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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจภายใตก้าร

ก ากบัดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึง กนอ.มีหนา้ท่ีดูแลพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมทัว่ประเทศทั้ง

นิคมฯภายใตก้ารด าเนินงานของ กนอ. และนิคมฯร่วมด าเนินงานจ านวน 45 แห่ง โดยมีผูว้่าการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผูม้อบนโยบาย อีกทั้ง กนอ.ไดใ้หค้วามส าคญักบัทรัพยากรบุคคล

ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการโรงงาน ประชาชนรวมทั้งพนกังานในองคก์าร ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากร

อยา่งหน่ึงท่ีมีคุณค่าส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบริหารจดัการให้ องคก์ารบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้

นั้น จะตอ้งใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัและพร้อมท่ีจะท างานดว้ยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ

ไม่ว่าช่วงเวลา หรือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึนหรือลดลงก็ตาม พนกังานก็พร้อมท่ี

จะใหง้านนั้นประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ (ชลิดา ธนากิจเจริญสข , 

2551, หนา้ 1) 

ความผกูพนัทางใจต่อองคก์าร (Employee Engagement) หมายถึง การทุ่มเทพลงักายพลงัใจ

อยา่งเต็มท่ีใหก้บังานท่ีตนไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงในการท่ีบุคลากรจะท างานใหป้ระสบความส าเร็จนั้น

จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั 2 ประการ คือ 1.ปัจจยัดา้นวตัถุ เช่น ขอบเขตของงาน บทบาทและหนา้ท่ีท่ี

เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย 2.ปัจจยัดา้นอารมณ์ เช่น ความพึงพอใจส่วนบุคคล ความรู้สึกของแรงบนัดาล

ใจท่ีพร้อมเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และระดบัความผกูพนัทางใจซ่ึงจะสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการส่วนบุคคลพ้ืนฐานดว้ย เ พราะเมื่อบุคคลไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการ

พ้ืนฐานของตนเป็นอยา่งดีแลว้ก็จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการท างาน ซ่ึงจะส่งผลใหผ้ลงาน

ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี และบุคลากรจะเกิดความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อความผกูพนัทางใจต่อ

องคก์าร ดงันั้นถา้องคก์ารใหค้วามส าคญัของบุคลากร ในการเปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมในการ

น าเสนอผลงานต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดผลงานใหม่ๆ ประกอบกบัตอ้งมีสภาพแวดลอ้มใน

การท างานท่ีดีเพื่อใหรู้้สึกพึงพอใจ และกลายเป็นความผกูพนัทางใจท่ีแสดงออกมา 
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เน่ืองจากคนเป็นปัจจยัในการบริหารองคก์ารท่ีไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัเหมื อนกบัเคร่ืองจกัร

ได ้เพราะจากคนมี ความรู้สึก คนมีความตอ้งการ ดงันั้นการท่ีจะปฏิบติักบัคนตอ้งอาศยั หลกัในการ

สร้างขวญั ก  าลงัใจ และความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนกบัหน่วยงานเพ่ือท่ีจะรักษาคนท่ีมีคุณภาพใหอ้ยูก่บั

องคก์ารใหน้านท่ีสุด  ซ่ึงกว่าท่ีจะไดค้นท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาท างานในองคก์ารนั้น  จะตอ้ง

เสียงบประมาณจ านวนมากในการเลือกสรร    การฝึกฝนและการพฒันาใหม้ีคุณภาพ และเมื่อได้

บุคคลเหล่านั้นมาแลว้จะท าอยา่งไรใหเ้ขาทุ่มเทแรงกาย แรงใจใหก้บัการท างานในองคก์าร ในการท่ี

จะท าใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้ องคก์ารจะตอ้งมุ่งรักษาบุคคลเหล่าน้ี เพ่ือองคก์าร

จะไดรั้บประโยชน์จากบุคคลเหล่าน้ีเป็นอยา่งมาก  จึงจะเห็นไดว้่าคนเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนใน

ความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์าร  ดงันั้นเพ่ือประสิทธิผลขององคก์าร เราควรสร้างขวญั 

ก  าลงัใจ และความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงาน เพ่ือใหอ้งคก์ารไดบ้รรลุเป้าหมายละวตัถุประสงค์

ตามท่ีก  าหนดไว ้ (พิเชษฐ ไชยแป้น , 2552, หนา้ 3) ซ่ึงส่ิงท่ีพนกังานคาดหวงัก็คือ องคก์ารจะให้

ประโยชน์อะไรแก่ตนบา้ง จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งสร้างแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

อุทิศตน และจงรักภกัดีต่อองคก์ารเพื่อท่ีจะใชค้วามรู้ความสามารถ และความช านาญของตนอยา่ง

เต็มท่ีในการท างาน ขณะเดียวกนัองคก์ารก็มีหนา้ท่ีดูแลรักษาบุคคลเหล่าน้ีไวก้บัองคก์ร โดย

พยายามตอบสนองความตอ้งการของบุคคลใหม้ากข้ึน สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน เพราะ

องคก์รและบุคคลตอ้งมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะพึ่งพา อาศยัซ่ึงกนัและกนั องคก์รจึงจะอยูร่อด 

(ดวงดาว ธิติพนัธุ,์ 2552, หนา้ 3) 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะพฒันา สนบัสนุน และสร้าง

ขวญัก าลงัใจใหเ้จา้หนา้ท่ี มีความมุ่งมัน่ผกูพนัต่อองคก์รในระยะยาว ซ่ึงถือเป็นหนทางหน่ึงในการ

ธ ารงรักษาบุคลากรอนัมีค่าขององคก์ร ท าใหอ้งคก์รอยูอ่ยา่งมีความสุข และพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี

ใหก้บัองคก์รอยา่งเต็มใจ เต็มความสามารถ 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
  ตวัแปรต้น                   ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 

- เพศ  
- อาย ุ 
- สถานภาพสมรส  
- ระดบัการศึกษา  
- ต าแหน่งงาน  
- สถานภาพการท างาน 

- ระยะเวลาในท างาน 

ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน  
- นโยบายและการบริหารขององคก์าร 
- โอกาสกา้วหนา้และเติบโตในองคก์าร 
- ความทา้ทายและอิสระในการท างาน 
- เงินเดือนและสวสัดิการ 
- การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
- ความมัน่คงในการท างาน 
- สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา 
- สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน  
- สถานภาพการท างาน 

ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน  

 (Employee Engagement) 
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สมมตฐิานในการศึกษา 
 จากกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถน ามาตั้งสมมติฐานในการวิจยัดงัน้ี 
  
สมมตฐิานดา้นปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล  

เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง  สถานภาพการท างาน  และระยะเวลา
การท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
  
สมมตฐิานด้านปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน 

นโยบายและการบริหารขององคก์าร  โอกาสกา้วหนา้และเติบโตในองคก์าร  ความทา้ทาย
และอิสระในการท างาน  เงินเดือนและสวสัดิการ  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ความมัน่คง ในการ
ท างาน  สมัพนัธภาพกบั ผูบ้งัคบับญัชา  สมัพนัธภาพกบั เพื่อนร่วมงาน และ สภาพการท างาน มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาเดือนเมษายน 
2554 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผูบ้ริหารองคก์ารสามารถน าขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางงานแผนพฒันาและบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์หอ้งคก์ารสามารถรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพไวไ้ดน้านและท าใหพ้นกังานปฏิบติังาน
อยา่งเต็มใจ 

 
นิยามศัพท์ 
 องค์การ  หมายถึง  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
 พนักงาน  หมายถึง  ผูป้ฏิบติังานทุกคนใน กนอ. 
 ปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กา ร  คือ  ความรู้สึกนึกคิดของพนกังานใน กนอ . 
เก่ียวกบัความผกูพนัท่ีมีต่องาน ต่อองคก์าร มีความนึกถึงองคก์ารในทาง ท่ีดี และมีความภูมิใจใน
งานท่ีท า 
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 ปัจจยัส่วนบุคคล   หมายถึง  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  ต าแหน่งงาน  
สถานภาพการท างาน ระยะเวลาในการท างาน 
 ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน  หมายถึง ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน  

นโยบายขององค์การ หมายถึง เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
โอกาสก้าวหน้าและเตบิโตในองค์การ หมายถึง โอกาสและความเติบโตในหนา้ท่ีการงาน  
ความท้าทายและอสิระในการท างาน หมายถึง สภาพการท างานท่ีท าใหพ้นกังานเกิดความ

กระตือรือร้นในการท างาน สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ 
เงินเดือนและสวสัดิการ หมายถึง ผลตอบแทนจากการท างาน ซ่ึงอยูใ่นรูปของตวัเงินและ

ไม่ใช่ตวัเงิน 
การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง ความรู้สึกว่าไดรั้บการยกยอ่ง ยอมรับจากผูบ้งัคบั 

บญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
ความมัน่คงในการท างาน หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีท าใหม้ัน่ใจในรายไดแ้ละความมัน่คง

ในต าแหน่งงาน 

สัมพนัธภาพกบัผู้ร่วมงาน หมายถึง ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูท่ี้มีระดบัเดียวกนั 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คร้ัง น้ี ผูว้ิจยัขอกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการวิจยั  
รวมทั้งผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 2.1  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
  2.1.1  ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร 
  2.1.2  ความส าคญัของความผกูพนัต่อองคก์าร 
  2.1.3  กระบวนการเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร 
  2.1.4  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
  2.1.5  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
  2.1.6  ผลของการมีความผกูพนัต่อองคก์าร 
 2.2  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์าร 
  2.2.1  ความหมายขององคก์าร ทฤษฎีองคก์าร 
 2.3  แนวคิดเชิงแลกเปล่ียน แนวทางการเสริมสร้างความผกูพนัต่องอคก์าร 
 2.4  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1  แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
 2.1.1  ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ 
 นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายและนิยามของความผกูพนัต่อองคก์ารไวน้านาทศันะ ซ่ึงจะ
กล่าวเฉพาะความหมายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 Burke (2003) เป็นบริษทัท่ีปรึกษางานทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  และไดท้ าการ
วิจยัในเร่ืองความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร โดยจากการวิจยัพบว่า  พนกังานท่ีมีความผกูพนั  

จะตอ้งการท างานอยูก่บัองคก์ารนั้นๆ และเสียสละเพื่อองคก์า ร สร้างผลผลิตและใหบ้ริการลกูคา้  

และช่วยเหลือองคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จ  โดยความผกูพนัข ทองพนกังานน้ีจะส่งผลใหเ้กิด
ความจงรักภกัดีของลกูคา้  (Customer Loyalty) และก่อใหเ้กิดผลประโยชน์  (Profitability) ต่อ
องคก์าร 
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 Iblf Organization (อา้งถึงในสมใจ ด่านศิริสมบูรณ์ , 2548 : 8)ไดอ้ธิบายความหมายของ
ความผกูพนัของพนกังาน (Employee Engagement) หมายถึงการท่ีพนกังานมีปัจจยัดา้นต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นดา้นเวลา ทกัษะ ความสามารถ และดา้นทรัพยากรต่าง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ เพ่ือมาสนบัสนุน
การด าเนินงานขององคก์าร ซ่ึงการกระท าเช่นนั้นต่อเน่ืองจะเกิดเป็นความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีย ัง่ยนื
และยาวนาน 

