผูกพัน
ตอเนื่อง ท้ังนี้เพราะสํานักบริหารโครงการมีระดับความผูกพันสูงสุด ( X  = 3.90) และสํานักพัฒนา
โครงสรางและระบบบริหารงานบุคคลมีระดับความผูกพันตํ่าท่ีสุด ( X  = 3.34)   
กกกกกกกกสรุปไดวาสังกัดหนวยงานซ่ึงประกอบดวยสํานักงานเลขานุการกรม สํานักบริหาร
โครงการ สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง สํานักสํารวจดานวิศวกรรม
และธรณีวิทยา สํานักโครงการขนาดใหญ สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล และ
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สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม เปนปจจัยท่ีมีผลตอระดับความผูกพันโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง สํานักงานเลขานุการกรมมีระดับความผูกพันสูงท่ีสุด และสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยามีระดับความผูกพันตํ่าท่ีสุด 

 8. สมมติฐานของความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันกับบรรยากาศองคกร 
 สมมติฐานท่ี 8  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามบรรยากาศองคกร 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตาม
บรรยากาศองคกร 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
บรรยากาศองคกร 
  สมมติฐานท่ี 8.1 ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
บรรยากาศองคกร 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไป
ตามบรรยากาศองคกร 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
บรรยากาศองคกร 
  สมมติฐานท่ี 8.2 ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตามบรรยากาศ
องคกร 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตาม
บรรยากาศองคกร 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตาม
บรรยากาศองคกร 
  สมมติฐานท่ี 8.3 ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามบรรยากาศองคกร 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
ไมแตกตางไปตามบรรยากาศองคกร 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามบรรยากาศองคกร 
กกกกกกกกดังนั้น  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
บรรยากาศองคกรดังตารางท่ี  15  คือ 
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ตารางท่ี 15 การทดสอบระดบัความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามบรรยากาศองคกร 
           n = 239 

ระดับความ
ผูกพัน 

บรรยากาศ
องคกร 

n X  S.D. F-test Sig. 

มาก 97 3.86 .39 
ปานกลาง 136 3.63 .48 
นอย 6 3.18 .64 

โดยรวม 

รวม 239 3.71 .47 

11.428 0.000* 

มาก 97 3.89 .39 
ปานกลาง 136 3.68 .69 
นอย 6 3.36 .57 

ดานความรูสึก 

รวม 239 3.76 .59 

4.996 0.007* 

มาก 97 3.75 .46 
ปานกลาง 136 3.49 .47 
นอย 6 3.15 .68 

ตอเนื่อง 

รวม 239 3.59 .49 

11.472 0.000* 

มาก 97 3.93 .48 
ปานกลาง 136 3.73 .58 
นอย 6 3.05 .74 

ท่ีเกิดจาก
ปทัสถานของ

สังคม 
รวม 239 3.79 .56 

9.618 0.000* 

  α = 0.05 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 พบวา ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามบรรยากาศองคกร 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวม
แตกตางไปตามบรรยากาศองคกร และปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวมไม
แตกตางไปตามบรรยากาศองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับความผูกพันมากมีระดับความผูกพัน
โดยรวมสูงท่ีสุด ( X  = 3.86) และระดับความผูกพันนอยมีระดับความผูกพันโดยรวมต่ําท่ีสุด ( X  = 
3.18) และเม่ือเรียงลําดับสูงไปหาตํ่าแลวจะไดลําดับ ดังนี้ ระดับความผูกพันมาก ( X  = 3.86) ระดับ
ความผูกพันปานกลาง ( X  = 3.63) และ ระดับความผูกพันนอย ( X  = 3.18) 
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กกกกกกกกหากพิจารณาระดับความผูกพันแตละดาน พบวา  
กกกกกกกกระดับความผูกพันดานความรูสึก จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความ
ผูกพันดานความรูสึกมีแตกตางไปตามบรรยากาศองคกร อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 และ
ปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไปตามบรรยากาศ
องคกร 
กกกกกกกกระดับความผูกพันตอเนื่อง จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพัน
ตอเนื่องมีแตกตางไปตามบรรยากาศองคกร อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 และปฏิเสธ
สมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเน่ืองไมแตกตางไปตามบรรยากาศองคกร 
กกกกกกกกระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวา
ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมมีแตกตางไปตามบรรยากาศองคกร อยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ α = 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของ
สังคมไมแตกตางไปตามบรรยากาศองคกร 
กกกกกกกกแตอยางไรก็ตาม สําหรับระดับความผูกพันโดยรวมคลายกับ ระดับความผูกพันดาน
ความรูสึก ระดับความผูกพันตอเน่ือง และระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม คือ ระดบั
ความผูกพันมากมีระดับความผูกพันสูงท่ีสุด และระดับความผูกพันนอย มีระดับความผูกพันตํ่าท่ีสุด 
ซ่ึงแตกตางกันเล็กนอย สรุปไดวาบรรยากาศองคกรซ่ึงประกอบดวยระดับความผูกพันมาก ระดับ
ความผูกพันปานกลาง ระดับความผูกพันนอย เปนปจจัยท่ีมีผลตอระดับความผูกพันโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ระดับความผูกพันมากมีระดับความผูกพันสูงท่ีสุด และระดับความผูกพันนอยมีระดับความ
ผูกพันตํ่าท่ีสุด 

 9. สมมติฐานของความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 สมมติฐานท่ี 9  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  สมมติฐานท่ี 9.1 ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไป
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
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  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  สมมติฐานท่ี 9.2 ระดับความผูกพันตอเน่ืองแตกตางไปตามลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  สมมติฐานท่ี 9.3 ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
ไมแตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
กกกกกกกกดังนั้น  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ดังตารางท่ี  16  คือ 
 

ตารางท่ี 16  การทดสอบระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                  n = 239 
ระดับความ
ผูกพัน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ n X  S.D. F-test Sig. 

งานบริหาร 60 3.90 .39 
งานดานจัดการ 45 3.64 .39 
งานดานบริการ 39 3.79 .49 
งานสนับสนุน 95 3.60 .50 

โดยรวม 

รวม 239 3.71 .47 

5.753 0.001* 

งานบริหาร 60 3.93 .39 
งานดานจัดการ 45 3.70 .37 
งานดานบริการ 39 3.81 .53 
งานสนับสนุน 95 3.67 .76 

ดานความรูสึก 

รวม 239 3.76 .59 

2.659 0.049* 
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ตารางท่ี  16 ((ตอ) 
                                                                                                                                     n = 239 
ระดับความ
ผูกพัน 

ลักษณะงานท่ี
ปฏิบตั ิ

n X  S.D. F-test Sig. 

