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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยากรณ์ของปัจจัยคุณลักษณะงาน ลักษณะองค์การ และ

ประสบการณ์การท างาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ  บุคคลที่ ปฏิบัติงานอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ านวน 5,270 คน กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 336 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดปัจจัย
ที่มีผลต่อความผูกพัน แบบวัดความผูกพันต่อองค์การและแบบวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยการแจกแจงความถี่ วิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยคุณลักษณะงาน  ปัจจัยลักษณะองค์การและปัจจัยประสบการณ์การท างาน  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์การและสามารถร่วมกันท านายความผูกพันต่อองค์การได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และความผูกพันต่อ
องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ : ลักษณะงาน  ลักษณะองค์การ   ประสบการณ์การท างาน  ความผูกพันต่อองค์การ  ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

ABSTRACT  
The purpose of this research was to study the predicting of Job characteristics, Organization 

characteristics and work characteristics including studying the relationships between Organizational 
commitment and Job performance.  Population of this research were employees who work in Bangkadi 
Industrial Park 5,270 people. Sample of this study were 336 people.  Research instruments were questionnaire 
of Personal information, Factors affect to organizational commitment scale, Organizational commitment scale 
and Job performance scale.  The research statistics were Percentage, Mean, Standard Deviation, Frequency, 



One-Way ANOVA, Multiple regression and Pearson Correlation Co-efficient. Results indicated that Job 
characteristics, Organization characteristics and Work characteristics have positive influence to Organizational 
Commitment and they can predict Organizational commitment statistically significant.  Moreover, 
organizational commitment correlated to job performance statistically significant. 
KEYWORDS : Job Characteristics, Organization Characteristics, Work Characteristics, Organizational 
Commitment, Job Performance 
 

1.บทน า 
การเปลี่ยนแปลงโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) เป็นการขยายการค้าหรือการผลิตออกสู่ตลาด

ใหม่ในต่างประเทศ มีการติดต่ออย่างไร้พรมแดนทั้งด้านภูมิศาสตร์และด้านธุรกิจ ความไร้พรมแดนนี้มีผลท าให้
การแข่งขันระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลกไม่ใช่การแข่งขันกันเพียงในท้องถิ่นอีกต่อไป  (สมชาย  
หิรัญกิตติ, 2542)  ผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์เห็นว่าทรัพยากรมนุษย์มีความพร้อมสามารถที่จะท างานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การสามารถสร้างคุณค่าของระบบการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้  เป็น
ปัจจัยส าคัญในการสร้างความสามารถและโอกาสการแข่งขันให้กับองค์การในการที่จะน ามาใช้ประกอบการ
ด าเนินงานเชิงกลยุทธ์เพื่อธ ารงรักษาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์การ  เพราะการที่พนักงานผลิต
สินค้าและบริการออกมาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะเป็นปัจจัยที่สามารถผลักดันให้องค์การประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  (ธัญญา ผลอนันต์, 2546)  และการพัฒนาองค์การไปสู่องค์การที่มีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องสร้างให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เพราะผลที่ตามมาจาก
ความผูกพันคือการท างานอย่างทุ่มเท เต็มใจและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  (พิทยา โภคา, 2552)  หากจะวัดว่าพนักงานผูกพันและรักองค์การเพียงใดนั้น ดูได้จากอัตราการลาออก
เพราะหากตัวเลขสูงแสดงถึงว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า  ความผูกพันต่อองค์การจะเป็นการ
ลดปัญหาการขาดงาน  ไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนหรือย้ายองค์การมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมเป็นสมาชิกใน
องค์การตลอดไป ลดปัญหาด้านการละทิ้งงาน (Steers และ Porter, 1979) 

สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2554 จากผลกระทบ
และความเสียหายอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโรงงานที่ตั้งอยู่ต่างเสียหายเป็นมูลค่า
มหาศาล หรือบางผู้ประกอบการแทบจะส้ินเนื้อประดาตัวแล้วนั้น  พนักงานที่อยู่ในองค์การมีระดับความผูกพัน
และระดับความผูกพันต่อองค์การได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติเป็นอย่างไร เพราะหากพนักงานมีความ
จงรักภักดี รู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เช่ือมั่นในองค์การก็จะพร้อมที่ทุ่มเทท างานเพื่อองค์การอย่าง
เต็มก าลังความสามารถไม่ละทิ้งองค์การไป  ท าให้การฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพเดิมโดยพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถจะใช้เวลาไม่นาน  และเพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ และองค์การได้ประโยชน์
สูงสุด  การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การศึกษาอิทธิพลในการท านายปัจจัยคุณลักษณะงาน ลักษณะองค์การ 
ประสบการณ์การท างานต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  ใน
การใช้เป็นแนวทางเพิ่มความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อที่จะส่งผลต่อใน
การเพิ่มความสามารถการแข่งขันขององค์การต่อไป  