Welboume (อา้งถึงในสมช่ืน นาคพลั้ง , 2547 : 10) กล่าวว่า ความหมายของความมุ่งมัน่
ผกูพนัต่อองคก์รพฒันาข้ึนมาจากทฤษฎีบทบาท (Role Theory) โดยทฤษฏีบทบาทจะพิจารณา
บทบาทท่ีหลากหลายท่ีคนจะผกูพนัในท่ีท างาน โดยอธิบายว่าเห ตุใดคนจึงผกูพนัในบทบาทท่ี
ชดัเจนมากกว่าบทบาทอ่ืน ๆ บทบาทในท่ีท างานแบ่งเป็น 5 บทบาทดงัน้ี 

1.บทบาทเจา้ของงาน (Job Holder Role) พนกังานจะท างานตามลกัษณะงานท่ีก  าหนดไว ้
2.บทบาทสมาชิกในทีมงาน  (Team Member Roles) พนกังานจะท าเกินกว่าท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เพื่อช่วยใหเ้พื่อนสมาชิกในกลุ่มกา้วไปสู่เป้าหมาย 
3.บทบาทเจา้ของกิจการ  (Entrepreneur Role) พนกังานคน้คิดความคิดใหม่ ๆ และ

กระบวนการท างาน และท าการทดสอบเพื่อใหบ้รรลุตามท่ีคิดไว ้
4.บทบาทผูเ้ช่ียวชาญในสายอาชีพ  (Career Role) พนกังานท าส่ิงท่ีตนอยากพฒันา

ความสามารถ ความเช่ียวชาญในสายอาชีพของตน พวกเขาเรียนรู้ น าไปปฏิบติัท าใหเ้กิดเป็นทกัษะ
มากยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ ไป 

5.บทบาทสมาชิกในองคก์ร พนกังานท าส่ิงท่ีส่งเสริมและช่วยบริษทั ถึงแมว้่างานนั้นจะ
ไม่ใช่งานของตน และไม่ใช่งานของทีมงานเช่นกนั 
Strellioff (อา้งถึงใน พิมพช์นก สิริโยธิน , 2549  : 7) อธิบายว่า “Engagement”มีความหมายนยัยะ
เดียวกบั “Commitment” หมายถึงความผกูพนั ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งอารมณ์และเหตุผล
ของบุคคลในดา้นงานและองคก์ารจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม 3 ลกัษณะ คือ  
 1. การพดู (Say) คือ การกล่าวถึงองคก์ารในทางท่ีดีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนไดฟั้ง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน
ร่วมงาน ครอบครัว ลกูคา้และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

2. การอยูก่บัองคก์าร (Stay) คือ ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร ตอ้งการคงอยู่
กบัองคก์ารอยา่งจริงใจ แมท่ี้อ่ืนจะใหผ้ลประโยชน์ท่ีดีกว่า 

3. การรับใช ้ (Serve) คือ ภูมิใจในงานท่ีท า ว่ามีส่วนสนบัสนุนองคก์ารใหป้ระสบ
ความส าเร็จและหากจ าเป็นก็พร้อมและยนิดีท่ีจะท างานหนกัมากข้ึน 
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 Kanter (1968 อา้งถึงใน เสง่ียม บุญพฒัน์ , 2538 : 5) ใหค้วามหมายของความผกูพนัต่อ
องคก์ารว่าหมายถึง ความเต็มใจของสมาชิกในสงัคมยนิดีท่ีจะเสียสละเวลา ทุ่มเทก าลงักายและ
ความจงรักภกัดีใหก้บัองคก์ารท่ีเขาเป็นสมาชิกอยู่ 
 Mary E. Sheldon (1978 อา้งถึงใน ศุภวรรณ พนับูรณ์, 2535 : 5) ไดใ้หค้วามหมายต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารว่าหมายถึง ทศันคติของผูป้ฎิบติังานท่ีเช่ือมโยงระหว่างความผกูพนัของแต่ละ
บุคคลกบัองคก์ารท่ีเขาอยู ่
 Allen และ Meyer (1990 อา้งถึงใน นวลศรี กาญจนรัตน์, 2543 : 6) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อ
องคก์ารประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

- ความผกูพนัดา้นความรู้สึก (Affective commitment) หมายถึง ความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจาก
ความรู้สึก เป็นความผกูพนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์าร รู้สึก ว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์าร มีความตอ้งการท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร เต็มใจท่ีจะอุทิศตนและทุ่มเทใหก้บัองคก์าร 

- ความผกูพนัต่อเน่ือง (Continuance commitment) หมายถึง ความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจาก
การคิดค านวนของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานอยูบ่นตน้ทุนท่ีบุคคลใหก้บัองคก์ารทางเลื อกท่ีมีของบุคคล
และผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บจากองคก์าร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเน่ืองในการ
ท างานของบุคคล ว่าจะท างานอยูก่บัองคก์ารนั้นๆ ต่อไป หรือโยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีท างาน 

- ความผกูพนัท่ีเกิดจากมาตรฐานทางสงัคม (Normative commitment) หมายถึง 
ความผกูพนัท่ีเกิดจากค่านิยม วฒันธรรม หรือบรรทดัฐานของสงัคม เป็นความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
ตอบแทนในส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บจากองคก์าร แสดงออกในรูปของความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 
 Buchanan II (1974 อา้งถึงใน จิราวรรณ หาดทรายทอง , 2539 : 8)ไดใ้หค้วามหมาย  
ของความผกูพนัต่อองคก์าร คือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั ความผกูพนัท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยม
องคก์าร การปฎิบติังานตามบทบาทของตนเองเพื่อใหบ้ร รลุเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 
ซ่ึงความผกูพนัต่อองคก์ารประกอบดว้ย 3 ประการ คือ 

1. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์าร (Identification)โดยการเต็มใจจะปฎิบั ติงาน 
ยอมรับค่านิยมและวตัถุประสงคข์ององคก์าร และถือเสมือนหน่ึงว่าองคก์ารเป็นของ
ตนเช่นกนั 

2. การมีส่วนร่วมในองคก์าร (Involvement) คือ การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องคก์ารตามบทบาทของตนอยา่งเต็มท่ี 

3. การจงรักภกัดีต่อองคก์าร (Loyalty)  คือ ความรู้สึกเล่ือมใสและผกูพนัต่อองคก์าร 
 อวยพร ประพฤทธ์ิธรรม (2537 : 10) ใหค้วามเห็นในเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารว่า
หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มีความเต็มใจและมุ่งมัน่ท่ีจะใช้
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ความพยายามอยา่งเต็มท่ีท่ีจะปฎิบติังานเพื่อองคก์าร และมีความจงรักภกัดีต่ออง คก์ารโดยไม่คิดท่ี
จะละท้ิงองคก์ารไป 
 โสภา ทรัพยม์ากอุดม (2533 : 14) สรุปความหมายของความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารว่า
หมายถึงท่ีสมาชิกในองคก์ารมีความยดึมัน่ ความผกูพนั ความซ่ือสตัยต่์อ องคก์ารในแง่ของการ
ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององคก์าร และการเป็นส่วนหน่ึงขององค์ การ ตลอดจนความแน่วแน่ท่ี
จะคงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์ารนั้นไว ้
 2.1.2 ความส าคญัของความผูกพนัต่อองค์การ 
 จากความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร แสด งใหเ้ห็นว่าความผกูพนัต่อองคก์าร 
จะน าไปสู่ความมีประสิทธิผลขององคก์าร จากการศึกษาพบว่าผูท่ี้มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูง  
จะปฎิบติังานไดดี้กว่าผูท่ี้มีความผกูพนัต่อองคก์ารต ่าหรือไม่มีเลย นอกจากน้ี ยงัมีนกัวิชาการ  
อีกหลายท่านท่ีกล่าวถึงความส าคญัของความผกูพนัต่อองคก์ารดงัน้ี 
 ภรณี มหานนท ์ (2539 : 97) กล่าวไวว้่า ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารจะน าไปสู่ผลท่ีมี
ความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลขององคก์ารดงัน้ี คือ 

1. พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งแทจ้ริง ต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารจะมี
แนวโนม้ท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูงกว่าพนกังานท่ีมีความผกูพนัต ่า 

2. โดยทัว่ไปพนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูง มกัจะมีความปรารถนาอย่ างมากท่ีจะ
คงอยูก่บัองคก์ารตลอดไปเพื่อท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3.โดยสาเหตุท่ีบุคคลมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร และเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมายของ
องคก์าร บุคคลท่ีมีความผกูพนัดงักล่าวมกัมีความผกูพนัอยา่งมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือ
หนทาง ซ่ึงตนจะสามารถท าประโยชน์กบัองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายไดส้ าเร็จ 

4.บุคคลซ่ึงมีความรู้สึกผกูพนัสูงจะเต็มใจท่ีจะใชค้วามสามารถพอควรในการท างานให้
องคก์าร ซ่ึงในหลายกรณีความพยายามดงักล่าวมีผลใหก้ารปฎิบติังานอยูใ่นระดบัดี 

2.1.3 กระบวนการเกดิความผูกพนัต่อองค์การ 
ไมเนอร์ (1992 อา้งถึงใน อนุชิรดา เ ฮา้รัง , 2545 : 9) อธิบายว่าความผกูพนัมีความหมาย

มากกว่าความจงรักภกัดีท่ีบุคคลจะทุ่มเทใหก้บัองคก์าร และความผกูพนัยงัหมายถึงความตอ้งการคง
อยูใ่นองคก์าร มีขั้นตอนการเกิด ดงัน้ี 

1. ความผกูพนัเบ้ืองตน้ (Initial Commitment)  เป็นความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนเบ้ืองตน้ท่ีบุคคล
ยงัไม่มีการเร่ิมงาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าราขั้นตน้ ไดแ้ก่ 

1.1 คุณลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย ค่านิยม ความเช่ือ และบุคลิกภาพ 
1.2 ความคาดหวงัเก่ียวกบังาน 
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1.3 คุณลกัษณะของทางเลือกของงาน ประกอบดว้ย ความพึงพอใจ (Volition) 
การยกเลิกไม่ได ้การเสียสละ การพิจารณาท่ีหละหลวม 

ปัจจยัทั้ง 3 ดา้น จะมีความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั บุคคลจะเลือกท างานตามคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลท่ีตนมี คือ จากพ้ืนฐานของตค่านิยม ความเช่ือ และบุคลิกภาพ ซ่ึงปัจจยัคุณลกัษณะส่วน
บุคคลท าใหเ้กิดความคาดหวงัในงานนั้นๆ และเช่นเดียวกบัคุณลกัษณะของงานก่อนจะท างา นนั้น
จริง บุคคลจะมีความคาดหวงัในตวังาน ซ่ึงคุณลกัษณะของงานเป็นความตอ้งการท่ีมีลกัษณะท่ีจะท า
ใหเ้ขาอยาก ท าและพึงพอใจ ปัจจยัทั้ง 3 ประการ เป็นตวัแปรท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนัต่อ
องคก์ารในเบ้ืองตน้ 

2. ความผกูพนัระหว่างการจา้งงานในช่วงแรก (Commitment Early Employment)  เป็น
ความผกูพนัท่ีเกิดข้ึน เม่ือเขา้ท างาน เป็นการประเมินส่ิงท่ีไดพ้บตามความเป็นจริงจากงานนั้น ซ่ึง
ไดแ้ก่  