งานบริหาร 60 3.81 .46 
งานดานจดัการ 45 3.50 .43 
งานดานบริการ 39 3.68 .49 
งานสนับสนุน 95 3.45 .492 

ตอเนื่อง 

รวม 239 3.59 .49 

8.285 0.000* 

งานบริหาร 60 3.95 .46 
งานดานจดัการ 45 3.71 .50 
งานดานบริการ 39 3.88 .57 
งานสนับสนุน 95 3.70 .63 

ท่ีเกิดจาก
ปทัสถานของ

สังคม 

รวม 239 3.79 .56 

 
3.039 

 
0.030* 

 α = 0.05 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16 พบวา ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวม
แตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันโดยรวม
ไมแตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานบริหารมีระดับความผูกพันโดยรวม
สูงท่ีสุด ( X  = 3.90) และงานสนับสนุนมีระดับความผูกพันโดยรวมตํ่าท่ีสุด ( X  = 3.60) และเม่ือ
เรียงลําดับสูงไปหาต่ําแลวจะไดลําดับ ดังนี้งานบริหาร ( X  = 3.90) งานดานบริการ ( X  = 3.79) งาน
ดานจัดการ ( X  = 3.64) และงานสนับสนุน ( X  = 3.60)  
กกกกกกกกเม่ือพิจารณาระดับความผูกพันแตละดาน พบวา  
กกกกกกกกระดับความผูกพันดานความรูสึก จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความ
ผูกพันดานความรูสึกมีแตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 และ
ปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไปตามลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ 
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กกกกกกกกระดับความผูกพันตอเนื่อง จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพัน
ตอเนื่องมีแตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 และปฏิเสธ
สมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเน่ืองไมแตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
กกกกกกกกระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวา
ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมมีแตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิดจาก
ปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
กกกกกกกกจึงกลาวไดวาระดับความผูกพันโดยรวม ระดับความผูกพันดานความรูสึก ระดับความ
ผูกพันตอเนื่อง และระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมตางยอมรับสมมติฐานรอง(H1) 
และปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05  แตอยางไรก็ตาม สําหรับระดับ
ความผูกพันโดยรวมคลายกับ ระดับความผูกพันดานความรูสึก ระดับความผูกพันตอเนื่อง และ
ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม คือ งานบริหารมีระดับความผูกพันสูงท่ีสุด และงาน
สนับสนุนมีระดับความผูกพันตํ่าท่ีสุด ซ่ึงแตกตางกันเล็กนอย สรุปไดวาลักษณะงานที่ปฏิบัติซ่ึง
ประกอบดวยงานบริหาร งานดานจัดการ งานดานบริการ และงานสนับสนุนเปนปจจัยท่ีมีผลตอ
ระดับความผูกพันโดยเฉพาะอยางยิ่ง งานบริหารมีระดับความผูกพันสูงท่ีสุด และงานสนับสนุนมี
ระดับความผูกพันตํ่าท่ีสุด 

 10. สมมติฐานของความสัมพันธระหวางระดับความผูกพันกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน 
 สมมติฐานท่ี 10 ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตาม
ความพึงพอใจในการทํางาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามความ
พึงพอใจในการทํางาน 
  สมมติฐานท่ี 10.1 ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
ความพึงพอใจในการทํางาน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไป
ตามความพึงพอใจในการทํางาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันดานความรูสึกแตกตางไปตาม
ความพึงพอใจในการทํางาน 
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  สมมติฐานท่ี 10.2 ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตามความพึง
พอใจในการทํางาน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตาม
ความพึงพอใจในการทํางาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันตอเนื่องแตกตางไปตามความ
พึงพอใจในการทํางาน 
  สมมติฐานท่ี 10.3 ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน 
  สมมติฐานวาง ( H0 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
ไมแตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน 
  สมมติฐานรอง ( H1 )  :  ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
แตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน 
กกกกกกกกดังนั้น  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตาม
ความพึงพอใจในการทํางานดังตารางท่ี  17  คือ 
 

ตารางท่ี 17  การทดสอบระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน 
    n = 239 

ระดับความผูกพัน 
ความพึงพอใจใน 

การทํางาน 
n X  S.D. F-test Sig. 

มาก 90 3.90 .36 
ปานกลาง 140 3.62 .48 
นอย 9 3.31 .63 

โดยรวม 

รวม 239 3.71 .47 

14.891 0.000* 

มาก 90 3.93 .39 
ปานกลาง 140 3.68 .67 
นอย 9 3.31 .48 

ดานความรูสึก 

รวม 239 3.76 .59 

8.183 0.000* 

มาก 90 3.78 .39 
ปานกลาง 140 3.48 .49 
นอย 9 3.26 .80 

ตอเนื่อง 

รวม 239 3.59 .49 

13.804 0.000* 
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ตารางท่ี 17 (ตอ) 
n = 239 

ระดับความผูกพัน 
ความพึงพอใจใน 

การทํางาน 
n X  S.D. F-test Sig. 

มาก 90 3.99 .54 
ปานกลาง 140 3.70 .53 
นอย 9 3.37 .75 

ที่เกิดจากปทัสถาน
ของสังคม 

รวม 239 3.79 .56 

10.530 0.000* 

 α = 0.05 
 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 17 พบวา ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามความพึงพอใจในการ
ทํางานอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพัน
โดยรวมแตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน และปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความ
ผูกพันโดยรวมไมแตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งความผูกพันระดับ
มากมีระดับความผูกพันโดยรวมสูงท่ีสุด ( X  = 3.90) และความผูกพันระดับนอยมีระดับความ
ผูกพันโดยรวมต่ําท่ีสุด ( X  = 3.31) และเม่ือเรียงลําดับสูงไปหาต่ําแลวจะไดลําดับบ ดังนี้ ความ
ผูกพันระดับมาก ( X  = 3.90) ความผูกพันระดับปานกลาง ( X  = 3.62) และ ความผูกพันระดับนอย 
( X  = 3.31)  
กกกกกกกกเม่ือพิจารณาระดับความผูกพันแตละดาน พบวา  
กกกกกกกกระดับความผูกพันดานความรูสึก จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความ
ผูกพันดานความรูสึกมีแตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 
0.05 และปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันดานความรูสึกไมแตกตางไปตามความ
พึงพอใจในการทํางาน 
กกกกกกกกระดับความผูกพันตอเนื่อง จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวาระดับความผูกพัน
ตอเนื่องมีแตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 และ
ปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันตอเนื่องไมแตกตางไปตามความพึงพอใจในการ
ทํางาน 
กกกกกกกกระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม จึงตองยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ท่ีวา
ระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมมีแตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน อยาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

97

มีนัยสําคัญท่ีระดับ α = 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานวาง(H0) ท่ีวาระดับความผูกพันท่ีเกิดจาก
ปทัสถานของสังคมไมแตกตางไปตามความพึงพอใจในการทํางาน 
กกกกกกกกแตอยางไรก็ตาม สําหรับระดับความผูกพันโดยรวมคลายกับ ระดับความผูกพันดาน
ความรูสึก ระดับความผูกพันตอเน่ือง และระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม คือ ความ
ผูกพันระดับมากมีระดับความผูกพันสูงท่ีสุด และความผูกพันระดับนอยมีระดับความผูกพันตํ่าท่ีสุด 
ซ่ึงแตกตางกันเล็กนอย สรุปไดวาความพึงพอใจในการทํางานซ่ึงประกอบดวยความผูกพันระดับ
มาก ความผูกพันระดับปานกลาง และความผูกพันระดับนอยเปนปจจัยท่ีมีผลตอระดับความผูกพัน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความผูกพันระดับมากมีระดับความผูกพันสูงท่ีสุด และความผูกพันระดับนอยมี
ระดับความผูกพันตํ่าท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 18  ตารางสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

n = 239 
การทดสอบสมมติฐาน ตัวแปร ระดับความผูกพัน 

Sig ไม Sig 
โดยรวม  ไม Sig 
ดานความรูสึก  ไม Sig 
ตอเน่ือง  ไม Sig 

สถานภาพทางประชากร 
   - เพศ 

ท่ี เกิดจากปทัสถานของ
สังคม 

 ไม Sig 

โดยรวม  ไม Sig 
ดานความรูสึก  ไม Sig 
ตอเน่ือง  ไม Sig 

   - อายุ 

ท่ี เกิดจากปทัสถานของ
สังคม 

 ไม Sig 

โดยรวม  ไม Sig 
ดานความรูสึก  ไม Sig 
ดานตอเน่ือง  ไม Sig 

   - ระดับการศึกษา 

ท่ี เกิดจากปทัสถานของ
สังคม 

 ไม Sig 
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ตารางท่ี 18   (ตอ) 
 

การทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปร ระดับความผูกพัน 

Sig ไม Sig 
โดยรวม  ไม Sig 
ดานความรูสึก  ไม Sig 
ตอเน่ือง  ไม Sig 

   - ประสบการณทํางาน 

ท่ี เกิดจากปทัสถานของ
สังคม 

 ไม Sig 

โดยรวม  ไม Sig 
ดานความรูสึก  ไม Sig 
ตอเน่ือง  ไม Sig 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
   - เงินเดือน 

ท่ี เกิดจากปทัสถานของ
สังคม 

 ไม Sig 

โดยรวม Sig  
ดานความรูสึก Sig  
ตอเน่ือง Sig  

   - ลักษณะการจางงาน 

ท่ี เกิดจากปทัสถานของ
สังคม 

 ไม Sig 

โดยรวม Sig  
ดานความรูสึก Sig  
ตอเน่ือง Sig  

   - สังกัดหนวยงาน 

ท่ี เกิดจากปทัสถานของ
สังคม 

Sig  

โดยรวม Sig  
ดานความรูสึก Sig  
ตอเน่ือง Sig  

   - บรรยากาศองคกร 

ท่ี เกิดจากปทัสถานของ
สังคม 

Sig  
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ตารางท่ี 18   (ตอ) 
 

การทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปร ระดับความผูกพัน 

Sig ไม Sig 
โดยรวม Sig  
ดานความรูสึก Sig  
ตอเน่ือง Sig  

สถานภาพการทํางาน 
   - ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ท่ี เกิดจากปทัสถานของ
สังคม 

Sig  

โดยรวม Sig  
ดานความรูสึก Sig  
ตอเน่ือง Sig  

   - ความพึงพอใจในการ
ทํางาน 

ท่ี เกิดจากปทัสถานของ
สังคม 

Sig  

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 18 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน 
และเงินเดือนท่ีแตกตางกัน มีระดับความผูกพันไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.05 
กกกกกกกกกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะการจางท่ีแตกตางกันมีระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถาน
ของสังคมไมแตกตางกัน แตในระดับความผูกพันดานความรูสึก และระดับความผูกพันตอเนื่องมี
ระดับความผูกพันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.05 
กกกกกกกกและกลุมตัวอยางท่ีสังกัดหนวยงาน บรรยากาศองคกร ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความ
พึงพอใจในการทํางานท่ีแตกตางกันมีระดับความผูกพันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี          
α = 0.05 
 

สวนท่ี 4  การวิเคราะหตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
กกกกกกกกการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดนําตัวแปรอิสระท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญมาคํานวณ
ดวยโปรแกรม SPSS โดยเขาสูตร Multiple Linear Regression ก็จะไดตัวแบบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามตารางท่ี  19  คือ 
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ตารางท่ี 19  ตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ B 
Std. 

Error 
Beta t/F Sig 

(คาคงท่ี) 4.639 0.122  37.965 .000* 
ลักษณะการจางงาน -.046 .012 .221 -3.762 .000* 
บรรยากาศองคกร -.067 .023 .175 -2.965 .003* 
ความพึงพอใจในการทํางาน -.180 .058 .209 -3.100 .002* 

  * นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
กกกกกกกกจากตารางท่ี  19 พบวาตัวทํานาย (estimator) ใชในการทํานาย (estimate) ระดับทุนทาง
สังคมไดแก อายุมากท่ีสุด และรองลงมา การมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน ซ่ึงเขียนเปนสมการ 
Multiple Linear Regressions ไดดังน้ี  

กก สรางตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามไดดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกŷ  = 4.639 + .221X1 + .175X2  + .209X3 
 เม่ือ ŷ   =    คาทํานายระดับความผูกพัน 
  X1   =   ลักษณะการจางงาน  
  X2    =   บรรยากาศองคกร 
  X3    =   ความพึงพอใจในการทํางาน 
 หมายเหตุ   X1   X2  และ X3 เปนการวัดแบบอันตราภาค (Interval Scale) ซ่ึงถือวา      
เปนการวัดแบบตอเนื่อง (continuous) ท่ีสามารถหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Coefficient 
Correlation , r) กับตัวแปรตามได 
 
สวนท่ี 5   ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูตอบแบบสอบถาม 
กกกกกกกก1. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น  และมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
กรมชลประทาน (2 คน) 
กกกกกกกก2. ควรมีการจัดคนใหเขากับงานที่เหมาะสม (4 คน ) 
กกกกกกกก3. ผูบังคับบัญชาควรดูแล และปกปองผูใตบังคับบัญชาใหเหมาะสม (3 คน ) 
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กกกกกกกก4. ควรมีการเพิ่มงบประมาณในเร่ืองอุปกรณสํานักงาน และอุปกรณภาคสนามใหมาก
ข้ึนและเพียงพอตอความตองการ มีความทันสมัย เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองปร้ินเตอร เคร่ือง
สแกนเนอร ฯ (3 คน ) 
กกกกกกกก5. ควรมีกิจกรรมที่เนนการสานสัมพันธระหวางบุคลากรในกรมชลประทาน (3 คน ) 
กกกกกกกก6. ฝายบริหารควรมีนโยบายการทํางานท่ีชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายหลักของ
กรมชลประทานมากข้ึน (2 คน) 
กกกกกกกก7. ควรมีการปรับปรุงระบบการทํางานใหมีความกระชับ รวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน (2 คน ) 
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บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัย “ความผูกพันของบุคลากรตอหนวยงานราชการ กรณีศึกษากรมชลประทาน” มี
วัตถุประสงคในการศึกษา ดังนี้ 
กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรตอกรมชลประทาน 
ก 2. เพื่อศึกษาความแตกตางของระดับความผูกพันไปตามสถานภาพทางประชากร 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และสถานภาพการทํางาน 
กกกกกกกก3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรตอกรมชลประทาน
ใหดียิ่งข้ึน 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกกประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรกรมชลประทาน ใน 8 หนวยงาน ไดแก 
สํานักงานเลขานุการกรม สํานักบริหารโครงการ สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงาน
บุคคล สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา  สํานักโครงการขนาดใหญ  และสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง  จํานวน 
595 คน สวนกลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบการสุมอยางเปนระบบ (Systematic 
Sampling).ประกอบดวยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม  (Cluster Sampling) โดยแบงประชากร
ออกเปน 8 สํานัก แลวหาจํานวนตัวอยางไดตามตารางท่ี 3 ท่ีกลาวแลว และสุมตัวอยางโดยวิธีสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) และกําหนดจํานวนโดยสูตร ทาโร ยามาเน  (Taro Yamane 
1941 ,อางถึงใน สุธรรม  รัตนโชติ 2551  : 101)ไดตัวอยางท้ังส้ิน 239 คน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการทดสอบความแมนตรงตามเนื้อหา  (Content Validity) ของ
แบบสอบถามได 93.4 % และทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของตัวแปรตาม ไดคาเทากับ 0.810 
และเก็บรวบรวม
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ขอมูล โดยแจกแบบสอบถามตามสํานักท้ัง 8 หนวยงานของกรมชลประทาน เปนจํานวน 239 ชุด
ตามสัดสวนของจํานวนบุคลากรในแตละหนวยงาน และสุมตัวอยางแบบจับสลาก  โดยผูวิจัยได
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  สถานภาพทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการทํางานของกลุมตัวอยาง  
 สวนท่ี 2  ระดับความผูกพันของบุคลากรตอกรมชลประทาน 
 สวนท่ี 3  การทดสอบสมมติฐาน 
 สวนท่ี 4 การวิเคราะหตวัแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
 สวนท่ี 5 ความคิดเหน็หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูตอบแบบสอบถาม 
 