2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.) ศึกษาการพยากรณ์ของปัจจัยคุณลักษณะงาน ลักษณะองค์การ และประสบการณ์การท างานของ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี   
2.) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานที่

ปฏิบัติงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 

3.สมมุติฐานการวิจัย   
1.) ปัจจัยคุณลักษณะงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ   
2.) ปัจจัยลักษณะองค์การมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ   
3.) ปัจจัยประสบการณ์การท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ    
4.) ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4.แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การเริ่มต้นจากแนวคิดในเชิงการแลกเปลี่ยนซ่ึงเป็นแนวคิดในการ

ต่อรองระหว่างพนักงานกับองค์การที่แสดงให้เห็นว่ายิ่งพนักงานมีความพึงพอใจต่อการแลกเปลี่ยนก็จะยิ่งมีความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การมากขึ้น (Homan, 1958 อ้างถึงใน Herbiniak และ Alutto, 1970) Becker ได้น าแนวคิดนี้ไป
พัฒนาสร้างทฤษฎีการเปรียบเทียบผลได้ผลเสียซ่ึงเป็นแนวคิดที่อธิบายถึงเหตุผลที่คนเราเกิดความผูกพันต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดเป็นเพราะว่าได้ลงทุนกับส่ิงนั้นไว้หากต้องละทิ้งไปจะรู้สึกสูญเสียมากกว่า  (Becker, 1960 อ้างถึงใน 
วารุณี ค าแก้ว, 2550) Steers มีแนวคิดว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นระดับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกและสามารถวัดได้จาก 1.) พนักงานมีความเชื่อม่ันอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ   2.) พนักงานเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ  3.) พนักงานมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพในองค์การแม้ว่าองค์การจะเกิด
สภาวะวิกฤตก็จะไม่ละทิ้งองค์การ  โดยปัจจัยที่น าไปสู่ความผูกพันยึดมั่นนี้ประกอบด้วย 1.) ลักษณะส่วนบุคคล  
2.) คุณลักษณะงาน  3.) ประสบการณ์การท างานเป็นความรู้สึกของพนักงานแต่ละคนว่ารับรู้การท างานใน
องค์การเป็นอย่างไร  (Steer, 1977) ในปี 1983 Steers กับ Porter ร่วมกันพัฒนาปัจจัยการเกิดความผูกพันต่อ
องค์การเพิ่มเติมโดยเสนอแบบจ าลองปัจจัยเบื้องต้นและอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์การว่ามี 4 ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การซ่ึงแต่ละปัจจัยต่างก็มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันได้ดังนี้  1.) ลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ พนักงานที่มีอายุมากกว่า มีอายุงานนานจะผูกพันกับองค์การมากกว่า พนักงานที่มีการศึกษาต่ า
จะผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานที่มีการศึกษาสูง  2.) ลักษณะของบทบาทและงานที่เกี่ยวข้องมีความส าคัญ มี
บทบาทชัดเจนจะมีแนวโน้มผูกพันต่อองค์การสูง  3.) ลักษณะองค์การ คือองค์การที่มีการกระจายอ านาจ เปิด
โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พนักงานก็จะมีความผูกพันต่อองค์การสูง   4.) ประสบการณ์การ
ท างาน คือพนักงานที่มีประสบการณ์ประทับใจในงานทั้งทัศนคติด้านบวกต่อเพื่อนร่วมงาน องค์การ ความรู้สึกว่า
ตนเองมีความส าคัญต่อองค์การ พนักงานก็จะมีความผูกพันต่อองค์การสูง    โดยแสดงให้เห็นว่าเมื่อพนักงานเกิด
ความความผูกพันต่อองค์การแล้วก็จะเต็มใจทุ่มเทความพยายามเพื่อความส าเร็จขององค์การจนเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน   (Steers และ Porter, 1983 อ้างถึงใน สัตตบงกช  มานีมาน, 2548) นอกจากนี้ยังมี
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การอีก ได้แก่ ทฤษฎีคุณลักษณะงาน  หรือ Job Characteristics Theory 



