
 
 

บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน บริษัท ช.การช่าง  จ ากัด (มหาชน) และความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ช.การช่ าง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 120 คน ส่วนใหญ่ เป็น
เพศชาย จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จ านวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.83 สถานภาพโสด จ านวน 68  คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 68.34 ฝ่ายก่อสร้าง จ านวน 54  คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 อายุการ
ท างาน 2-3 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และเงินเดือน 10,001-30,000 บาท จ านวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.17 
 2. ผลการวัดปัจจัยสุขอนามัย และปัจจัยจูงใจ 
 จากการศึกษาข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมเป็น 3.77 (SD 0.53)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจยัสุขอนามัย 3.87 (SD 0.59)  ปัจจยัจูงใจ 3.68 (SD 0.58)    
 3. ผลการวัดความผูกพันต่อองค์การ 
 จากการศึกษาข้อมูลความผูกพันต่อองค์การ ในภาพรวมเป็น 4.05 (SD 0.53)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์การ 3.95 (SD 0.57)  ด้านความเกี่ยวโยง
กับองค์การ  4.13 (SD 0.59)  และด้านความจงรักภักดี 4.08 (SD 0.66)   
 4. ปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ เงินเดือน สภาพการท างาน ความมั่นคงในงาน นโยบาย
และการบริหารจัดการขององค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขอนามัยกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยสุขอนามัยกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน มีค่า  p-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยสุขอนามัยกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง (r=0.783) โดยมีระดับ
นัยส าคัญ .01 
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 5. ปัจจัยจูงใจได้แก่  ความรับผิดชอบ การยอมรับ และความก้าวหน้ า  มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
มีค่า  p-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยจูงใจกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง (r=0.728) โดยมีระดับนัยส าคัญ .01 

6. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มี
ค่า  p-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง (r=0.832) โดยมีระดับนัยส าคัญ .01 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ เงินเดือน สภาพการท างาน ความมั่นคงในงาน นโยบาย
และการบริหารจัดการขององค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 จากการทดสอบสมมติฐานของพนักงานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขอนามัยกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจากปัจจัยสุขอนามัยกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูง อย่างมีระดับนัยส าคัญ .01โดยผู้ศึกษาอธิบายได้ดังนี้ พนักงาน บริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) มีความเต็มใจท างานเพราะท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม และเพียงพอต่อ
การด ารงชีพ อีกทั้งยังได้ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ดี และหัวหน้างานของท่านมีความห่วงใย
และดูแลทุกข์สุขของท่านเป็นอย่างดี  เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ขององค์การก็มีความมั่นคง และ
น่าเชื่อถือ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจอันเป็นจุดเร่ิมต้นท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Herzberg ที่อธิบายว่า ถ้าเราให้ปัจจัยสุขอนามัย เราไม่ได้ท าให้คนมี
แรงจูงใจ เราเพียงแต่ป้องกันความไม่พึงพอใจ อย่างไรก็ตาม Herzberg เชื่อว่า ปัจจัยสุขอนามัยมีผล
ต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับร้อยต ารวจเอกหญิงเรย์ณุวรรษ ทัศมาลัย (2552) ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับกลางตามการรับรู้ของพนักงานกับแรงจูงในในการ
ปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา : โรงงานยาสูบ ส่วนกลาง พบว่า 
แรงจูงใจจากปัจจัยอนามัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  รวมทั้ง
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สอดคล้องกับวิรัตน์ พ่วงเพ็ชร (2549) ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการทาง
พิเศษแห่งประเทศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2. ปัจจัยจูงใจได้แก่  ความรับผิดชอบ การยอมรับ และความก้าวหน้า  มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

จากการทดสอบสมมติฐานของพนักงานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง อย่างมีระดับนัยส าคัญ .01โดยผู้
ศึกษาอธิบายได้ดังนี้ พนักงาน บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ยอมรับในความคิดเห็นและ
ทัศนคติของหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานในองค์การ และมีความพอใจในหน้าที่การงานที่ท่าน
เป็นอย่างมาก อีกทั้งการท างานยังมีโอกาสในการเรียนรู้งานเพิ่มเติมและความเชี่ยวชาญในการ
ท างานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคิดว่าต าแหน่งงานที่ท างานอยู่มีความส าคัญและจ าเป็นมากต่อองค์การ จาก
ข้างต้นท าให้พนักงาน บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) เกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Herzberg (อ้างถึงใน ผศ ดร.รัตติ
กรณ์ จงวิศาล:2551:หน้า95-96)เชื่อว่าปัจจัยจูงใจเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวงาน (Work Itself) เป็นสิ่ง
ที่ท าให้ผลการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น หรือท าให้ศักยภาพในการท างานเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับร้อย
ต ารวจเอกหญิงเรย์ณุวรรษ ทัศมาลัย (2552) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ระดับกลางตามการรับรู้ของพนักงานกับแรงจูงในในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน กรณีศึกษา: โรงงานยาสูบ ส่วนกลาง พบว่า แรงจูงใจจากปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน 
  จากการทดสอบสมมติฐานของพนักงานความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง อย่างมีระดับนัยส าคัญ .01โดยผู้
ศึกษาอธิบายได้ดังนี้ พนักงาน บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอกับการ
ด าเนินชีวิต การท างานก็มีความปลอดภัย ท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเชิงบวกใน 
ระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Abraham Maslow ที่ว่า ความต้องการของบุคคลได้ดีในระดับ
หนึ่งและสามารถเข้าใจได้ง่าย และหลายองค์การก็น าไปประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลในองค์การ และ ทฤษฏีความต้องการของ Mcclelland เชื่อว่า ความต้องการของคนมาจาก
การเรียนรู้มากกว่าอย่างอ่ืน ความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้นี้มีอิทธิพลจูงใจ ท าให้คนแสดงหรือ
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ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเขา ซึ่งสอดคล้องกับอรอนงค์ ตอพรหม (2554)  ที่
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตและการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
หน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตและการท างานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของหน่วยงานภาครัฐมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก โดยพนักงานให้ความส าคัญกับความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับงานและความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยรวมมี
ความเห็นระดับสูง และชลิดา ธนากิจเจริญสุข (2554) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันของพนักงาน และพฤติกรรมในการท างาน กรณีศึกษาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ด้าน
ความผูกพันและด้านพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน พนักงานศูนย์การแพทย์ฯ ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างแสดงความคิดเห็นด้วยมาก  รวมทั้งสอดคล้องกับมนัสชัย ปิ่นโต(2550) การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรภายในบริษัทไทยมารูจูน  จ ากัด พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การในการปฏิบัติงาน 
พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการอ านวยการ และด้านการควบคุม  มี
ความสัมพันธ์ในด้านบวก 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้  
 1. จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)
เต็มใจท างานเพราะคิดว่าองค์การของท่านมีความมั่นคง และน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยมากถึง 4.25 ดังนั้น
คณะผู้บริหารบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้พนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นเชิงบวกกับบริษัท
เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าพนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองค์การจะท า
ให้พนักงานตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีมากยิ่งขึ้น รักที่จะท างานของตนเอง เกิดความ
มุ่งมั่นที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จด้วยการค้นคว้า และวิเคราะห์ปรับปรุงขั้นตอนในการท างาน
ให้ประสบความส าเร็จสูงสุด  
  2. จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)
เต็มใจท างานเพราะคิดว่าองค์การของท่านมีความมั่นคง และน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยมากถึง 4.25 ดังนั้น 
จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงจุดแข็งขององค์การในด้านความมั่นคง และความน่าเชื่อถือ ที่ท าให้พนักงาน
ส่วนใหญ่มีความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อองค์การ ซึ่งมีส่วนท าให้ส่งผลดีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ได ้
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  3.จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 
คิดว่าต าแหน่งงานของท่านสามารถเติบโต ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.42 
ดังนั้น คณะผู้บริหารบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ควรส่งเสริมให้มีการแผนการเจริญก้าวหน้า
ในการท างานที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งน าแผนการที่สร้างขึ้น เผยแพร่ให้พนักงานบริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) ได้รับทราบด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 4. ควรมีการวางแผนการหาตัวแทนในการสืบทอดต าแหน่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่จะเติบโตยิ่งขึ้นในภายภาค
หน้าได้ 
  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง  จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การ  ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควร
ท าการศึกษาตัวแปรหรือทฤษฏีอ่ืนๆที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น 
เช่น ทัศนคติ ภาวะผู้น าขององค์การ เป็นต้น เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษาและ
ขยายผลการศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย เพื่ออธิบายรายละเอียด
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เพื่อให้ได้
สารสนเทศเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน แล้วน ามา
วิเคราะห์ วางแผนให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาครอบคลุมปัจจัยด้านความสามารถการท างานของพนักงาน และ
แนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เพื่อต่อยอดและขยายผลการศึกษา 

4. ควรมีข้อค าถามเชิงลบควบคู่ในแบบสอบถามด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 

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

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาคารพญาไท  

ข้อมูลแบบสอบถามนี้จะเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

แบบสอบถามมี 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  7  ข้อ 

ส่วนที่2  ข้อค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  จ านวน 14 ข้อ 

ส่วนที่3  ข้อค าถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  จ านวน  12  ข้อ 

ส่วนที่4 ข้อค าถามที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงใน (……..) ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

1. เพศ 

(……..) 1.  ชาย   (……..) 2.  หญิง 

2. อายุ   ………………….   ปี 
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3. สถานภาพสมรส 

(……..) 1.  โสด                          (……..) 2. สมรส    (……..) 3.  หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

4. ระดับการศึกษา    

(……..) 1.  ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี         (……..) 2. ระดับปริญญาตรี      (……..) 3. ระดับปริญญา

โทขึ้นไป 

5. ต าแหน่ง/ฝ่าย (……………………………………………………………………………..) 