2.1 ประสบการณ์เร่ิมแรกของการท างาน (Initial pression) ประกอบดว้ยงาน , การจ่าย
ค่าตอบแทน, การควบคุม, องคก์าร และกลุ่มท างาน 

2.2 ความรู้สึกรับผดิชอบ ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์เร่ิมแรกของการท างาน 
2.3 ความผกูพนัเบ้ืองตน้ท่ีไดรั้บจากการท างาน  

3. ความผกูพนัในช่วงปลาย (Commitment During Later Career) เป็นความผกูพนัท่ี
บุคคลเขา้ไปท างานอยูใ่นองคก์ารในช่วงระยะเวลาปฎิบติังาน หรืออายงุานนั้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารในช่วงปลาย ไดแ้ก่ การลงทุน การมีส่วนร่วม การปรับ- เปล่ียนงาน 

- การลงทุน คือการท่ีมีอายงุานมากข้ึนถือว่าเป็นการลงทุนกบัองคก์ารท่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ 
เพราะไดม้ีการทุ่มเทท าเพื่อองคก์ารมาแลว้มากมาย หากตอ้งไปอยูก่บัองคก์ารอ่ืน อาจเกิดการ
สูญเสียผลประโยชน์บางอยา่ง 

- การมีส่วนร่วม หมายถึง ความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารนั้นๆ  
- การปรับเปล่ียนงาน หมายถึง ความยากล าบากในการหางานใหม่ท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก

พนกังานมีอายงุานมากข้ึนนอกจากการแสดงความหมายของกระบวนการเกิดความผกูพนัแลว้ 
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2.  ความผูกพนัช่วงแรกของการท างาน 

 

1. ความผูกพนัแรกเร่ิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ในงานขั้นต้น  

 งาน 
 การก ากบั 
 กลุ่มท างาน 
 ค่าตอบแทน 
 องคก์าร 

ความผูกพันแรกเร่ิม  

ความรับผิดชอบ 

ความผูกพันในช่วงแรก

ของการท างาน  

ความเป็นไปได้ในการเลือกงาน  

คุณลักษณะของบุคคล 

 ค่านิยม 

 ความเช่ือ 

 บุคลิกภาพ 

ความคาดหวังเก่ียวกับงาน 

ลักษณะทางเลือกของงาน  

 ความพึงพอใจ 

 การยกเลิกไม่ได ้

 การเสียสละ 

 การพิจารณาที่หละหลวม 

ระดับความผูกพันแรกเร่ิมต่อองค์การ 

อายงุาน 
 การลงทุน 

 การมีส่วนร่วม 

 การปรับเปลี่ยนงาน 

ความผูกพนัในช่วงปลาย 

3. ความผูกพนัในช่วงปลาย 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงขั้นตอนของกระบวนการเกิดความผูกพนัต่อองคก์าร 
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 2.1.4ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
ในการศึกษาดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร ไดม้ีนกัวิชาการหลายท่านใหค้วามสนใจกบั

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ ์หรือปัจจยัท่ีมีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์าร (Antecedents of Organizational 
Commitment) ซ่ึงแต่ละคนก็ไดม้องถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารตาม
มุมมองของตน ซ่ึงคลา้ยคลึงกนับา้ง แตกต่างกนับา้ง ซ่ึงไม่มีตวัแบบจ าลองท่ีสามารถช้ีชดั หรือ
ตดัสินว่าอะไร คือตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ ก่อตวัของความรู้สึกยดึมัน่ ผกูพนั ต่อองคก์าร
ไดอ้ยา่งครอบคลุม 

สเตียร์ (Steers, 1977 อา้งถึงในนวลศรี กาญจนรัตน์ , 2543 : 12) ไดเ้สนอแบบจ าลอง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร โดยแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ คือ 

(1) ลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ได่แก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้
สถานภาพการสมรส ความตอ้งการประสบความส าเร็จ 

(2) ลกัษณะงาน (Job Characteristics) ไดแ้ก่ ความทา้ทายของงาน ความหลากหลายของ
งาน โอกาสมีปฎิสมัพนัธท์างสงัคม 

(3) ประสบการณ์จากการท างาน (Work Experience) ไดแ้ก่ ทศันคติของกลุ่มท่ีมีต่อองคก์าร 
ความเช่ือถือต่อองคก์าร ปัจจยัทั้ง 3 น้ี มีความสมัพนัธก์นั และมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
มีผลท าใหบุ้คคลยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ตั้งใจในการปฎิบติังาน และคงรักษา
ความเป็นสมาชิกขององคก์าร ดงัภาพประกอบท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3   แบบจ าลองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร 
และผลของความผูกพนัต่อองคก์ารของ Steers (1977) 

ลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะงาน 

ประสบการณ์จากการท างาน 

ความผูกพันต่อองค์การ  

ปรารถนาที่จะอยูใ่นองคก์าร 

ตั้งใจท่ีจะอยูใ่นองคก์าร 

มาท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

มีความพยายามในการท างาน 

รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร 
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 ต่อมา เมาเดย,์ สเตียร์ และ พอร์เตอร์ (1982 อา้งถึงใน นวลศรี กาญจนรัตน์ , 2543 : 3) 
ไดเ้สนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารเพ่ิมจากของ Steers (1977) โดยเพ่ิมปัจจยัดา้น
ลกัษณะขององคก์ารหรือโครงสร้างขององคก์ารว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์าร ซ่ึง Mowday 
และคณะแบ่งปัจจยัออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) พบว่า 
อาย ุต าแหน่ง และความตอ้งการประสบความส าเร็ จ มีความสมัพนัธท์างบวกกบัค วามผกูพนัต่อ
องคก์าร และการศึกษา ความสมัพนัธท์างลบต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  (2) ลกัษณะงาน (Job or 
Role-Related Characteristics) พบว่างานท่ีมีคุณค่าน าไปสู่การเพ่ิมความผกูพนั องคก์าร นอกจากน้ี
ความชดัเจนในบทบาทมีความสมัพนัธโ์ดยตรงต่อคว ามผกูพนั  (3) ลกัษณะองคก์าร (Structural 
Characteristics) พบว่าความผกูพนัมีความสมัพนัธท์างบวกและระดบัความเป็นทางการขององคก์าร 
การกระจายอ านาจ ระดบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ความรู้สึกเป็นเจา้ของของพนกังานและ
การควบคุมขององคก์าร  (4) ประสบการณ์จากการท างาน (Work Experience) เป็นแรงทางดา้น
สงัคม ซ่ึงมีอิทธิพลส าคญัในการเกิดความรู้สึกเก่ี ยวพนัธก์บัองคก์าร ไดแ้ก่ ทศันคติทางบวกต่อ
องคก์าร ความรู้สึกว่าตนส าคญัต่อองคก์าร 
ปัจจยั 4 ดา้น มีผลต่อองคก์าร ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4  แบบจ าลองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร 
และผลของความผูกพนัต่อองคก์ารของ Mowday, Steers และ Porter (1982) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะงาน 

ประสบการณ์จากการท างาน 

ลักษณะองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ  

ปรารถนาที่จะอยูใ่นองคก์าร 

ตั้งใจท่ีจะอยูใ่นองคก์าร 

มาท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

มีความพยายามในการท างาน 

รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร 
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2.1.5ทฤษฎีเกีย่วข้องกบัความผูกพนัองค์การ 

 การท่ีผูป้ฎิบติังาน ในองคก์ารจะเกิดความผกูพนัต่อองค์ การ มีความเต็มใจและตั้งใจ
ปฎิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องอ งคก์ารนั้นได้  องคก์ารจ าเป็นตอ้งตอบสนองในส่ิงต่างๆ ท่ี
บุคคลตอ้งการไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม โดยตระหนกัว่าแต่ละบุคคลมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง
กนัจะส่งผลใหผู้ป้ฎิบติังานเกิดความพึงพอใจและเกิดความผกูพนัต่อองคก์ารในท่ีสุด 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อ องคก์ารมีหลายทฤษฎี กล่าวคือ ทฤษฎีแร งจูงใจ 
ซ่ึงจะประกอบดว้ยทฤษฎีต่างๆ ดงัน้ี 
 ทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของ Abraham Maslow (1977 อา้งถึงในเรียม ศรีทอง, 2542 : 
355) 

มาสโลวไ์ดใ้หส้มมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้3 ประการ คือ 
1. มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการ และความตอ้งการน้ีจะมีอยูต่ลอดเวลาไม่มีการส้ินสุด 
2. ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้น

อีกต่อไป 
3. ทฤษฎีความตอ้งการของมนุษยจ์ะเป็นล าดบัขั้น จากต ่าไปหาสูงตามล าดบั

ความส าคญั เม่ือความตอ้งการขั้นต ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการขั้นสูงต่อไปก็จะตามมา 
Maslow ไดจ้ดัล  าดบัความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน (Hierarchy of  needs) ของคนไว ้ 5 

ล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
1. ความตอ้งการทางร่างกายขั้นพ้ืนฐาน (Basic physical needs) เป็นความตอ้งการขั้น

พ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยู ่เช่น ตอ้งการอาหาร น ้ า อุณหภูมิเหมาะสม ยารักษา โรค 
ตลอดจนความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and security needs) เมื่อ
ความตอ้งการทางร่างกายขั้นพ้ืนฐานไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยจ์ะมีความตอ้งการขั้นสูงต่อไป 
คือ ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัและความมัน่คงต่างๆ เช่น ความมั่ นคงในงานท่ีท า ไม่ถกู
ปลดออก หรือยา้ยงานบ่อยๆ แต่จะตอ้งไดรั้บการปฎิบติัอยา่งยติุธรรม ทดัเทียมกนั  เวลาเจ็บไขก้็จะ
ไดรั้บการเอาใจใส่พยาบาล เมื่อออกจากงานก็ตอ้งไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเป็นการตอบแทน 
นอกจากน้ียงัตอ้งมี รายไดพ้อสมควรแก่การด ารงชีพ 

3. ความตอ้งการทางสงัคม (Social and belongingness needs) หมายถึง ความตอ้งการ
ท่ีจะใหส้งัคมยอมรับตนเขา้เป็นสมาชิก ตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เมื่อคนเรารู้สึกว่าสงัคม
ยอมรับแลว้ จะเกิดความภาคภูมิใจ มีความรับผดิชอบรักษาส่วนไดส่้วนเสียของสงัคมอยา่งเต็มท่ี 
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4. ความตอ้งการมีฐานะเด่น และไดรั้บการยกยอ่งในสงัคม (Esteem and self respect 
needs) เป็นความตอ้งการความมัน่ใจในตนเอง เป็นท่ียอมรับนบัถือของคนอ่ืน ตอ้งการมีเกียรติมี
ช่ือเสียงในหมู่คนทัว่ไป 

5. ความตอ้งการไดรั้บความส าเร็จ (Self actualization) ความตอ้งการขั้นสุดทา้ยน้ีเป็น
ความนึกคิดอยา่งสูงสุดในชีวิต นัน่คือมนุษยอ์ยากจะมีความส าเร็จทุกส่ิง ทุกอยา่ง เช่น ตอ้งการเป็น
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ 

ทฤษฎี  X และทฤษฎี  Y ของ Douglas McGregor (อา้งถึงใน ธงชยั สนัติวงษ์ , 2519 : 
396) (Theory X and Theory Y) ทฤษฎี X และทฤษฎี Y เป็นผลงานของ Douglas McGregor แห่ง 
Massachusetts Institute of Technology โดยสรุปความรู้พ้ืนฐานของคนไวด้งัน้ี 

