
บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษา เร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)” ได้ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ 
เพื่อทราบแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ทฤษฏีและ                      
ผลการศึกษาดังกล่าว ภายใต้กรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
  1.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
  1.3 ประเภทของแรงจูงใจ 
  1.4 ความส าคัญของแรงจูงใจ 
  1.5 องค์ประกอบของแรงจูงใจ 

2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 
  2.1 ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
  2.2 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 
  2.3ลักษณะของความผูกพันต่อองค์การ 
  2.4 การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
 การจูงใจ หมายถึง อิทธิพลภายในของบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก าหนดทิศทางและการใช้
ความพยายามในการท างานอย่างต่อเน่ือง หรือเป็นสภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม
เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่ตนต้องการ การจูงใจจึงเป็นการที่บุคคลได้รับการกระตุ้นให้แสดง
พฤติกรรมในการกระท ากิจกรรมต่างๆอย่างมีพลัง มีคุณค่า มีทิศทางที่ชัดเจน  ซึ่งแสดงออกถึงความ
ตั้งใจ เต็มใจ ความพยายาม หรือพลังภายในตนเอง รวมทั้งการเพิ่มพูนความสามารถที่จะทุ่มเทใน
การท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุด  (รศ. ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์,รศ.สมชาย หิรัญกิตติ,ผศ.ดร. ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ, 2550: หน้า166-167) 
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 การจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันจากความต้องการและความคาดหวังต่างๆของมนุษย์ เพื่อให้
แสดงออกตามที่ต้องการ อาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารจะใช้การจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในสิ่งต่างๆ
ด้วยความพึงพอใจ ในทางกลับกันผู้ใต้บังคับบัญชา อาจใช้วิธีการเดียวกันกับผู้บริหาร  (ดร.วิภาส 
ทองสุทธิ์,2552:หน้า187)  
 ธราวรรณ พลหาญ (2543,หน้า8) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
บุคคลมีความต้องการในการปฏิบัติงาน ทุ่มเท ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวม
ในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ท าให้ผู้นั้นปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เต็มใจพร้อมใจและพึง
พอใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Jerald Greenberg และ Robert A. Baron (1997) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจูงใจเป็น
กระบวนการของการกระตุ้นให้พนักงานท างานให้ดีขึ้น ทุ่มเทความพยายามมากขึ้นโดยท างานอย่าง
มีทิศทาง ไม่ย่อท้อ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ (รศ.สุพานี สฤษฎ์วานิช,2549:
หน้า193) 
 Dalton และคณะ (2000) ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ หมายถึง การกระตุ้นความรู้สึกที่เป็น
สาเหตุให้เราแสดงพฤติกรรม ตัวกระตุ้นอาจจะเป็นความต้องการหรือแรงขับที่กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมบางอย่าง (ผศ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล,2551:หน้า80) 
 Robbins (2003 )แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุ้น หรือแรงแห่งความพยายามที่เข้มข้น ไม่ย่อ
ท้อ และอย่างมีทิศทาง เพื่อให้คนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแรงจูงใจนั้นจะเป็นกระบวนการ
ภายในจิตใจที่ก่อให้เกิดพลัง และเกิดทิศทางของการกระท าบางสิ่งบางอย่าง อย่างสมัครใจ เต็มใจ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยเป็นความเต็มใจที่จะท า รวมทั้งความเต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการน้ัน (รศ.สุพานี สฤษฎ์วานิช,2549:หน้า193) 
 Afsaneh Nahavandi และAli R. Malekzadeh (1999) ได้กล่าวถึงที่มาของค าว่า“Motivation” 
นี้มาจากภาษาลาตินที่แปลว่า “To Move.” ดังนั้นค าว่า แรงจูงใจ ก็คือสภาวะของจิตใจที่มีความ
ปรารถนา มีพลัง มีความสนใจ หรือมีความต้องการซึ่งความต้องการต่างๆเหล่านี้จะแปรไปสู่การ
กระท าบางสิ่งบางอย่างออกมา (รศ.สุพานี สฤษฎ์วานิช,2549:หน้า 193) 
  