พัฒนามาจากกรอบการศึกษาของ Turner และ Lawrence (1965) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของ
งานกับปฏิกิริยาของพนักงานต่องานที่เขาท า ประกอบด้วย คุณลักษณะงาน 6 อย่าง ได้แก่ ความหลากหลายของ
งาน ความมีอิสระในการท างาน ปริมาณของปฏิสัมพันธ์ที่ต้องการในการท างานให้ส าเร็จ งานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความเร็วและทักษะที่ต้องการ และการได้รับผิดชอบงานทั้งหมด  ต่อมา Hackman และ 
Oldman (1976) ได้ร่วมกันปรับปรุงรูปแบบของทฤษฎีคุณลักษณะงานเดิมที่มีอยู่ 4 คุณลักษณะโดยเพิ่ม
คุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงาน รวมเป็น 5 คุณลักษณะงานเพื่อให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากที่สุด
ในการวางแผนและการออกแบบงานใหม่    จากแนวคิดของ Turner และ Lawrence (1965) ผสานกับแนวคิดของ 
Hackman และ Oldham (1976) ในเรื่องคุณลักษณะงาน Steers (1977) ได้น ามาประยุกต์เป็น 5 คุณลักษณะงาน 
ได้แก่ ความหลากหลายของงาน  ความส าคัญของงาน ความมีอิสระในการท างาน  ผลป้อนกลับของงาน  และงาน
ที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ซ่ึงแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะงานเป็นแนวคิดเชิงพฤติกรรม เน้นการเพิ่ม
ความส าคัญของงาน โดยเป็นการออกแบบลักษณะงานที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถวัดได้  มีแนวคิดพื้นฐานมุ่งสร้าง
เงื่อนไขคุณสมบัติงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานที่เพิ่มมากขึ้น สร้างความพึงพอใจ และการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความแตกต่างของพนักงานแต่ละคนใน
องค์การ   ส าหรับทฤษฎีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Steer (1970 อ้างถึงใน นิพัทธ์ มณีนก, 2547) เป็นอีก
ทฤษฎีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ ซ่ึงเขาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไว้
ว่า มีปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการของการปฏิบัติงานที่ดีของแต่ละคนในองค์การประกอบไปด้วย   1.) ความสามารถ
ลักษณะเฉพาะตัว และความสนใจของพนักงาน  2.) ความชัดเจนของบทบาทและการยอมรับ  3.) ความมีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ทั้ง 3 ปัจจัยนี้รวมกันเป็นเครื่องก าหนดสมรรถนะของพนักงานในการ
ท างานเพื่อองค์การ  จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นพบว่าแนวคิดความผูกพันต่อองค์การ แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ และแนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสามารถน าไปใช้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การได้  
แม้ว่างานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความผูกพันต่อองค์การได้รับความนิยมท าการวิจัยอย่างแพร่หลาย  แต่การศึกษาที่ผ่าน
มานั้นเป็นการทดสอบสมมุตฐานในภาวะปกติเท่านั้น แต่ยังไม่เคยน าไปศึกษาความผูกพันต่อองค์การในสภาพที่
ไม่ปกติ  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะน าทฤษฎีนี้ไปศึกษากับพนักงานที่ปฏิบัติอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดีที่ประสบปัญหาอุกทกภัยเมื่อปลายปี 2554  ซ่ึงจะท าให้ทราบได้ว่าทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การสามารถ
น าไปศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงานทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติได้  

5.เครื่องมือและวิธีการด าเนินวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัย  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดของ Steers และ Porter (1983) เรื่องปัจจัย
น าไปสู่ความผูกพันต่อองค์การ  Steers (1977) ในเรื่องความผูกพันต่อองค์การ และ Steers (1970) ในเรื่อง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยมีกรอบการศึกษา ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 