สรุปผลการวิจัย 

สวนท่ี 1  สถานภาพทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการทํางานของกลุมตัวอยาง  
กกกกกกกกกลุมตัวอยางท้ังหมด เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 60.7 มีอายุ 51 – 60 ป
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
52.7 กลุมตัวอยางท้ังหมดมีประสบการณทํางาน 26 ปข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.4 มี
เงินเดือน 20,0001 – 25,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.1 มีลักษณะการจางงานโดยเปน 
ขาราชการ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.5 กลุมตัวอยางท้ังหมด สังกัดสํานักโครงการขนาดใหญมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 15.1 กลุมตัวอยางท้ังหมด เห็นวาบรรยากาศการทํางานเปนกันเองปานกลาง
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.9 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนงานสนับสนุนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ39.7 
และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการทํางานท่ีปานกลาง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.6 

 

สวนท่ี 2  ระดับความผูกพันของบุคลากรตอกรมชลประทาน 

กกกกกกกกกลุมตัวอยางมีระดับความผูกพันโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.71 เม่ือ
เปรียบเทียบความผูกพันท้ัง 3 ดาน พบวา มีระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.79 มีระดับความผูกพันมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความผูกพันดานความรูสึกใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.76  และระดับความผูกพันนอยท่ีสุด คือ ความผูกพันตอเนื่องแตก็ยังอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.59 และเม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา 
กกกกกกกกกลุมตัวอยางมีภาพรวมความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยท่ี 3.79 เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพันเร่ืองทานคิดวา
ปญหาขององคกรเปนเร่ืองท่ีบุคลากรทุกคนตองรวมมือแกไขมีระดับความผูกพันมากท่ีสุด โดยมี
คาเฉล่ียท่ี 4.17 รองลงมา คือ เร่ืองทานยอมรับและยินดีปฏิบัติตามคานิยม เชน เร่ืองการประหยัดไฟ 
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โดยการปดไฟ และเคร่ืองปรับอากาศในตอนพักเท่ียงเปนเวลา 1 ช่ัวโมงมีระดับความผูกพันมาก 
โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.97 และกลุมตัวอยางมีระดับความผูกพันเร่ืองทานคิดวานโยบายการบริหารงาน
บุคคลของกรมประทานเปนไปอยางมีระบบ และมีหลักเกณฑมีระดับความผูกพันมากนอยท่ีสุด 
โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.56 เนื่องจากกรมชลประทานเปนหนวยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ บุคลากรในองคกรมีความผูกพันท่ีเกิดจากคานิยม วัฒนธรรมหรือปทัสถานทางสังคม ซ่ึง
อยูภายใตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ียึดถือปฏิบัติ ผลการวิจัยท่ีออกมา
ในครั้งนี้มีระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมในระดับมาก 
กกกกกกกกกลุมตัวอยางมีภาพรวมความผูกพันดานความรูสึกอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.76 
เม่ือพิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพันในเร่ือง ทานพรอมเสมอท่ีจะทําทุก
อยางเพื่อความกาวหนาขององคกรมีระดับความผูกพันมากท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ยท่ี 4.38 รองลงมา คือ 
เร่ือง ทานเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรมีระดับความผูกพันมาก โดยมีคาเฉล่ีย
ท่ี 4.23 และกลุมตัวอยางมีความผูกพันเร่ือง ทานรูสึกวาเงินเดือน สวัสดิการตางๆ ท่ีทานไดรับ
เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของทาน ระดับความผูกพันปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.28 
กกกกกกกกกลุมตัวอยางมีภาพรวมความผูกพันตอเนื่องอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 3.59 เม่ือ
พิจารณาในแตละประเด็นพบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพันเร่ือง ทานไดทุมเท และเสียสละในการ
ทํางานใหกับองคกรอยางเต็มความสามารถมีระดับความผูกพันมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 4.00 
รองลงมาคือ เร่ือง ถึงแมวาจะไดรับมอบหมายงานใหมท่ียังไมเคยทํามากอน แตทานก็สามารถนํา
แนวทางในการปฏิบัติงานแบบเดิมมาใชไดอยางเหมาะสมมีระดับความผูกพันมาก โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 
3.85 และกลุมตัวอยางมีความผูกพันเร่ือง ถาแมทานมีโอกาสเปล่ียนงานท่ีใหคาตอบแทนสูงกวา
ทานจะยังคงเลือกทํางานกับองคกรน้ีตอไปมีระดับความผูกพันมากนอยท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3.43  
กกกกกกกกสรุปจากผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 51 – 60 ปมากท่ีสุด มี
ลักษณะการจางงานเปนขาราชการมากท่ีสุด เนื่องจากบุคลากรในชวงอายุดังกลาวเปนบุคคลท่ีมี
ประสบการณทํางาน 26 ปข้ึนไป มักคิดจะเกษียณกอนอายุราชการ ทําใหความผูกพันตอเนื่องอยูใน
ระดับนอยกวาความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม และความผูกพันดานความรูสึก 
 
สวนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 
กกกกกกกกเนื่องจากสมมติฐานท้ังหมด เปนสมมติฐานแบบ “แตกตาง” ผูวิจัยจึงทดสอบสมมติฐาน 
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way analysis of variance)  การทดสอบ
นัยสําคัญของความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย ( X ) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % ทุกสมมติฐาน ซ่ึงกลาว
โดยละเอียดไดดังนี้ คือ 
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 สมมติฐานท่ี  1 ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเพศ 
 สมมติฐานท่ี  2 ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามอายุ 

 สมมติฐานท่ี  3 ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานท่ี  4 ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามประสบการณทํางาน 
 สมมติฐานท่ี  5 ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามเงินเดือน 
 สมมติฐานท่ี  6 ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามลักษณะการจางงาน 
 สมมติฐานท่ี  7 ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
 สมมติฐานท่ี  8 ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามบรรยากาศองคกร 
 สมมติฐานท่ี  9 ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 สมมติฐานท่ี 10 ระดับความผูกพันโดยรวมแตกตางไปตามความพึงพอใจในการ
ทํางาน 
กกกกกกกกการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับความผูกพันแตกตางไมไปตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณทํางาน และเงินเดือนท่ีแตกตางกัน มีระดับความผูกพันไมแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.05 
กกกกกกกกการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับความผูกพันแตกตางไปตามสังกัดหนวยงาน 
บรรยากาศองคกร ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความพึงพอใจในการทํางานท่ีแตกตางกันมีระดับความ
ผูกพันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.05  และกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะการจางท่ี
แตกตางกันมีระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมไมแตกตางกัน แตในระดับความ
ผูกพันดานความรูสึก และระดับความผูกพันตอเนื่องมีระดับความผูกพันแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.05 
 สรุปไดวา สถานภาพทางประชากรมีระดับความผูกพันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี α = 0.05  แตสถานภาพทางเศรษฐกิจ  สถานภาพทางสังคม  และสถานภาพกรทํางาน มี
ระดับความผูกพันแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.05 
 
สวนท่ี 4  การวิเคราะหตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
กกกกกกกกการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดนําตัวแปรอิสระท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญมาคํานวณ
ดวยโปรแกรม SPSS โดยเขาสูตร Multiple Linear Regression ก็จะไดตัวแบบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามตารางท่ี  19  คือ 
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ตารางท่ี 19  ตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ B 
Std. 