6. อายุงาน 

(……..) 1.  น้อยกว่า 1 ปี      (……..) 2. 1-3 ป ี

 (……..) 3.  4-6 ป ี                  (……..) 4.  7-9 ป ี                  (……..) 5.  10ปีขึ้นไป 

7. รายได้ต่อเดือน 

(……..) 1.  ต่ ากว่า 10,000 บาท           (……..) 2.  10,001 – 30,000 บาท       (……..) 3. 30,001 – 

50,000 บาท          (……..) 4.  50,001 – 70,000 บาท        (……..) 5.  70,001 – 90,000 บาท          

(……..) 6.  90,001 บาทขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2  ข้อค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่องว่างช่องใดช่องหน่ึงจากตัวเลือก 5 ข้อ 
 

 

 

 

 

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ปัจจัยสุขอนามัย 

1. ท่านเต็มใจท างานเพราะท่านคดิว่าองค์การของท่านมีความมั่นคง 

และน่าเชื่อถือ 

     

2. ท่านเต็มใจท างานเพราะไดท้ างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานทีด่ ี      

3. ท่านเต็มใจท างานเพราะท่านได้รับค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม เป็น

ธรรม และเพียงพอต่อการด ารงชีพ 

     

4. ท่านเต็มใจท างานเพราะหัวหนา้งานของท่านมคีวามห่วงใยและ

ดูแลทุกข์สุขของท่านเป็นอย่างด ี

     

5. ท่านเต็มใจท างานเพราะองค์การของท่านมีนโยบาย การบรหิาร

จัดการองค์การที่ด ี
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

6. ท่านเชื่อมั่นในนโยบายและแนวทางการบริหารงานขององค์การ      

7. ท่านพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกที่อยู่ภายในองค์การ      

ปัจจัยจูงใจ 

8. ท่านคิดว่าต าแหน่งงานของท่านมีความส าคัญและจ าเป็นมากต่อ

องค์การ 

     

9. ท่านคิดว่าต าแหน่งงานของท่านสามารถเติบโต ก้าวหน้าใน

หน้าที่การงานได ้

     

10. ท่านคิดว่างานของท่านมีโอกาสในการเรียนรู้งานเพิ่มเติมและ

ความเชี่ยวชาญในการท างานได้ 

     

11. ท่านคิดว่างานของท่านมคีวามท้าทายและน่าสนใจ      

12. ท่านคิดว่าต าแหน่งงานของทา่นเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้าง      

13. ท่านยอมรบัในความคิดเห็นและทัศนคตขิองหัวหน้างานหรือ

เพื่อนร่วมงานในองค์การ 

     

14. ท่านตัง้ใจท างานเพราะท่านพอใจในหน้าที่การงานทีท่่านท า      
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ความผูกพันต่อองค์การ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

 

น้อย

ที่สุด 

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองคก์าร 

1. ท่านเข้าใจและใหค้วามส าคัญกับวัฒนธรรมขององค์การ 

     

2. ท่านจะใหค้วามช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่เพื่อน  

ร่วมงาน หัวหน้างานทุกครั้งเมื่อมโีอกาส 

     

3. ท่านเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยม

ขององค์การ 

     

4. ท่านจะใหค้วามส าคัญในการท างานร่วมกันเป็นทีมอยู่เสมอ 
     

ความเกี่ยวโยงกับองค์การ 

5. ท่านเต็มใจที่จะปฏบิัติตามกฎระเบียบ นโยบายขององค์การ

อย่างเคร่งครัด  

     

6. ท่านจะใหค้วามส าคัญในเรื่องการตรงต่อเวลา,การเข้า-ออก

งาน,การขาด-ลางาน อยู่เสมอ 

     

7. ท่านจะปฏบิัติงานอย่างเต็มทีเ่พือ่ให้บรรลุตามเป้าหมายของ

องค์การ 

     

8. ท่านจะเก็บข้อมูลความลับส าคญัขององค์การเพื่อไม่ให้

บุคคลภายนอกรับรู ้

     



49 
 

ส่วนที่ 3  ข้อค าถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 

ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่องว่างช่องใดช่องหน่ึงจากตัวเลือก 5 ข้อ  

              

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณ ทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ 

 

ความผูกพันต่อองค์การ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

 

น้อย

ที่สุด 

ความจงรักภักด ี

9. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งในองค์การทีท่่านท างาน

อยู ่

     

10. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่จะบอกตอ่กับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ

องค์การในแงด่ ี

     

11. ท่านเต็มใจทีจ่ะปฏิบัตงิานกับองค์การของท่านเป็นระยะ

เวลานานๆเรื่อยไป 

     

12. ท่านจะดูแลทรัพย์สินขององค์การไม่ให้ช ารุด-เสียหาย หรือ

สูญหายอยู่เสมอ 
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