 1.2 ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
 ทฤษฏีความต้องการล าดับขั้นของ Maslow  
 ทฤษฏีความต้องการล าดับขั้นของ Abraham Maslow ถือได้ว่าเป็นทฤษฏีพื้นฐานที่สุดที่เมื่อ
กล่าวถึงเร่ืองแรงจูงใจ คนส่วนใหญ่ที่ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจก็มักจะรู้จักหรือเคยได้ยินมาก่อน 
อย่างไรก็ตามทฤษฏีนี้ แม้ว่าจะเป็น และมีข้อวิจารณ์หลายประการแต่ปัจจุบันก็พบว่า เป็นทฤษฏีที่
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อธิบายเนื้อหาความต้องการของบุคคลได้ดีในระดับหนึ่งและสามารถเข้าใจได้ง่าย และหลาย
องค์การก็น าไปประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการของบุคคลในองค์การ ทฤษฏีนี้จึงเป็น
กรอบแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ในองค์การที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมากที่สุด 
 Maslow คาดคะเนว่า คามต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนกันหมด เขาพบว่า
แม้จะอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจในความต้องการเหล่านั้นมีวิถีทางที่แตกต่างกัน 
แต่ความต้องการเหล่านั้นยังคงเหมือนกัน 
Maslow อธิบายความต้องการของบุคคลสามารถเรียงล าดับขั้นได้จากต่ าไปสูง ดังนี้ 
 1. ความต้องการด้านร่างกาย เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของล าดับขั้นของความต้องการ 
เช่น ความต้องการอาหาร ความต้องการน้ า อากาศ อุณหภูมิที่พอเหมาะ ความต้องการทางเพศ ความ
ต้องการพักผ่อน รวมถึงความต้องการปัจจัยสี่ เพื่อความอยู่รอดซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของคน
และคนส่วนใหญ่จะมีความต้องการอยู่ในระดับนี้มากที่สุด 
 2. ความต้องการความปลอดภัย เป็นความต้องการขั้นที่สองเกิดขึ้นเมื่อความต้องการด้าน
ร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว เป็นความต้องการมั่นคงปลอดภัยในชีวิต การได้มีงานท า การมี
บ้านที่อยู่อาศัย ได้รับการปกปกป้องจากภัยอันตรายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 3. ความต้องการทางสังคม เป็นความต้องการขั้นที่สาม เกิดขึ้นเมื่อความต้องการความ
ปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วเป็นความต้องการความรัก การมีเพื่อน การได้รับความเข้าใจ การ
ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ การได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนและรู้สึกมีส่วนร่วมกับกลุ่ม 
 กลุ่มความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย และความต้องการทางสังคม
รวมเรียกว่า ความต้องการที่ขาดแคลนหรือไม่สมบูรณ์ มีแนวคิดว่าหากความต้องการเหล่านั้นไม่ได้
รับการตอบสนอง คนจะไม่สามารถพัฒนาเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในทาง
ตรงกันข้ามความต้องการขั้นสูงอีก2ขั้นขึ้นไป คือ ความต้องการได้รับการนับถือและความต้องการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองตามความเป็นจริง เรียกว่าเป็นความต้องการเจริญงอกงามหากความ
ต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบสนอง จะช่วยให้คนเติบโตและพัฒนาศักยภาพของพวกเขาอย่างสูงสุด 
 4. ความต้องการได้รับการนับถือ หรือมีคุณค่ารวมถึงการนับถือตนเอง เป็นความต้องการ
ขั้นที่สี่ เกิดเมื่อความต้องการทางสังคมได้รับการตอบสนอง การเห็นว่าตนเองมีคุณค่าความต้องการ
ที่จะได้ได้รับการยอมรับจากคนอ่ืน ความต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองและต้องการที่จะประสบ
ความส าเร็จมีเกียรติหรือมีชื่อเสียง องค์ประกอบต่างๆที่แสดงว่าได้รับการยกย่องนับถือ เช่น 
สถานภาพ การได้รับการยกย่อง การได้รับความสนใจ การได้รับการเลื่อนขั้น การได้รับต าแหน่งที่
สูง 
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 5.ความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองตามความเป็นจริง หรือความต้องการความส าเร็จใน
ชีวิตของตน เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของMaslowเกิดขึ้นเมื่อความต้องการขั้นต่ ากว่าได้รับการ
ตอบสนองแล้ว คือ ความต้องการเพื่อตระหนักรู้ความสามารถของตนตามสภาพที่เป็นจริง เข้าใจถึง
ความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง โดยไม่มีการบิดเบือน พิจารณาตนเองอย่างมีใจเป็น
ธรรม ยอมรับได้ทั้งที่ส่วนที่เป็นข้อบกพร่องและส่วนที่ เป็นความสามารถที่ดีของตนเอง ใช้
ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่สุดความสามารถ และได้พัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนเองโดยท าเพื่อ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นส าคัญ Maslowเชื่อว่าคนทุกคนมีความมุ่งหมายในชีวิตเพื่อบรรลุ
ถึงความสมปรารถนาในระดับนี้ เพื่อเป็นคนโดยสมบูรณ์ 
 ตัวอย่างลักษณะของคนที่มีself-Actualization ได้แก่ มีเป้าหมาย ให้ความส าคัญกับงาน มี
บุคลิกที่เป็นจริง มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ ใจกว้าง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ถ่อมตน 
ไม่โอ้อวด เข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน มีจริยธรรม มีความกล้าหาญ มีวินัยในตนเอง มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีบูรณาการ(Integrated) ทั้งความคิดและการกระท า ในองค์การหากพนักงานมี
self-Actualizationพวกเขาจะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดขององค์การและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิผลสูงสุด (ผศ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล,2551:หน้า91-92) 
  