คุณลักษณะงาน ได้แก่ ความหลากหลายของ

งาน, ความส าคัญของงาน, ความมีอิสระใน

การท างาน, ผลป้อนกลับของงาน, งานมี

โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

 ความผูกพันต่อ

องค์การ ได้แก่ ความ

เชื่อมั่นยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยม

ขององค์การ, ความ

พยายามเพื่อ

ประโยชน์ของ

องค์การ, ความ

ต้องการเป็นสมาชิก

ภาพขององค์การ 

 ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

ความสามารถ ลักษณะ

เฉพาะตัวและความสนใจ

ของพนักงาน, ความ

ชัดเจนของบทบาทและ

การยอมรับ, ความมี

อิสระในการแสดงความ

คิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

ลักษณะองค์การ นโยบาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับและขั้นตอนการท างาน, การมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน 
ประสบการณ์การท างาน ทัศนคติที่มีต่อเพื่อน
ร่วมงาน,หัวหน้างานและองค์การ, ความรู้สึก
ว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ  บุคคลที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ านวน 5,270 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 336 คน   ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane’s ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิจ าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   คือแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 และทดสอบความเชื่อมั่นด้วยการน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับพนักงานของ บริษัท ดราโก้ พีซีบี (มหาชน) จ ากัด จ านวน 30 ชุด หลังจากนั้นน าไปทดสอบหาค่า
ความเชื่อมั่นด้วยวิธี Alpha Coefficient ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อม่ัน Alpha เท่ากับ 0.960 จากนั้นน าผลค่า
ความเชื่อมั่นที่หาได้น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจัดท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์   ซ่ึงแบบสอบถามประกอบด้วยส่วนส าคัญ  4 ส่วน  คือ    1.) สอบถามเกี่ยวกับ
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม    2.) แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการท างานของพนักงาน          
3.) สอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ    4.) สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   จ านวน 66 
ข้อ   น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ค านวณหาค่าความถ่ีและค่า
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การแจกแจงความถี่ , วิเคราะห์ความ
แปรปรวน กรณีที่พบความแตกต่างจะท าการทดสอบด้วยวิธีแบบเชฟเฟ่ ใช้ Multiple Regression และใช้ Pearson 
Correlation Co-efficient ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

6.สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  จ านวน 336 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 55.40 มีอายุอยู่ในช่วง  25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.80 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 62.80  มีสถานภาพโสด มีอายุงานอยู่ในช่วง 5 - 10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 37.50 และเป็นประเภทพนักงานรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 70.80 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน



โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อยแล้ว พบว่าอยู่ในระดับสูงเกือบทุกด้านยกเว้นด้านความมี
อิสระในการท างาน  และด้านผลป้อนกลับของงานที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นในด้านความ
หลากหลายของงานมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านความส าคัญของงาน ด้านงานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และมี
ความคิดเห็นในด้านความมีอิสระในการท างาน และด้านผลป้อนกลับของงานน้อยที่สุด   ดังค ากล่าวของ Hackman 
และ Oldham (1976) ที่ว่าผลสะท้อนกลับจากงานเป็นประสิทธิผลจากงานที่เกิดจากผลการท างานส่วนบุคคล  
คุณลักษณะงานนี้เองที่ท าให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองจะต้องปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด  
ซ่ึง Knights  และ McCabe (2003) ยังพบอีกว่าความมีอิสระในการตัดสินใจในงานจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี  
เนื่องจากพนักงานจะสามารถจัดการกับการท างาน และควบคุมการท างานของตนได้  ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
งานวิจัยของ ปัทมา อ่อนค า (2552) ที่ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การและผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ที่พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะงาน
ในด้านความมีอิสระในการท างาน ด้านความหลากหลายของงาน ความส าคัญของงาน ด้านงานมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านผลป้อนกลับของงานอยู่ในระดับสูง  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะองค์การ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อยแล้ว พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  โดยมีความ
คิดเห็นในด้านนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนการท างานมากที่สุด และด้านการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานน้อยที่สุด   ดังเช่นค ากล่าวของ Steers, Mowday และ Porter (1983 อ้างถึงใน สัตตบงกช  มานีมาน, 
2548: 30) ที่ว่า การที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ได้ตัดสินใจ องค์การมีการกระจายอ านาจ พนักงาน
ก็จะมีความผูกพันต่อองค์การสูง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ฤทธิวัฒน์  ทั่งกลาง  (2552) ที่ศึกษาเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ 
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับสูง และปาริชาติ พงษ์ชัยศรี (2552) 
ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมสรรพากร ภาค 5   พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นด้านนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนการ
ท างาน  อยู่ในระดับสูง รองลงมาเป็นด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อยแล้ว พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน  โดยมีความคิดเห็นในด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและองค์การมากที่สุด และด้าน
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การน้อยที่สุด  ดังเช่นค ากล่าวของ Steers และ  Porter (1983 อ้างถึงใน 
สัตตบงกช มานีมาน, 2548: 30) ที่ว่า พนักงานที่มีประสบการณ์ที่ประทับใจในงาน เช่น ทัศนคติของกลุ่มด้านบวก
ในหมู่เพื่อนร่วมงาน การรู้สึกว่าองค์การได้พบกับความคาดหวังของพนักงาน การรู้สึกว่าองค์การสามารถไว้วางใจ
ได้ ความรู้สึกว่าตนเองส าคัญต่อองค์การของพนักงานก็จะมีความผูกพันต่อองค์การสูง  ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับงานวิจัยของ ฤทธิวัฒน์  ทั่งกลาง  (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ และปัทมา อ่อนค า (2552) ที่ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อ
องค์การและผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี 
พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานด้านด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและองค์การ  
และด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่ามีเพียงด้านความพยายามเพื่อประโยชน์ของ