Error 
Beta t/F Sig 

(คาคงท่ี) 4.639 0.122  37.965 .000* 
ลักษณะการจางงาน -.046 .012 .221 -3.762 .000* 
บรรยากาศองคกร -.067 .023 .175 -2.965 .003* 
ความพึงพอใจในการทํางาน -.180 .058 .209 -3.100 .002* 

 * นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
กกกกกกกกจากตารางท่ี  19 พบวาตัวทํานาย (estimator) ใชในการทํานาย (estimate) ระดับทุนทาง
สังคมไดแก อายุมากท่ีสุด และรองลงมา การมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน ซ่ึงเขียนเปนสมการ 
Multiple Linear Regressions ไดดังน้ี  

กก สรางตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามไดดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกŷ  = 4.639 + .221X1 + .175X2  + .209X3 
 เม่ือ ŷ   =    คาทํานายระดับความผูกพัน 
  X1   =   ลักษณะการจางงาน  
  X2    =   บรรยากาศองคกร 
  X3    =   ความพึงพอใจในการทํางาน 
 หมายเหตุ     X1   X2  และ X3 เปนการวัดแบบอันตราภาค (Interval Scale) ซ่ึงถือวา    
เปนการวัดแบบตอเนื่อง (continuous) ท่ีสามารถหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Coefficient 
Correlation , r) กับตัวแปรตามได 
 
สวนท่ี 5  ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูตอบแบบสอบถาม 
 1. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น  และมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
กรมชลประทาน (2 คน) 
 2. ควรมีการจัดคนใหเขากับงานท่ีเหมาะสม (4 คน ) 
 3. ผูบังคับบัญชาควรดูแล และปกปองผูใตบังคับบัญชาใหเหมาะสม (3 คน ) 
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 4. ควรมีการเพิ่มงบประมาณในเร่ืองอุปกรณสํานักงาน และอุปกรณภาคสนามให      
มากข้ึนและเพียงพอตอความตองการ มีความทันสมัย เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร  เคร่ืองปร้ินเตอร 
เคร่ืองสแกนเนอร ฯ (3 คน ) 
 5. ควรมีกิจกรรมท่ีเนนการสานสัมพันธระหวางบุคลากรในกรมชลประทาน (3 คน ) 
 6. ฝายบริหารควรมีนโยบายการทํางานท่ีชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายหลักของกรม
ชลประทานมากข้ึน (2 คน) 
 7. ควรมีการปรับปรุงระบบการทํางานใหมีความกระชับ รวดเร็ว ลดข้ันตอนการทํางาน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน (2 คน ) 
 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความผูกพันในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญจะเปนขาราชการ และมีประสบการณทํางาน 26 ปขึ้น
ไปมากท่ีสุด การทํางานของขาราชการสวนใหญจะทํางานเปนระยะเวลานาน และมีการเปล่ียนหรือ
โอนยายการทํางานนอย ซ่ึงระดับความผูกพันตอองคกรท่ีมากน้ียอมสงผลตอการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดังท่ี ธีระ  วีระธรรมสาธิต (2532 : 30)  ไดใหความสําคัญของความผูกพันองคกรวา 
เม่ือสมาชิกองคกรมีความผูกพันตอองคกร ก็จะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีตอเนื่อง หรือคง
เสนคงวาในการทํางาน ความตอเนื่องในการทํางานโดยไมโยกยายเปล่ียนแปลงท่ีทํางาน การท่ี
สมาชิกผูกพันตอองคการ และพยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพไว โดยไมโยกยายไปไหนก็อาจ
เนื่องจากไดเปรียบเทียบอยางถ่ีถวนแลวจะเกิดผลเสีย หากละท้ิงสภานภาพการเปนสมาชิกหรือ
ลาออกจากองคการไป สอดคลองกับผลการศึกษาของ พัชราภรณ  ศุภม่ังมี (2548 : บทคัดยอ) ศึกษา
ความผูกพันของบุคลากรตอองคการ:  กรณีศึกษาบริษัท  สหพัฒนพิบูล จํากัด มหาชน   (ศูนยกระจาย
สินคาจังหวัดเชียงใหม) ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูในระดบัมาก  
(คาเฉล่ีย = 3.79)  และบุคลากรมีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 3.62) 
 ผลการศึกษาดานภาพรวมของความผูกพันดานความรูสึกนั้น พบวา กลุมตัวอยางมี
ภาพรวมความผูกพันดานความรูสึกในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละประเด็นพบวา กลุมตัวอยาง
มีความผูกพันในเร่ืองความพรอมท่ีจะทําทุกอยางเพ่ือความกาวหนาขององคกรมากท่ีสุด ท้ังนี้เปน
เพราะเม่ือมีความรูสึกผูกพันกับองคกรแลวยอมตองการใหองคกรท่ีทํางานอยูมีความกาวหนา 
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงจะสงผลตอการทํางาน ผลตอบแทน ความกาวหนาในการทํางานของ
บุคลากรไปดวย สอดคลองกับ Mowday and others (อางถึงใน ธีระ  วีรธรรมสาธิต 2532 : 5) ท่ี
พบวา ความผูกพันตอองคกรยังหมายถึง ความรูสึกของบุคลากรท่ีแสดงตนวาเปนหนึ่งเดียวกับ
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องคกร มีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกองคกรอ่ืน ๆ และเต็มใจท่ีจะอุทิศกําลังกาย และกําลังใจ เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจขององคกร ซ่ึงโดยปกติพฤติกรรมของบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกรอยางแทจริง 
จะมุงเนนความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายขององคกร สอดคลองกับ ภรณี    มหานนท 
(2529 : 102) ในเร่ืองความสําคัญของความผูกพันองคกรท่ีพบวา บุคลากรซ่ึงมีความรูสึกผูกพันอยาง
สูง  มักมีความปรารถนาอยางแรงท่ีจะคงอยูกับองคการตอไป  เพื่อทํางานขององคการใหบรรลุ
เปาหมายซ่ึงตนเองเล่ือมใสศรัทธา  
 ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอเนื่อง พบวา กลุมตัวอยางมีภาพรวมความผูกพัน
ตอเนื่องในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละประเด็นพบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพันในเร่ืองการ
ทุมเท เสียสละในการทํางานใหกับองคกรอยางเต็มความสามารถมีความผูกพันระดับมาก โดยความ