 ทฤษฏี อี อาร์ จี ของ Alderfer 
 หลังจากได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทฤษฏีความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow นั้น 
Alderferจึงน าเสนอทฤษฏี ERG โดยการจัดกลุ่มตามความต้องการมาว่า คนเรามีความต้องการ 3 
ประเภท ดังนี ้
 1. ความต้องการมีชีวิตอยู่  (Existence Needs)ซึ่งเป็นความต้องการทั้งหลายที่จะต้อง
ตอบสนองเพื่อให้มีชีวิตต่อไป ได้แก่ ความต้องการทางสรีระและความต้องการความปลอดภัย 
 2. ความต้องการมีความสัมพันธภาพ ซึ่งเป็นความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับคนรอบ
ข้างอย่างมีความหมาย 
 3. ความต้องการเจริญงอกงาม (Growth Needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะได้รับยกย่องและ
ความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพตนเอง 
 ทฤษฏีERGของAlderferนั้นมีความแตกต่างจากทฤษฏีของMaslow คือ เป็นทฤษฏีที่ง่ายกว่า
และน าเสนอความต้องการ 3 ประเภทแทนความต้องการ 5 ขั้นของMaslowและAlderfer เสนอว่า
ความต้องการเหล่านี้อาจถูกกระตุ้นได้ถูกเวลาและไม่จ าเป็นต้องตอบสนองตามล าดับขั้นความ
ต้องการตามทฤษฏีของAlderfer เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฏีของMaslowพบว่าความต้องการมีชีวิตอยู่
ตรงกับความต้องการด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัยของMaslowความต้องการมี
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สัมพันธภาพ ตรงกับความต้องการด้านสังคม รวมถึงความต้องการความสัมพันธ์ทางสังคมที่มี
ความหมาย และสุดท้ายความเจริญงอกงามตรงกับความต้องการได้รับการนับถือและความต้องการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองตามความเป็นจริง (ผศ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล,2551:หน้า94) 
  
 ทฤษฏีสองปัจจัยของ Herzberg (Two-Factor Theory) 
 Frederick Herzbergและคณะประมาณปี1996 ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการท างาน
และการเพิ่มผลผลิตของวิศวกรและนักบัญชี ประมาณ200คน ในการศึกษานี้จะให้พนักงานแต่ละ
คนคดิถึงเหตุการณ์เมื่อพวกเขารู้สึกดีเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานของพวกเขา และคิดถึงเหตุการณ์ที่รู้สึก
ไม่ดีหรือแย่เป็นพิเศษเกี่ยวกับงานของพวกเขาและให้อธิบายว่า อะไรทีท าให้เขามีความรู้สึกแบบ
นั้น การวิจัยครั้งนี้พบว่า พนักงานอธิบายเงื่อนไขที่ท าให้เขารู้สึกดีหรือแย่แตกต่างกันและจากผล
วิจัยครั้งน้ี  Herzberg สรุปเป็นสองปัจจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ ดังนี้ 
 

ปัจจัยไฮยีน (Hygiene Factors) 
 ปัจจัยไฮยีน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปัจจัยสุขอนามัย เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางลบ
ประกอบด้วย เงินเดือน สภาพการท างาน ความมั่นคงในงาน นโยบายและการบริหารจัดการของ
องค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง และการบังคับ
บัญชา ปัจจัยไฮยีนเหล่านี้ เป็น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน (Environment) และ
เป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานเหมือนกับปัจจัยสุขอนามัยของร่างกายที่เป็นเพียงการป้องกัน แต่ไม่ได้ท าให้
เจริญเติบโตหรือแข็งแรง เช่นการแปรงฟันทุกวัน เป็นการป้องกันฟันผุ หรือการสูญเสียฟัน แต่
ไม่ได้ท าให้ฟันแข็งแรงขึ้น Herzberg อธิบายว่า ถ้าเราให้ปัจจัยไฮยีน เราไม่ได้ท าให้คนมีแรงจูงใจ 
เราเพียงแต่ป้องกันความไม่พึงพอใจ อย่างไรก็ตาม Herzberg เชื่อว่า ปัจจัยไฮยีนมีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น ถ้าปัจจัยไฮยีนได้รับการตอบสนองจนพึงพอใจ คนจะท างานโดยใช้ความสามารถ
ประมาณร้อยละ 80 น้อยกว่าความสามารถทั้งหมดของพวกเขา แต่ถ้าพวกเขาไม่พึงพอใจก็จะใช้
ความสามารถเพียงร้อยละ 60 ผลงานปฏิบัติงานก็จะลดลง ดังนั้นปัจจัยไฮยีนไม่ได้ท าให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น เพียงแต่เป็นการป้องกันผลผลิตลดลง 
 