ตามทฤษฎี X ของ McGregor ไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัคนว่ามีลกัษณะไม่ดี ดงัน้ี 
1. คนโดยทัว่ไปไม่ตอ้งการท างาน ถา้มีโอกาสหลีกเล่ียง บิดพล้ิวได ้จะท าทนัที เพ่ือ

ตนเองจะไดไ้ม่ตอ้งเหน็ดเหน่ือยในการท างานนั้น 
2. คนไม่ชอบท างาน ถา้จะใหค้นท างานตอ้งมีการบงัคบั ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด มี

รางวลัถา้ท าดี และท าโทษถา้คนไม่ท างาน 
3. โดยทัว่ๆ ไป คนจะหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ ไม่กระตือรือร้นท่ีจะท างานแต่

ตอ้งการความมัน่คง 
รวมความแลว้ ทฤษฎีน้ีจะมองคนในแง่ร้าย คนมีความตอ้งการ ทางร่างกายแต่เพียง

อยา่งเดียว ไม่มีความตอ้งการท่ีสูงๆ ข้ึนไป ตามทฤษฎีน้ีจึงเต็มไปดว้ยการบงัคบัควบคุมลงโทษ
มากกว่าการจูงใจใหค้นมองเป้าหมายอนัสูงส่งทางสงัคม ความส าเร็จสูงสุดในชีวิต 

ตามทฤษฎี Y ของ McGregor ไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัในแง่ตรงกนัขา้มกบัทฤษฎี X 
คือ 

1. โดยทัว่ๆ ไป ใช่ว่าคนจะคอยหลีกเล่ียงงานทั้งนั้น ถา้ไดท้  างานท่ีตนชอบท าร่วมกบั
คนท่ีถกูใจ อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม คนเราก็ปรารถนาท่ีจะท างาน แต่ถา้งานใดท่ีท าเพราะ
ถกูบงัคบั ควบคุม คนอาจจะไม่อยากท างานนั้นๆ ก็ได ้

2. การควบคุมบงัคบับญัชา บทลงโทษ การข่มขู่ใดๆ ไม่ใช่มรรควิธีท่ีดีในการท างาน
ของมนุษย ์ทางท่ีดีควรเปิดโอกาสใหท้ างานท่ีเขาชอบ ใหรั้บผดิชอบในงานของตนเอง เขาจะเกิด
ความพอใจและท างานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้

3. การท่ีกล่าวว่าคนชอบปัดความรับผดิชอบ ไม่กระตือรือร้นในการท างานแต่ชอบ
ความมัน่คงส่วนตวันั้น เป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากประสบการณ์เก่าๆ มากกว่า ลกัษณะของคนไม่ไดม้ี
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คุณสมบติัดงักล่าวเพียงอยา่งเดียว ถา้ไดม้ีการจดัการบริหารท่ีถกูตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการแลว้ คนก็อยากท างาน อยากมีความรับปิดชอบเพ่ิมข้ึน 
 

2.1 แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัองค์การ 
2.2.1  ความหมายขององค์การ 

 Lippitt (1982 อ้างถึงใน วฒันา ยีจี่น , 2539  : 6) กล่าวว่า องค์ การคือระบบซ่ึง
ประกอบดว้ยระบบยอ่ย และแต่ละระบบยอ่มมีเป้าหมายเป็นของตนเอง เป็นระบบของทรัพยากร
มนุษยแ์ละส่ิงของท่ีซบัซอ้นในการคน้หาเป้าหมาย องคก์ารประกอบดว้ย ทรัพยากรมนุษย์  ซ่ึงก็คือ 
คนนัน่เอง ในขณะท่ีตึก ท่ี ดิน เค ร่ืองพิมพดี์ด คอมพิวเตอร์  เป็นเพียงแค่เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์
เท่านั้น ในขณะท่ีองคก์ารท่ีหวงัความเจริญรุ่งเรือง มีอายขุององคก์ารยนืยาว มีประสิทธิภาพ แต่
ปราศจากการช้ีน าของมนุษยแ์ลว้เป็นอะไรท่ีฝันร้าย แต่ในอีกดา้นหน่ึงอุปสรรคส าคญัต่อการท า
หนา้ท่ีท่ีประสบความ ส าเร็จขององคก์ารก็คือคนนัน่เอง กล่าวโดยทัว่ๆ ไปแลว้ องคก์ารหมายถึง
ความสม ่าเสมอและการคาดการณ์ไดใ้นความสมัพนัธข์องมนุษยท่ี์มีต่อกนัในแต่ละคน 