องค์การที่อยู่ในระดับสูง ด้านความต้องการเป็นสมาชิกภาพขององค์การ และด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง  ดังเช่นค ากล่าวของ Sheldon (1971)  ที่กล่าวว่าความผูกพันต่อ
องค์การเป็นความรู้สึกเชิงบวกที่พนักงานมีต่อองค์การ ท าให้พนักงานเกิดความผูกพันและมุ่งมั่นที่จะท างานเพื่อให้
องค์การบรรลุตามเป้าหมาย และ Buchanan (1974) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นความผูกพันเพราะมองเห็น
องค์การมีคุณค่า รู้สึกภาคภูมิใจในองค์การ เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์การ และต้องการเป็น
สมาชิกกับองค์การต่อไป ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ปัทมา อ่อนค า (2552) ที่ศึกษาเรื่องความผูกพัน
ต่อองค์การและผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัด
ลพบุรี พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าความคิดเห็นด้านความสามารถ ลักษณะ
เฉพาะตัวและความสนใจของพนักงานและด้านความชัดเจนของบทบาทและการยอมรับอยู่ในระดับสูง  ด้านความ
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  ดังเช่นค ากล่าวของ Bovee (1993) ที่ว่า 
ประสิทธิภาพเกิดจากความพยายามของพนักงานที่จะท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  ซ่ึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ธานินทร์ สุทธิกุญชร (2543) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กรณีศึกษาเฉพาะฝ่ายการพนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยรวมอยู่ในระดับสูง  ผลการวิจัยตามสมมุติฐานการวิจัยมีดังนี้ 1.) สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยคุณลักษณะงานมีอิทธิพล
ต่อความผูกพันต่อองค์การ แยกเป็นสมมุติฐานย่อย คือ H0 = คุณลักษณะงานไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ  H1 = คุณลักษณะงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะงาน
ด้านความมีอิสระในการท างาน มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวม  รายด้านความเชื่อม่ัน
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  และด้านความต้องการเป็นสมาชิกภาพขององค์การ   ปัจจัยคุณลักษณะ
งานด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีอิทธิพลเชิงบวกทั้งต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวม  รายด้านความ
เชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  และด้านความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์การ   ปัจจัย
คุณลักษณะงานด้าน ความหลากหลายของงาน มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวม  และด้าน
ความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์การ ปัจจัยคุณลักษณะงานด้านผลป้อนกลับของงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ แต่มีอิทธิพลเชิงลบต่อด้านความ
พยายามเพื่อประโยชน์ขององค์การ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Steers (1977) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยเบื้องต้นที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การ พบว่า คุณลักษณะงานมีอิทธิพล เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
Dunham และคณะ (1994) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ พบว่า ความมีอิสระในการท างาน 
ความส าคัญของงาน ความหลากหลายของงาน และผลป้อนกลับของงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  
และปัทมา อ่อนค า ( 2552) ที่ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การและผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ที่พบว่า คุณลักษณะงานในด้านความมีอิสระในการ
ท างาน ด้านความหลากหลายของงาน ความส าคัญของงาน ด้านงานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านผล
ป้อนกลับของงาน  มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  2.) สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะองค์การมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ แยกเป็นสมมุติฐานย่อย คือ  H0 = ลักษณะองค์การไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  