ปัจจัยจูงใจ (Motivators) 
 ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางบวก ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ การ
ยอมรับ ความก้าวหน้า โอกาสที่จะเติบโต ความส าเร็จ และตัวงานเอง Herzberg เชื่อว่าปัจจัยจูงใจ
เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวงาน (Work Itself) เป็นสิ่งที่ท าให้ผลการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น 
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ก่อนการจูงใจพนักงานใช้ความสามารถประมาณร้อยละ 80 แต่เมื่อเราให้ตัวจูงใจ เช่น การยอมรับ 
ความก้าวหน้าโอกาสที่จะเติบโต ผลการปฏิบัติของพวกเขาอาจจะเพิ่มขึ้นเกือบที่จะเต็มศักยภาพ
ของพวกเขาทีเดียว กล่าวโดยสรุปก็คือ ปัจจัยจูงใจท าให้ศักยภาพในการท างานเพิ่มขึ้น ผลการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น (ผศ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล,2551:หน้า95-96) 
  
 ทฤษฏีความต้องการของ Mcclelland 
 Mcclelland เชื่อว่า ความต้องการของคนมาจากการเรียนรู้มากกว่าอย่างอ่ืน ความต้องการที่
เกิดจากการเรียนรู้นี้มีอิทธิพลจูงใจ ท าให้คนแสดงหรือประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
เขา Mcclelland และผู้ร่วมงานของเขา ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 3 ประการ คือ 

1. ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement: nAch) 
 เป็นความต้องการจะเห็นผลงาน มีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ต้องการ
บรรลุมาตรฐานที่ดีเลิศ(Standard of Excellence) ลักษณะคนที่มีความต้องการความส าเร็จหรือ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง คือ เป็นคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรับภาระหรือความ
รับผิดชอบในการท างาน มีการตั้งเป้าหมายไว้สูงกว่าปกติ ชอบเสี่ยงกับเป้าหมายนั้นและสนุกกับ
การท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ต้องการแข่งขันกับตัวเอง ต้องการประสบความส าเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ยากและท้าทาย ต้องการท าสิ่งที่ดีกว่าคนอ่ืน แสวงหาสถานการณ์ที่เขา
สามารถที่จะรับผิดชอบในการหาทางแก้ปัญหาได้ ต้องการทราบข้อมูลย้อนกลับว่ามีความก้าวหน้า
หรือไม่ ชอบงานที่ท้าทายและหลีกเลี่ยงงานที่เขารับรูว่าง่ายเกินไปหรือยากเกินไป 

2. ความต้องการอ านาจ (Need for Power: nPow) 
 เป็นความต้องการให้ผู้อ่ืนคล้อยตามตน หรือต้องการที่จะมีความรับผิดชอบในการควบคุม
ผู้อ่ืนหรือโน้มน้าวผู้อ่ืนให้ท าในสิ่งที่ตนต้องการ หรือไม่ท าในสิ่งที่ตนไม่ต้องการ ลักษณะคนที่มี
ความต้องการอ านาจหรือมีแรงจูงใจใฝ่อ านาจสูงมีลักษณะดังนี้ คือ มี่ความปรารถนาที่จะมีอิทธิพล
ต่อผู้อ่ืน และมีกิจกรรมในการควบคุมเหนือผู้อ่ืน และสนใจการรักษาสัมพันธภาพแห่งความเป็น
ผู้น า การมีบารมีและการได้รับอิทธิพลเหนือคนอ่ืนมากกว่าการมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

3. ความต้องการสัมพันธ์ (Need for Affiliation: nAff) 
 เป็นความต้องการรักษาสัมพันธภาพที่สนิทสนมใกล้ชิดกับคนอ่ืน คล้ายความต้องการทาง
สังคมของ Maslow ลักษณะของคนที่มีความต้องการความสัมพันธ์หรือแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูง คือ 
มีความปรารถนาย่างแรงกล้าต่อการยอมรับ ความเชื่อมั่นหรือก าลังใจ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้ากับ
ผู้อ่ืนเป็นคนที่มีความใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่นจริงใจ เห็นความส าคัญต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน ชอบ
สถานการณ์ที่ร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน (ผศ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล,2551:หน้า102-103) 
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 1.3 ประเภทของแรงจูงใจ  