ผูกพันตอเนื่องเกิดข้ึนจากการคิดคํานวณของบุคคล  บนพื้นฐานของตนทุนท่ีบุคคลใหกับองคกร 
ทางเลือกท่ีมีของบุคคล  และผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับจากองคกร  โดยจะแสดงออกในรูป
พฤติกรรมตอเนื่องในการทํางานของบุคคลวาจะทํางานอยูกับองคการนั้นตอไป  หรือโยกยาย
เปล่ียนแปลงท่ีทํางาน จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความผูกพันอยางตอเนื่องกับองคกรใน
ระดับสูง จึงคาดเดาไดวากลุมตัวอยางจะมีการทํางานอยางตอเนื่อง เสียสละใหกับองคกรอยางเต็ม
ความสามารถ ซ่ึงจะสงผลใหองคกรมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลองกับแนวคิด
ของ  Richard M. Steers  (อางถึงใน  ดุจดาว    ศุภจิตกุลชัย 2546 : 11) เร่ืองผลของความผูกพันตอ
องคกร ท่ีวา บุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคกร จะมีความปรารถนาท่ีจะอยูกับนายจางของเขาโดยท่ี
เขาจะชวยเหลือ และทําใหบรรลุจุดมุงหมายตามท่ีพวกเขายอมรับ 
 และผลการศึกษาระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมพบวา กลุมตัวอยางมี
ภาพรวมความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคมในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละประเด็นพบวา 
กลุมตัวอยางมีความผูกพันในเร่ืองท่ีคิดวาปญหาขององคกรเปนเร่ืองท่ีบุคลากรทุกคนตองรวมมือ
แกไข มีความผูกพันระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะกรมชลประทานเปนองคกรของรัฐ ยอมเกิดจาก
ปทัสถานของสังคมที่แนนอน ชัดเจน และมีความเครงครัด ดังนั้นกลุมตัวอยางจึงมีความผูกพันท่ี
เกิดจากปทัสถานของสังคมในระดับท่ีมาก ซ่ึงการท่ีบุคลากรดํารงรักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององคกรอยางเครงครัด รวมไปถึงชวยกันแกไขปญหาขององคกร ยอมสงผลตอการปฏิบัติงาน
ขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 สําหรับการทดสอบสมมติฐานน้ัน พบวา ลักษณะการจางท่ีแตกตางกันมีระดับความ
ผูกพันดานความรูสึก และระดับความผูกพันตอเน่ืองแตกตางกัน โดยท่ีกลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการ
มีระดับความผูกพันดานความรูสึกมากกวาผูอ่ืน และกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกจางประจํามีระดับความ
ผูกพันตอเน่ืองมากกวาผูอ่ืนๆ ท้ังนี้เปนเพราะในดานความรูสึก ขาราชการยอมมีความรูสึกชอบหรือ
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รักองคกรมากกวากลุมอ่ืนๆ เพราะขาราชการมีการทํางานท่ีม่ันคง และมีการเปล่ียนแปลงหนวยงาน
ท่ีทํางานยากดังนั้นยอมมีความรูสึกท่ีผูกพันกับองคกรมากกวากลุมอ่ืน และสําหรับลูกจางประจํามี
ระดับความผูกพันตอเนื่องมากกวาผูอ่ืนๆ เปนเพราะวาลูกจางประจํายอมมีความตองการท่ีจะ
กาวหนาในการทํางาน อยากท่ีจะทํางานใหมีความม่ันคง ไมอยากท่ีจะยายงาน เพราะมีความ
เช่ียวชาญในหนวยงานนั้นๆ อยูแลว ดังนั้นลูกจางประจําจึงมีระดับความผูกพันตอเน่ืองมากกวากลุม
อ่ืนๆ 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานดานสถานภาพทางสังคม และสถานภาพการทํางานท่ี
แตกตางกันมีระดับความผูกพันองคกรท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในสวน
ของหนวยงานที่สังกัดนั้นยอมมีรายละเอียดการทํางาน และกฎระเบียบท่ีแตกตางกัน ดังนั้นระดับ
ความผูกพันขององคกรยอมมีความแตกตางกันไป ในดานบรรยากาศของการทํางานท่ีแตกตางกัน
นั้น ยอมสงผลตอการทํางาน ซ่ึงจะไปกระทบตอความผูกพันท่ีมีตอองคกรดวย หากบรรยากาศใน
การทํางานไมดี ผูรวมงานไมมีความเปนกันเอง ยอมทําใหผูทํางานอึดอัด ไมมีความสุขในการ
ทํางาน และไมอยากท่ีจะทํางานในองคกรตอไป สอดคลองกับแนวคิดของ ลิทวิน และสทริงเกอร 
(Litwin andStringer1968 ,อางถึงใน  กุลชยา  เต็มชวาลา 2548 : 43) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีทําให
บรรยากาศขององคกรนาทํางาน  หรือไมนั้น  พบวา  ความชัดเจนเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน  การรับรู
ความทาทายของงานจะเกี่ยวของโดยตรงตอการสนองตอบความตองการข้ันพื้นฐาน  ในทํานอง
เดียวกันการรับรูผลของการปฏิบัติงานเทากับเปนการบอกใหบุคลากรรูถึงความแตกตางระหวาง
งานท่ีทําไดกับมาตรฐานท่ีองคการคาดหมาย  การรับรูนี้เองเปนส่ิงกระตุน  และจูงใจ  ความตองการ
ประสบความสําเร็จในการทํางาน  อันจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  และพัฒนาไปสูการ
เกิดความรูสึกผูกพันตอองคการในท่ีสุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีวา สถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกันมีระดับความผูกพัน
องคกรท่ีแตกตางกัน พบวา ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติท่ีแตกตางกัน โดยท่ีกลุมตัวอยางท่ีทํางานดาน
งานบริหารมีระดับความผูกพันมากกวาผูอ่ืน ท้ังนี้เปนเพราะในการทํางานดานบริหารมักจะมาจากผู
ท่ีทํางานในองคกรหรือหนวยงานนั้นมาเปนเวลานาน มีความเชี่ยวชาญและมีความเขาใจใน
หนวยงานมาก ดังน้ันเม่ือทํางานฝายนี้ยอมมีระดับความผูกพันมากกวาการทํางานกับฝายอ่ืน และใน
สวนของความพึงพอใจในการทํางาน พบวา โดยท่ีกลุมตัวอยางท่ีความพึงพอใจในการทํางานมากมี
ระดับความผูกพันมากกวาผูอ่ืน ท้ังนี้สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองความพึงพอใจในการทํางานของ    
แอปเปลไวท (Applewhile 1965 ,อางถึงใน  ธีรวิทย  อรุณรัศมี  2544 : 36) ท่ีวา ความพึงพอใจใน
งานเปนเร่ืองของบุคคลเปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลในการทํางาน  และความพึงพอใจในการ
ทํางานมีความหมายรวมถึงความพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพในท่ีทํางานดวย  เชน  การมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