H1 = ลักษณะองค์การมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยลักษณะองค์การทุกด้านมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวม และรายด้าน ยกเว้น  ปัจจัยลักษณะองค์การด้านการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานที่ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์การ  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Farr และ Mathieu (1991) ที่ศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน และ Dunham และคณะ (1994) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันใน พบว่าการมีส่วนร่วมใน
การท างาน  มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  และ ฤทธิวัฒน์  ทั่งกลาง  (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อ
องค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ และ ปาริชาติ พงษ์
ชัยศรี (2552) ที่ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมสรรพากร ภาค 5 พบว่า พบว่า ลักษณะ
องค์การ ได้แก่ ความชัดเจนของกฎข้อบังคับ ขั้นตอนการท างาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ  3.) สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยประสบการณ์การท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ แยก
เป็นสมมุติฐานย่อย คือ H0 = ประสบการณ์การท างานไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  H1 = ประสบการณ์
การท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ  ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยประสบการณ์การท างานทุกด้านมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวม และรายด้าน ยกเว้น   ปัจจัยประสบการณ์การท างานด้าน
ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและองค์การ  ที่ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความต้องการ
เป็นสมาชิกภาพขององค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Steers และ Porter (1979) ได้กล่าวว่า ประสบการณ์
การท างานที่ดีสามารถลดปัญหาการลาออกของพนักงานได้   และ  ปัทมา อ่อนค า ( 2552) ที่ศึกษาเรื่องความผูกพัน
ต่อองค์การและผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัด
ลพบุรีพบว่า ประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ มีผลต่อความผูกพันของ
องค์การ  4.) สมมุติฐานที่ 4 ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แยกเป็น
สมมุติฐานย่อย คือ H0 = ความผูกพันต่อองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  H1 = ความ
ผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ผลการทดสอบ พบว่า ประสิทธิภาพการท างาน
โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม  และรายด้านทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางทั้งในภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Steers (1977) ที่พบว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวช้ีวัดที่ดีถึงประสิทธิภาพขององค์การ  และ Katz 
และ Kahn (1978) ที่พบว่าความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    

7.ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.) องค์การควรต้องปรับปรุงเรื่องการส่ือสารภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งไปที่การส่ือสาร
บนลงล่าง และล่างขึ้นบน ให้ผู้บริหารกับพนักงานได้มีการส่ือสารกันโดยตรงแบบเผชิญหน้า  เช่น การประชุม
ผู้บริหารพบพนักงานประจ าเดือน  เพื่อผู้บริหารได้อธิบายถึงนโยบาย เป้าหมายอย่างตรงไปตรงมา  เพื่อป้องกัน
ความเข้าใจที่บิดเบือนออกไป อันจะท าให้พนักงานเข้าใจองค์การผิดประเด็น กรณีที่พนักงานไม่เข้าใจก็สามารถที่
จะสอบถามได้ทันที ป้องกันการน าข้อมูลที่รับรู้ไปตีความกันเอง  ฝ่ายพนักงานสามารถส่ือส่ิงที่ต้องการให้
ผู้บริหารรับรู้เพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไข  2.) จัดให้มีช่องทางการส่ือสารอื่นๆ ได้แก่ Morning Meeting ที่หัวหน้า
งานได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องแผนงาน บอกเล่าข่าวสารใหม่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  จัดให้



เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์เข้าไปพูดคุยกับพนักงาน ท าให้สามารถส ารวจได้ว่า
ข่าวสารที่ได้ประกาศออกนั้นเข้าไปถึงพนักงานหรือไม่ และพนักงานเข้าใจเพียงใด รวมถึงสามารถรับฟังข้อมูลทั้ง
ด้านบวกและลบจากพนักงาน ส่งผลให้การท างานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นเชิงรุก ได้รับทราบปัญหาหรือ
ข้อมูลเพื่อหาทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขได้ทันท่วงที เป็นต้น  3.) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้พนักงาน
ได้ทราบและเข้าใจถึงค่านิยมแต่ละตัว จนเกิดความตระหนัก ยอมรับและปฏิบัติตาม  โดยหัวหน้างานต้องเป็นผู้
ประเมินก่อนว่าพนักงานในสังกัดของตนยังขาดความรู้ความเข้าใจค่านิยมตัวใดบ้าง และอยู่ระดับใด เพื่อที่จะได้
วางแผนฝึกอบรมและพัฒนาร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม   4.) ให้พนักงานสามารถก าหนดเป้าหมายและวิธีการ
ท างานต่างๆ ที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง รวมถึงการเสนอแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน  โดยไม่ต้องรอรับค าส่ังจากหัวหน้างานทุกครั้ง   5.) ให้พนักงานได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความ
คิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  6.) องค์การควรก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อ านาจในการ
ตัดสินอย่างเป็นแบบแผน  7.) องค์การจะต้องแสดงออกถึงความส าคัญที่หน่วยงานหรือองค์การให้กับพนักงานใน
ด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน และส่งเสริมให้เติบโต
ก้าวหน้า ได้แก่ จัดให้การพัฒนาสายอาชีพ  และให้พนักงานมีส่วนร่วมวางแผนอนาคตของพนักงานกับองค์การ  
ก าหนดรูปแบบของรางวัลเพื่อช่วยจูงใจพนักงาน ได้แก่ โบนัสพิเศษ รางวัลอายุงาน รางวัลพนักงานดีเด่น การ
มอบโล่เกียรติคุณต่างๆ การให้สวัสดิการพิเศษอื่นๆหรือจัดให้มีกิจกรรมการสังสรรค์ระหว่างสมาชิกเพื่อสร้าง
ความผูกพันต่อกัน  8.) มุ่งเน้นพัฒนาภาวะผู้น าที่ดีให้พนักงานระดับหัวหน้างานถึงผู้จัดการขึ้นไปเพื่อได้ตระหนัก
ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแสดงบทบาทนั้นต่อพนักงานใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป  
ควรน ารูปแบบงานวิจัยนี้ไปศึกษากับพนักงานที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยควรเป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับเชิงปริมาณเพื่อความชัดเจนของผลลัพธ์ 

8.บรรณานุกรม 
ธัญญา ผลอนันต์. 2546. การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย:์ แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิกส์.  
ธานินทร์ สุทธิกุญชร. 2543. “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาเฉพาะฝ่ายการพนักงาน 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน).” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

นิพัทธ์ มณีนก. 2547. “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นประจ าท่าอากาศยานกรุงเทพฯ 
ของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน).”  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ปัทมา อ่อนค า. 2552. “ความผูกพันต่อองค์การและผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงาน
แปรรูปอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี.”  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

ปาริชาติ พงษ์ชัยศรี. 2552. “ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมสรรพากร ภาค 5. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 



พิทยา โภคา. 2552. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์พลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ.” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

มณฑป ผลาสินธุ.์ 2552. “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มสถานีโทรทัศน์เขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

วารุณี ค าแก้ว. 2550.  “ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ”่  
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

สมชาย หิรัญกิตติ. 2542. การบริหารทรัพยากรมนุษย.์ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์. 
สัตตบงกช มานีมาน. 2548. “ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การและความผูกพันของพนักงานที่มี

ต่อโรงงานยาสูบส่วนกลาง”วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

ฤทธิวัฒน์ ทั่งกลาง. 2552. “ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 
ท่าอากาศยานแห่งชาต”ิวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐประศาสนศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

Alderfer, Clayton P. 1972. Existence Relatedness and Growth. New York: Free Press.   
Dunham, R.B., Grube, J.A.and Castaneda. 1994. “M.B. Organizational commitment: The utility of an 

integrative definition.” Journal of Applied Psychology. 370-380. 
Farr, J.L. & Mathieu, J.E. 1991. “Further Evident for the Discriminate Validity of Measures of Organizational 

Commitment, Job Involvement, and Job Satisfaction.” Journal of Applied Psychology. 76: 127-133.  
Hackman, J.R., & Oldham, G.R. 1976. “Motivation through the design of work: test of a theory.” Journal of 

Organizational Behavior and Human Performance. 16: 250-279. 
Herbiniak, L. and J. Alutto. 1972. “Personal and role – Related Factors in The Development of Organization 

Commitment.” Journal of Administrative Science Quarterly. 555-572. 
Knights, D., & McCabe, D. 2003. “Governing through teamwork reconstituting subjectivity in a call centre.” 

Journal of Management Studies. 40(7): 1587-1619. 
Steers, R, M. 1977. “Antecedents and Outcome of Organizational Commitment.” Journal of Administrative 

Science Quarterly. 46-56. 
Steers. R.M. and Porter, L.W. 1979. Motivation and Work Behavior. (3rd ed.) New York: McGraw-Hill.  
Steers, R.M. and L.W. Porter. 1983. Motivation and Work Behavior. (4th ed.). New York: McGraw-Hill. 
Turner, A. N., & Lawrence, P. R. 1965. Industrial jobs and the worker. Boston: Harvard University:Division 

of Research. 