นักจิตวิทยาได้แบ่งการจูงใจได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. การจูงใจภายใน หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการที่จะเรียนรู้หรือแสวงหา
บางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง โดยมิต้องให้บุคคลอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น พนักงานตั้งใจท างานด้วย
ความรู้สึกใฝ่ดีในตัวเขาเองไม่ใช่เพราะถูกบังคับ หรือเพราะมีสิ่งล่อใจใดๆมากระตุ้น การจูงใจ
ประเภทนี้ ได้แก่ 
  1.1 ความต้องการ เนื่องจากทุกคนมีความต้องการที่อยู่ภายในซึ่งท าให้เกิดแรงขับ 
แรงขับนี้จะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจ เช่น พนักงานต้องการเลื่อนต าแหน่ง ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจให้พยายามท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความส าเร็จที่ต้องการ 
  1.2 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ที่ดีที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารและพอใจ
วิธีการท างาน ท าให้เขามีความตั้งใจในการท างานเป็นอย่างมาก 
  1.3 ความสนใจพิเศษ ความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเป็นพิเศษจะท าให้เกิดความ
เอาใจใส่ในเร่ืองนั้นๆมากกว่าปกติ เช่น พนักงานมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเร่ืองของเคร่ืองยนต์
กลไก เขาก็จะพยายามศึกษาและทดลองประดิษฐ์  ซึ่งก็จะช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ 
 2. การจูงใจภายนอก หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ได้รับแรงกระตุ้นมาจากภายนอกให้
มองเห็นจุดหมายปลายทางหรือสิ่งที่เขาจะได้รับ และน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมของบุคคลตาม
จุดมุ่งหมายของผู้กระตุ้นหรือผู้จูงใจ ซึ่งแรงจูงใจภายนอกเหล่านี้ ได้แก่ 
  2.1 เป้าหมายหรือความคาดหวังของบุคคล บุคคลที่มีเป้าหมายในการกระท าใดๆ 
ย่อมมีแรงกระตุ้นหรือมีแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น 
เช่น พนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงานมีเป้าหมายที่จะได้รับการบรรจุเข้าท างาน จึงตั้งใจท างานอย่าง
เต็มความสามารถ 
  2.2 ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า ถ้าบุคคลทราบว่าเขาจะได้รับความก้าวหน้า
อย่างไรจากการท างานนั้น ก็ย่อมเป็นแรงจูงใจให้ตั้งใจและเกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ เช่น พนักงาน
เห็นเพื่อนประสบความส าเร็จก้าวหน้าจากการท างาน ก็จะพยายามให้เป็นเช่นนั้นได้บ้าง ท าให้เกิด
ความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มที่ 
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  2.3 บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพสามารถจูงใจให้เกิด
พฤติกรรมขึ้นได้ เช่น นักปกครอง ผู้บริหาร จะต้องมีบุคลิกภาพของนักบริหาร หรือผู้น าที่ดี หรือ
แม้แต่พนักงานแนะน าความงามก็สามารถจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ ด้วยคุณสมบัติทางด้าน
บุคลิกภาพ เป็นต้น 
  2.4 เคร่ืองล่อใจอ่ืนๆ มีสิ่งล่อใจหลายๆอย่างให้เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม 
เช่น การให้รางวัลอันเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้อยากกระท า หรือการลงโทษ ซึ่งจะกระตุ้นมิให้กระท าใน
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การชมเชย การติเตียน การประกวด การแข่งขัน หรือการทดสอบ ก็จัดว่า
เป็นเคร่ืองมือที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ทั้งสิ้น 
 จะเห็นได้ว่า เป้าหมายที่บุคคลต้องการก็คือสิ่งล่อใจ เช่น เด็กที่อยากได้ของเล่น ของเล่นก็
คือสิ่งล่อใจที่ท าให้เขาช่วยแม่ท างาน เพื่อให้ได้เงินไปซื้อของเล่น แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาบรรลุ
เป้าหมายหรือได้สิ่งที่ล่อใจนั้นแล้ว เขามักจะหมดแรงจูงใจที่จะท าต่อไป คือเลิกช่วยแม่ท างาน 
เพราะได้สิ่งที่ต้องการแล้ว (รศ. ศิริวรรณ เสรีรัตน์,รศ.สมชาย หิรัญกิตติ,ผศ.ดร. ธนวรรธ ตั้ง
สินทรัพย์ศิร,ิ2550:หน้า169-170) 
  
 1.4 ความส าคัญของแรงจูงใจ 
 อุทุมพร พรนฤสุวรรณ(2531:36) ได้กล่าวว่า ในการท างานของมนุษย์จะต้องมีการสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้มนุษย์เกิดความพยามยามที่จะท างานเนื่องจากแรงจูงใจมีความส าคัญ 3 
ประการ คือ 
 1.ท าให้เกิดพฤติกรรม เกิดพลังงานเร้าให้มีกิจกรรม 
 2. ท าให้เกิดความสนใจ การเลือกและก าหนดให้ตนเองแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งออกมา 
 3. น าไปสู่ความส าเร็จในเป้าหมาย 
 นรินทร์ สังข์รักษา(2535:1) ได้กล่าวว่า คนเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้า ซึ่งคนต้องมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่การงาน มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและจริยธรรม นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว ยังต้องอาศัยการจัดการ
ที่ดีซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนการอดทนอดกลั้น อย่างไรก็ดีการ
พัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ มีแรงจูงใจในการท างานก็จะท าให้บุคคลได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
 ทองหล่อ วงษ์อินทร์(2542,หน้า284) แรงจูงใจเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จใน
การท างาน แรงจูงใจที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท าให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าในการท างานกล่าวคือ
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บุคคลมีแรงจูงใจในการท างานก็จะมีความพยายามในการทุ่มเทท าให้งานนั้นประสบผลส าเร็จและ
เมื่องานประสบผลส าเร็จก็จะเกิดความพอใจและเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  
 1.5 องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งจะหมายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเร่ืองต่างๆเช่น 
บุคลิกภาพ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ความสามารถในการรับรู้และความคาดหวังต่างๆตลอดจน
ความแตกต่างในเร่ืองเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ จะมีผลต่อแรงจูงใจของแต่ละคนให้
แตกต่างออกไป 
 2. ปัจจัยในเร่ืองงาน คุณลักษณะและธรรมชาติของงาน เช่น ความท้าทาย ความน่าสนใจ 
ความรู้สึกที่จะได้ประสบความส าเร็จจากงานเหล่านี้จะท าให้งานนั้นมีผลต่อการจูงใจ ซึ่งทฤษฏีของ 
เฮอร์สเบอร์ก จะได้กล่าวถึงเร่ืองนี้มาก 
 3.ปัจจัยต่างๆขององค์การ เช่น  โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมขององค์การ บรรทัดฐาน 
นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ จะมีผลต่อบรรยากาศและโอกาสของพนักงานจึงท าให้พนักงานมี
แรงจูงใจในการท างานแตกต่างกันออกไป (รศ.สุพานี สฤษฎ์วานิช,2549:หน้า195-196) 