110 

ความสุขท่ีไดทํางานกับเพ่ือนรวมงานท่ีเขากันได  มีทัศนคติท่ีดีตองาน  และมีความพอใจเก่ียวกับ
รายได 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานท้ังหมดพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณทํางาน และเงินเดือนท่ีแตกตางกัน มีระดับความผูกพันไมแตกตางกัน ท่ีระดับ α = 
0.05 กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะการจางท่ีแตกตางกันมีระดับความผูกพันท่ีเกิดจากปทัสถานของสังคม
ไมแตกตางกัน แตในระดับความผูกพันดานความรูสึก และระดับความผูกพันตอเนื่องมีระดับความ
ผูกพันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.05 และกลุมตัวอยางท่ีสังกัดหนวยงาน 
บรรยากาศองคกร ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความพึงพอใจในการทํางานท่ีแตกตางกันมีระดับความ
ผูกพันแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี α = 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของปรานอม     
กิตติดุษฎีธรรม (2538 : 23) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันของลูกจางตอองคการ
อุตสาหกรรมส่ิงทอ ประเภทการทอผาดวยเสนใย สังเคราะห กลุมตัวอยาง 273 คนเปนลูกจางใน
โรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ จํานวน 16 แหง พบวา ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และคาจาง ไมพบวามีความสัมพันธกับความผูกพนั
ตอองคการ แตปจจัยดานลักษณะงาน  ไดแก  ความสําคัญของลักษณะงาน การมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็น  โอกาสกาวหนาในงาน  และงานท่ีมีอิทธิพลติดตอสันพันธกับผู อ่ืน  พบวามี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และผลการศึกษาของ อัมพวัน  สุวรรณพรหม (2549 : 25)
ศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท ซี .พี .ดี .ชีทบอรด จํากัด เพื่อ
เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของบุคลากรตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล และความพึงพอใน
ในงาน  ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังนี้จํานวน 100 คน เม่ือเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรตามสมมติฐาน พบวา บุคลากรท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และอายุงานท่ีแตกตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระดับความผูกพัน 
 1. จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนหนึ่งเห็นวา สวัสดิการบางสวน ท่ีไดรับมีไม
เหมาะสมกับความทุมเทในการทํางาน ดังนั้นทางองคกรจึงควรมีการปรับปรุง และจัดใหมี
สวัสดิการบางประการใหมีความเหมาะสม เชน จัดใหมีลานแอโรบิค จัดใหมีการศึกษาดูงาน เพิ่ม
สวัสดิการของลูกจางช่ัวคราว และเพิ่มการปองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร 
 2. ควรมีการพิจารณาจัดคนใหเขากับงานใหมากยิ่งข้ึน 
 3. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
ทํางานใหมากข้ึน 
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 4. ผูบังคับบัญชาควรเอาใจใส และดูแลผูใตบังคับบัญชาใหมากข้ึน 
 5. ควรมีการเพิ่มงบประมาณในเร่ืองอุปกรณสํานักงาน และอุปกรณภาคสนามท่ีทันสมัย
ใหมากข้ึนและเพียงพอตอความตองการ  เชน  เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองปร้ินเตอร  เคร่ือง
สแกนเนอร ฯ  
 6. ควรมีกิจกรรมท่ีเนนการประสานสานสัมพันธระหวางบุคลากรใหมากข้ึน 
 7. ฝายบริหารควรมีนโยบายการทํางานท่ีชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายหลักของกรม
ชลประทานมากข้ึน  
 8. ควรมีการปรับปรุงระบบการทํางานใหมีความกระชับ รวดเร็ว และลดข้ันตอนการ
ทํางาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังไป 
 ควรมีการศึกษาสํานักอ่ืนๆ ของกรมชลประทานในสวนภูมิภาค และความพึงพอใจใน
การทํางานของแตละหนวยงาน เพื่อจะไดทราบรายละเอียดของแตละหนวยงานวามีการทํางาน
อยางไร มีการสรางหรือกระตุนแรงจูงใจในการทํางานท่ีเหมาะสมหรือไมอยางไร เพื่อจะไดนํา
ขอมูลมาปรับปรุงบรรยากาศการทํางานและการสรางประสิทธิภาพการทํางานขององคกรใหมี
คุณภาพตอไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

“ ความผูกพนัของบุคลากรตอหนวยงานราชการ  : 
กรณีศึกษากรมชลประทาน” 

………………………………………………………………………… 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ไดแก บุคลากรกรมชลประทาน 

 2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันของ
บุคลากรตอหนวยงานราชการ คําตอบท่ีไดจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแตประการใด  ฉะนั้นความ
จริงใจและขอเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของทานจะชวยใหการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้บรรลุผล
และเกิดประโยชนอยางยิ่งตอหนวยงานราชการในโอกาสตอไป 

 3. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอนคือ 
 กกกกตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการทํางาน  สถานภาพทางสังคม  
สถานภาพทางเศรษฐกิจ  สถานภาพทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 
 กกกกตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความผูกพัน 
 กกกกตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเหน็หรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่ งวาจะได รับความอนุ เคราะหจากทานดวยดีในการตอบ
แบบสอบถามและโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทั้ง 3 ตอน กรุณาอยาเวนขอใดขอหนึ่งเพราะ
คําตอบท่ีไดจะไมสมบูรณ ไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได ขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
 
 
  นางสาวสุนาภา  คุมชัย 
    นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง  

“ ความผูกพนัของบุคลากรตอหนวยงานราชการ  : 
ศึกษาเฉพาะกรณีกรมชลประทาน 

…………………….. 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกบัลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  บรรยากาศองคการ  
ความพึงพอใจในการทํางาน 
คํา ชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมายลงใน ( ) หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 
 สําหรับผูวิจัย 
1. เพศ 1  

 1 ชาย  2 หญิง 

2.  อายุ  2  

 1 20 – 30 ป 2 31 – 40 ป 
 3 41 – 50 ป 4 51 – 60 ป 

3.  ระดับการศึกษา  3  

 1 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 2 อนุปริญญา/ปวส. 
 3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 ปริญญาโท 
 5 ปริญญาเอก 

4.  ประสบการณทํางาน (เศษของปหากเกนิ 6 เดือนใหถือเปน 1 ป)  4  
 1 ไมเกิน 5 ป  2 6 – 10 ป 
 3 11 – 15 ป  4 16 – 20 ป 
 5 21 – 25 ป  6 26 ปข้ึนไป 

5. เงินเดือน 5  
 1 ต่ํากวา 5,000 บาท 2 5,000 – 10,000 บาท 
 3 10,000 – 15,000 บาท 4 15,000 – 20,000 บาท 
 5 20,000 – 25,000 บาท 6 25,000 บาทข้ึนไป 
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สําหรับผูวิจัย 

6. ลักษณะการจางงาน 6  

 1 ขาราชการ  2 พนักงานราชการ 
 3 ลูกจางประจํา 4 ลูกจางช่ัวคราว 

7. สังกัดหนวยงาน 7  
 1 สํานักงานเลขานุการกรม 2 สํานักบริหารโครงการ 
 3 สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 4 สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง   
 5 สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิยา 
 6 สํานักโครงการขนาดใหญ 
 7 สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบรหิารงานบุคคล 
 8 สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 

8. ทานคิดวาบรรยากาศการทํางานของทานเปนกนัเองมากนอยเพียงไร 8  

 1 มาก 2 ปานกลาง 3 นอย 

9. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติแบงตามสายงาน 9  

 1 งานบริหาร 2 งานจัดการ 
 3 งานบริการ 4 งานสนับสนุน 

10. ทานพึงพอใจในการทํางานมากนอยเพยีงไร 10  

 1 มาก 2 ปานกลาง 3 นอย 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความผูกพัน 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทาน  สําหรับขอความคําถามในแบบสอบถามน้ี  ไมมีขอใดถูกหรือผิด แตข้ึนอยูกับความ
คิดเห็นของแตละบุคคลเปนสําคัญ 
 

ระดับความผูกพัน  
 

ขอ
ท่ี 

 
 

ขอความ 
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

 
5 

เห็น
ดวย
มาก 

 
 

4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

 
3 

ไม
เห็น
ดวย 

 
 

2 

ไม
เห็น
ดวย 
อยาง
ยิ่ง 
1 

 
1 

ความผูกพนัดานความรูสึก 
เม่ือไดรับมอบหมายงานอยางใด
อยางหนึ่งทานจะทุมเทใหกับงาน
นั้นอยางเต็มท่ีทุกคร้ัง 

     

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 

1  

2 ทานรูสึกมั่นคง เม่ือไดเปนสมาชิก
ขององคกรน้ี 

     2  

3 ทานภูมิใจและยินดีท่ีจะบอกใครๆ
วาทานเปนสมาชิกคนหนึ่งของ
องคกรน้ี 

     3  

4 ทานรูสึกวาเงินเดือน สวัสดกิาร
ตางๆ ท่ีทานไดรับเหมาะสมกับผล
การปฏิบัติของทาน 

     4  

5 ทานคิดวาหัวหนาใหความสนใจ 
หรือยอมรับความคิดเห็นของทาน 

     5  

6 
 

ทานเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร 

     6  
 

7 ทานพรอมเสมอท่ีจะทําทุกอยาง
เพื่อความกาวหนาขององคกร 

     7  
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ระดับความผูกพัน  
 

ขอ
ท่ี 

 
 