 
2. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 
 2.1 ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 
 Steers (1977) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การหมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่แสดงว่า
เป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกองค์การคนอ่ืนๆ และเต็มใจที่จะอุทิศก าลัง
กายและก าลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การ (รศ.สุพานี สฤษฎ์วานิช,2549:หน้า99) 

Mowday (1982) กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์การว่าเป็นการแสดงออกที่มากกว่าความ
จงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและผลักดันให้กับบุคคลเต็มใจที่
จะอุทิศตัวเองเพื่อการสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสถานะที่ดีขึ้น (รศ.สุพานี สฤษฎ์วานิช,2549:หน้า
99) 

Stephen P. Robbins (2005:79-80) ให้ความหมายต่อองค์การว่า สถานะซึ่งพนักงานผูกพัน
ตนกับองค์การและเป้าหมายขององค์การหนึ่งๆ  และปรารถนาที่จะรักษาความเป็นสมาชิกใน
องค์การนั้น  ดังนั้น การมีส่วนร่วมกับองค์การสูง หมายถึงความผูกพันกับงานหนึ่งๆ ในขณะที่
ความผูกพันต่อองค์การสูง หมายถึงความผูกพันกับองค์การซึ่งว่าจ้างตน 

เฮอร์สโควิตช์และมีเยอร์ (Herscovitch and Meyer,2002) อธิบายความผูกพันต่อองค์การว่า 
คือความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์การ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความรู้สึกในคุณค่าและ
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เป้าหมายขององค์การ อันจะท าให้องค์การประสบความส าเร็จ (ผศ.ดร.พิชิต เทพวรรณ์,2554:หน้า
175) 

ชูลตซ์และชูลตซ์ (Schultz and Schultz,2002) ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า 
เป็นระดับความรู้สึกของสมาชิกที่มีต่อองค์การที่ได้ปฏิบัติหรือท างานอยู่ (ผศ.ดร.พิชิต เทพวรรณ์
,2554:หน้า175) 

Porter and other (1977:46) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่าความผูกพันต่อ
องค์การเป็นความสัมพันธ์ที่จะแสดงออกถึงความเชื่อมโยงทั้งหมดระหว่างพนักงานและองค์การจะ
รวมความหมายไปถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจในงานเป็นความเข้มข้นที่เป็นคุณลักษณะของ
แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้กับองค์การ โดยความผูกพันนี้จะมีคุณลักษณะ  3 
ประการดังนี ้

1. ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์การ 
2. ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกาลังสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ 
3. ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป 
Alllen and Meyer(1990) ให้นิยามความผูกพันต่อองค์การว่าเป็นความรู้สึกเป็นพวก

เดียวกัน(Partisam) ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การและการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ซึ่งความผูกพันต่อองค์การ
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ(Identification)เป็นการแสดงออกจากเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การของผู้ปฏิบัติงาน 

2. ความเกี่ยวโยงกับองค์การ(Involvement)โดยการปฏิบัติงานตามบทบาทตามหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มที่ 