ขอความ 
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

 
5 

เห็น
ดวย
มาก 

 
 

4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

 
3 

ไม
เห็น
ดวย 

 
 

2 

ไม
เห็น
ดวย 
อยาง
ยิ่ง 
1 

8 เม่ือไดรวมงานกับกรมชลประทาน 
ทานยิ่งรูสึกผูกพันตอองคกรมาก
ข้ึน 

     

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 

8  

9 การปฏิบัติของหนวยงานตอตัว
ทาน ทําใหทานมีความรูสึกวา
ตนเองเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณคา 

     9  

10 ความผูกพนัตอเนื่อง 
ทานจะทํางานกับองคกรน้ี
ตลอดไปตราบเทาท่ีองคกรยังดํารง
อยู 

     10  

11 
 

ถึงแมวาจะไดรับมอบหมายงาน
ใหมท่ียังไมเคยทํามากอนแตทานก็
สามารถนําแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแบบเดิมมาใชไดอยาง
เหมาะสม 

      
11  

12 ทานไดทุมเท และเสียสละในการ
ทํางานใหกับองคกรอยางเต็ม
ความสามารถ 

     12  
 

13 ทานไดรับความรวมมือจากเพื่อน
รวมงานทุกคร้ังท่ีขอความ
ชวยเหลือ 

     13  
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ระดับความผูกพัน  
 

ขอ
ท่ี 

 
 

ขอความ 
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

 
5 

เห็น
ดวย
มาก 

 
 

4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

 
3 

ไม
เห็น
ดวย 

 
 

2 

ไม
เห็น
ดวย 
อยาง
ยิ่ง 
1 

14 ทุกคนในทีมงานตางยอมรับความ
คิดเห็นของกนัและกนัเพื่อเปน
ประโยชนตองานท่ีจะออกมา 

     

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 

14  

15 ถาแมทานมีโอกาสเปล่ียนงานที่
ใหคาตอบแทนสูงกวาทานจะ
ยังคงเลือกทํางานกับองคกรนี้
ตอไป 

     15  
 

16 ทานต้ังใจจะทํางานกับองคกรนี้
จนเกษียณอาย ุ

     16  
 

17 หากทานถูกยายงานจากฝายท่ีอยู
เดิมไปทํางานอีกฝายหนึ่ง ทานคิด
วาคงไมมีผลกระทบตอการ
ทํางานแตอยางใด 

     17  

18 กรมชลประทานเปนองคกรท่ีดี
ท่ีสุด  สําหรับการเลือกทํางานดวย 

     18  

19 กรมชลประทานเปนองคกรท่ีดี
ท่ีสุด  สําหรับการเลือกทํางานดวย 

     19  

20 
 
 

ผูบังคับบัญชาแสดงออกใหเห็น
วาทานเปนผูหนึ่งท่ีมีความสําคัญ
ตอการทํางาน 

     20  
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ระดับความผูกพัน  
 

ขอ
ท่ี 

 
 

ขอความ 
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

 
5 

เห็น
ดวย
มาก 

 
 

4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

 
3 

ไม
เห็น
ดวย 

 
 

2 

ไม
เห็น
ดวย 
อยาง
ยิ่ง 
1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
 
 
 
 

 
21 งานท่ีทานทําอยูเปนงานท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จขององคกร 
     21  

22 
 

การบริหารงานแบบมีสวนรวม
ของหนวยงานทําใหทานพึงพอใจ 

     22  
 

23 เม่ือมีบุคคลกลาวถึงองคกรอยาง
เสียหาย ทานจะรีบช้ีแจงกลาวแก
ทันที 

     23  

24 ทานเห็นดวยกบันโยบายการ
ดําเนินงานขององคกร 

     24  

25 ทานคิดวาปญหาขององคกรเปน
เร่ืองท่ีบุคลากรทุกคนตองรวมมือ
กันแกไข 

     25  

26 ทานคิดวาทานควรไดรับการ
เล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงสูงกวาท่ี
เปนอยูในขณะน้ีหากพิจารณาจาก
ผลงานแลว 

     26  
 

27 ทานคิดวานโยบายการบริหารงาน
บุคคลของกรมชลประทาน
เปนไปอยางมีระบบ และมี
หลักเกณฑ 

     27  
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ระดับความผูกพัน  
 

ขอ
ท่ี 

 
 

ขอความ 
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

 
5 

เห็น
ดวย
มาก 

 
 

4 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

 
3 

ไม
เห็น
ดวย 

 
 

2 

ไม
เห็น
ดวย 
อยาง
ยิ่ง 
1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

 
 
 
 
 

 
28 ทานยอมรับและยินดีปฏิบัตติาม

คานิยม เชน เร่ืองการประหยดัไฟ 
โดยการปดไฟ เคร่ืองปรับอากาศ
ในตอนพกัเท่ียงเปนเวลา 1 
ช่ัวโมง 

     28  

29 ทานคิดวาหนวยงานของทาน
ดําเนินงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

     29  
 

30 ในหนวยงานของทานใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางาน 

     30  

 
 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานมา  ณ  โอกาสนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข  
คาความเชื่อม่ัน 
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ตารางท่ี 20   คาความเช่ือม่ัน (Reliability Statistics) 

 
  

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a1 133.4260 295.263 .487 .885 
a2 133.6226 290.079 .588 .883 
a3 133.5222 291.103 .521 .884 
a4 134.3172 288.021 .535 .883 
a5 133.9908 292.898 .472 .885 
a6 133.3758 296.210 .451 .886 
a7 133.2168 267.772 .248 .912 
a8 135.2754 307.028 -.049 .894 
a9 133.7147 288.628 .591 .883 
a10 133.9365 287.891 .651 .882 
b1 133.7858 287.823 .590 .883 
b2 133.7524 294.186 .503 .885 
b3 133.5975 294.478 .516 .885 
b4 134.0285 288.057 .555 .883 
b5 133.8570 288.626 .615 .883 
b6 133.8862 291.729 .505 .884 
b7 135.2377 308.359 -.082 .894 
b8 134.1708 290.929 .429 .885 
b9 133.9155 287.846 .506 .884 
b10 134.0411 293.622 .360 .886 
b11 133.9030 288.870 .577 .883 
c1 133.9323 287.994 .667 .882 
c2 133.9699 289.313 .593 .883 
c3 133.8444 289.800 .614 .883 
c4 133.7984 283.574 .175 .904 
c5 133.7858 288.051 .604 .883 
c6 133.8779 289.154 .639 .883 
c7 133.4302 295.412 .402 .886 
c8 133.8821 297.586 .310 .887 
c9 134.0411 289.322 .602 .883 
c10 133.6352 294.246 .401 .886 
c11 133.6980 291.782 .576 .884 
c12 133.7942 288.669 .623 .883 
ความผูกพันดาน

ความรูสึก 
133.8398 289.078 .836 .882 

ความผูกพันตอเนื่อง 134.0160 291.675 .850 .883 

ความผูกพันที่เกิดจาก

ปทัสถานของสังคม 
133.8074 289.571 .851 .882 

total 133.8868 290.038 1.000 .882 

 
Reliability coefficients 
N of  Cases = 30 
N of Items = 25 
Alpha = .810 กก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค  
หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือตอบรับการนําเสนอผลงานทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” คร้ังท่ี 5 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือยืนยันการนําเสนอผลงาน 
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ประวัติผูวิจัย 
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