3. ความจงรักภักดี(Loyalty)ความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์การ (นงเยาว์ แก้วมรกต,2542:
หน้า16-17) 
 บาร์รอนและกรีนเบิร์ก ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความปรารถนาของบุ
คลที่จะเป็นส่วนหน่ึงขององค์การตลอดไป (ณัฐยา ไพรสงบ,2546:หน้า20) 
 Hunt,Chonko and Wood (1985) ได้สร้างกรอบแนวคิดความผูกพันต่อองค์การโดยได้
พัฒนามาจากงาน Steers (1977) ,Stevens Beyer and Trice (1978),Brief and Aldag (1980),Bhagat 
and Chassie (1981), และ Still (1983) โดยสร้างตัวแปรต้นทั้ง 6 ตัว จากงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่
เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การได้ดังนี้  
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 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา รายได้ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็น
ต้น 
 2. การลงทุนของตัวบุคคล ว่าเกิดจากระดับความคาดหวังของพนักงานในผลตอบแทนที่ได้
จากความจงรักภักดีในองค์การ จากเหตุผลดังกล่าวบุคคลจึงทุ่มเทให้กับองค์การเพื่อแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ที่จะได้ (หรือคาดว่าจะได้)จากองค์การในภายภาคหน้า 
 3. ความคาดหวังต่อปัจจัยทางสังคม หมายถึง ระดับความคาดหวังที่เกิดจากการที่พนักงาน
เก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กรที่ตนเองทางานอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในที่
ทางานเดิม ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบนี้มักจะน าไปสู่ความคาดหวังของพนักงานต่อองค์การใหม่
และต่อความผูกพันต่อองค์การตามลาดับ 
 4. พฤติกรรมการหางาน หมายถึง ระยะเวลาที่บุคคลได้ใช้ไปกับการหางานจ านวนของใบ
สมัครที่ส่ง จานวนคร้ังของการได้รับการสัมภาษณ์เข้าท างาน จ านวนคร้ังที่ได้รับการชักชวนให้เข้า
ท างาน 
 5. ความสัมพันธ์ในงาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับเพื่อนร่วมงานทีมงาน 
หัวหน้างาน ตลอดจนผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ ที่เกิดจากการได้มาท างานร่วมกัน 
 6. คุณลักษณะของงาน โดยทั่วไปแล้วคุณลักษณะของงานจะถูกก าหนดโดยความ
หลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความส าคัญของงาน ความมีอิสระ (พิชิต พิทักษ์เทพ
สมบัติ,2552:หน้า190-194) 
  
 2.2 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 

Mowday et all(1982) ได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันทางด้านจิตใจ(Affective 
Commitment) ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) 
2. คุณลักษณะงาน (Job Characteristics) 
3. ประสบการณ์การท างาน (Work Experience) 
4. คุณลักษณะโครงสร้าง (Structural Characteristics) 
นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันมากที่สุดคือ ประสบการณ์การทางานที่

ท าให้พนักงานรู้สึกว่าความต้องการทางสภาวะจิตใจของเขาได้รับการตอบสนอง เช่น การได้รับ
ความสะดวกสบายภายในองค์การ (นงเยาว์ แก้วมรกต,2542:หน้า21) 
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 2.3 ลักษณะของความผูกพันต่อองค์การ  
 1. การผูกพันในเชิงความรู้สึก (Affective Commitment) ซึ่งเป็นความตั้งใจของพนักงานที่
จะคงอยู่กับองค์การอันเนื่องมาจาก 
 - เชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
 - เต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ 
 2. ความผูกพันเนื่องจากต้องการอยู่กับองค์การ เพราะที่องค์การนี้เหมาะสมที่จะคงอยู่เป็น
สมาชิกต่อไป(Continuance Commitment) (รศ.สุพานี สฤษฎ์วานิช,2549:หน้า99) 
 

2.4 การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
1. การออกแบบงานให้น่าสนใจและให้ความรับผิดชอบ 

 การออกแบบงานให้น่าสนใจ เช่น การขยายขอบเขตงานในแนวดิ่ง เป็นการให้พนักงานได้
มีโอกาสรับผิดชอบ และวางแผนงานตลอดจนควบคุมในงานของตนเอง โดยทั่วไปพบว่าจะท าให้
พนักงานจะมีความผูกพันกับงานและองค์การมากขึ้น เนื่องจากมีความพึงพอใจในการท างานมาก
ขึ้นได้รับผิดชอบในหน้าที่การงานมากขึ้นและได้รับโอกาสจากองค์การ ได้มีส่วนร่วมในงานและ
กิจกรรมต่างๆขององค์การ 

2. การจัดรางวัลจูงใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งองค์การและพนักงาน 
 เช่น โครงการ Profit Sharing จะช่วยให้พนักงานผูกพันกับงานและองค์การเพราะเป้าหมาย
ของบุคคลและองค์การไม่ขัดแย้งกัน ซึ่งระบบรางวัลจูงใจต่างๆนั้น พนักงานจะต้องรับรู้ได้ว่ามี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม (Fairness) กับพนักงาน จึงจะสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น 

3. การให้พนักงานมีส่วนร่วม 
 โครงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆจะช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่าง
พนักงานกับองค์การให้เกิดขึ้นได้มาก 

4. สร้างความไว้วางใจกัน 
 ทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ถ้ามีความไว้วางใจกัน เชื่อใจกัน รับฟังกันพนักงานก็จะมี
ความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริหารและต่อองค์การด้วย 

5. การมีหน้าที่งานที่มั่นคง 
 งานที่มั่นคงจะช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การ แต่ถ้าองค์การมีการให้พนักงานออก
จากงานบ่อยๆ จึงท าให้พนักงานขาดความผูกพัน และความภักดีต่อองค์การลดลง 
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 ทัศนคติทั้ง3ข้อนี้ มักจะด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งทัศนคติในข้อที่1และ2นั้นเป็น
ทัศนคติที่จะมีผลต่อทัศนคติข้อที่ 3 เป็นอย่างมาก (ตามรูป) (รศ.สุพานี สฤษฎ์วานิช,2549:หน้า99-
100) 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบที่2 การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 

 
3.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 อรอนงค์ ตอพรหม (2554)  ความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิต (Work Life Balance) และ
การท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง อภิปรายผลได้ดังนี้  พนักงานที่
มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ด้าน เพศ อายุ และ
ระดับต าแหน่ง มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ด้านผู้ตอบแบสอบถามให้ความส าคัญ
กับความเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับงานและความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
โดยรวมมีความเห็นระดับสูง ด้านผู้ตอบแบสอบถามมีความตั้งใจท างานทุกอย่างทีได้รับมอบหมาย
เพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอยู่ในระดับสูง ด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีความภูมิใจที่จะบอก
กับบุคคลภายนอกว่าท่านเป็นพนักงานในองค์กรน้ี อยู่ในระดับสูง ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว
ที่มีผลต่องานมีผลต่อความปรารถนาที่จะคงอยู่หรือเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 
  
 ชลิดา ธนากิจเจริญสุข (2554) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
พนักงานความผูกพันของพนักงาน และพฤติกรรมในการท างาน กรณีศึกษาศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อภิปรายผลได้ดังนี้ ด้านองค์กร พบว่า พนักงานศูนย์การแพทย์ฯรู้สึกเห็นด้วยระดับปานกลาง ด้าน
ผู้บริหาร พบว่า พนักงานศูนย์การแพทย์ฯรู้สึกเห็นด้วยมาก ด้านกลุ่มท างาน พบว่า พนักงานศูนย์
การแพทย์ฯรู้สึกเห็นด้วยมาก ด้านงานที่ท า พบว่า พนักงานศูนย์การแพทย์ฯรู้สึกเห็นด้วยมาก ด้าน
สายงานหรือสายอาชีพ พบว่า พนักงานศูนย์การแพทย์ฯรู้สึกเห็นด้วยมาก ด้านลูกค้า พบว่า 

ความพอใจในงาน 

ความผูกพันตนเองกับงาน

งานงาน 

ความผูกพันกับองค์การ 
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พนักงานศูนย์การแพทย์ฯรู้สึกเห็นด้วยมาก ด้านความผูกพันของพนักงาน พนักงานศูนย์การแพทย์ฯ 
ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นด้วยมาก ด้านพฤติกรรมในการท างาน พนักงานศูนย์
การแพทย์ฯที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นด้วยมาก 
 
 ร้อยต ารวจเอกหญิงเรย์ณุวรรษ ทัศมาลัย (2552) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารระดับกลางตามการรับรู้ของพนักงานกับแรงจูงในในการปฏิบัติงาน และความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา : โรงงานยาสูบ ส่วนกลาง อภิปรายผลได้ดังนี้  ด้านพนักงานที่
มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับกลางที่แตกต่างกัน  
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า  พนักงานโรงงานยาสูบส่วนกลาง ที่มีต าแหน่งงานในการ
ปฏิบัติงาน และฝ่ายในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่แตกต่างกัน 
ในขณะที่ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าไม่แตกต่างกัน  ด้าน
พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  จาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานโรงงานยาสูบส่วนกลาง ที่มีต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มี
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ในขณะที่ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและฝ่ายในการ
ปฏิบัติงานและฝ่ายในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  
ด้านรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับกลาง โรงงานยาสูบ ส่วนกลาง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงาน  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบภาวะ
ผู้น าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจโดยรวมในการปฏิบัติงาน โดยรูปแบบภาวะผู้น าแบบมุ่ง
คนมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน โดยแรงจูงใจจากปัจจัยจูงใจและแรงจูงใจจากปัจจัยอนามัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
 
 อัณชิษฐา ร่มรื่น (2552) การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองค์การและความผูกพัน
ระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตกับพนักงานส านักงาน บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
ระยอง ผลการสมมติฐาน พบว่า 1. พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตกับพนักงานส านักงานมีการ
รับรู้บรรยากาศองค์การไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 0.05 2. พนัก งานระดับ
ปฏิบัติการฝ่ายผลิตกับพนักงานส านักงาน  มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกันที่ระดับความ
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เชื่อมั่นทางสถิติ 0.05  3. การรับรู้บรรยากาศองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตกับพนักงานส านักงาน 

วิรัตน์ พ่วงเพ็ชร (2549) การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พบว่า เป็นเพศชาย 55.8 และเพศหญิง ร้อยละ 44.2 มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี ร้อยละ 52.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.3 และมีระยะเวลาการท างาน 5
ปี-10ปี  2. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
พบว่า พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x = 3.47)  3. การเปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
จ าแนกตามสภาพส่วนบุคคล พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย เฉพาะด้านระดับการศึกษาเท่านั้นที่แตกต่างกัน  4. ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะสภาพแวดล้อมขององค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