 เช่นเดียวกบัท่ี Ivancevich, Szilagyi และ Wallace (1977 อา้งถึงใน วฒันา ยีจี่น , 2539 : 
7) ไดก้ล่าวว่า ถา้ไม่นบับริษทัในเครือ ขนาด และรูปร่างแลว้ องคก์ารทั้งหมดก็ประกอบดว้ยปัจเจก
บุคคลและกลุ่มบุคคล โดยทัว่ๆ ไปแลว้องคก์ารท่ีเป็นทางการสามารถน ามาเปรียบเทียบกนัไดบ้น
พ้ืนฐานของลกัษณะเฉพ าะขององคก์าร ยกตวัอยา่งเช่น ลกัษณ ะประการหน่ึงท่ีท าใหเ้ห็นภาพท่ี
ส าคญัเก่ียวกบัองคก์าร ก็คือ ขนาดขององคก์าร ซ่ึงเราอาจจะนบัจากจ านวนผูจ้ดัการ หรือคนท่ีไม่ใช่
ผูจ้ดัการหรือจากจ านวนเตียงคนไข ้จ  านวนนกัเรียน ซ่ึงจะเป็นตวัช้ีใหเ้ห็ นถึงขนาดองคก์าร ส่วน
ลกัษณะโดยทัว่ๆ ไปขององคก์ารท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ นโยบายท่ีเป็นทางการ บรรยากาศองคก์ารระดบั
ชั้นในการบงัคบับญัชาระดั บของการรวมอ านาจไวท่ี้ส่วนกลาง และผูท่ี้มีอ  านาจในการตดัสินใจ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์ารด าเนินงาน มีผลต่อองคก์าร นอกจากนั้นองคก์ารมีผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล 
ในทางกลบักนัปัจเจกบุคคลก็มีปลกระทบต่อองคก์ารเช่นกนั ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัท่ี ธงชยั 
สนัติวงษ ์และ ชยัยศ สนัติวงษ ์ (ธงชยั สนัติวงษ ์และชยัยศ สนัติวงษ์ , 2522  : 44) ท่ีกล่าวว่า  
เม่ือพิจารณาถึงองคก์ารทั้งหมดในแง่ของคนท่ีรวมกนัเขา้ในแต่ละบุคคลจากแต่ละกลุ่มซ่ึงมี
ผลกระทบต่อกนัแลว้ ก็ยอ่มจะเห็นไดช้ดัว่าองคก์ารทั้งหมดเป็นองคก์ารท่ีมีผลกระทบท่ีเก่ียวพนักนั
และเป็นเร่ืองราวท่ีประกอบกนัเสมอ 

 ในขณะท่ี Chris Argyris (1864, อา้งถึงใน วฒันา ยีจี่น, 2539 : 8) กล่าวว่า องคก์ารเป็น
ระบบท่ีซบัซอ้นมาก บางคนสงัเกตว่าองคก์ารดูเหมือนจะประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีมนุษยก์ระท าข้ึน
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ในระดบัท่ีแตกต่างกนัตามการวิเคราะห์ นอกจากน้ีแลว้ Blau (1974) ให้ความหมายองคก์ารท่ีมี
รูปแบบเป็นทางการว่า หมายถึง การคงอยูห่รือปรากฎอยูข่องขบวนการในการประสานงาน การ
เคล่ือนท่ีในการพยายามท่ีจะด าเนินการของกลุ่ม ผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มยอ่ยต่างๆ ในอนัท่ีจะ
ด าเนินการไปสู่วตัถุประสงคร่์วมท่ีมีอยูด่ว้ยกนั ในขณะท่ีสายพฤติกรรมศาสตร์มอ งดูองคก์ารเป็น
ระบบ ซ่ึงอาจใหค้  าจ  ากดัความไดว้่าคือ รูปแบบท่ีมีอยา่งสม ่าเสมอของความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วย
สงัคมอิสระ ดว้ยเหตุน้ีองคก์าร อาจจดัไดว้่าเป็นระบบท่ีมีการพ่ึงพากนัแบบเปิด 

 ธงชยั สนัติวงษ ์(2523 : 16-17) ไดใ้หค้วามหมายองคก์ารว่า เป็นการรวมกลุ่มของคน
ตั้งแต่สองคนข้ึนไปท่ีจะเขา้มาร่วมกนัท างานในลกัษณะกลุ่ม เพ่ือใหส้ามารถท างานส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์สูงข้ึนและยากข้ึน เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตออกมาตอบสนองความตอ้งการในระหว่างมวล
มนุษยไ์ดม้ากข้ึน องคก์ารเป็นเคร่ืองมือส าคญัของมนุษย ์เป็นส่ือกลางท่ีจะช่วยอ านวยใหม้นุษย์  
ซ่ึงต่างฝ่ายต่างก็มีความสามารถจ ากดัแตกต่างกนัไป ใหไ้ดมี้โอกาสเขา้มารวมกนัเพ่ือเพ่ิมก าลงั
ความสามารถใหส้ามารถท างานท่ียากข้ึนและใหญ่ข้ึน ใหมี้ทางส าเร็จลงไดร้วดเร็วทนัใช ้
เปรียบเสมือนกบัการพยายามท่ีจะใหม้ีการรวมคนและทรัพยากรอ่ืนๆ ใหก้ลบักลายเป็นองคก์ารท่ีมี
ลกัษณะเหมือนการสร้างคนใหมี้ขนาดท่ีใหญ่ข้ึน มีก  าลงัความสามารถมากข้ึน ท างานไดผ้ลดีข้ึน 
และใชเ้วลาและความพยายามท่ีนอ้งลงกว่าเดิม ทั้งน้ี โดยกลไกของการยอมรับเอาหลกัการของการ
แบ่งงานกนัท าตามความถนดั (Specialization) มาใช ้และโดยวิธีการน าเอาผลผลิตท่ีต่างฝ่ายต่างผลิต
ไดเ้หล่าน้ีมาแลกเปล่ียนกนั (Exchange) 

 กล่าวโดยรวมแลว้องคก์าร หมายถึง หน่วยงานหรือสถานท่ีรวมในการท างานท่ีซ่ึงมี
ปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลผูม้ีความรู้ ความสามารถ ความถนดัท่ีแตกต่างมาอยูร่วมกนั และมีความ
ผกูพนักนั โดยมีวตัถุประสงคร่์วมกนัในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตา มเป้าหมายเดียวกนั หรือ
เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้เพ่ือใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งไว ้

 
2.2.2 ทฤษฎีองค์การ 
 การออกแบบองคก์ารสามารถประยกุตใ์ชเ้พื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้โดยมี

อิทธิพลท่ีส าคญั 3 ประการท่ีมีผลต่อการพฒันาของหลั กการออกแบบองคก์ารในปัจจุบนั คือ 
วิธีการศึกษาสมยัเดิม วิธีการศึกษาเชิงพฤติกรรม และวิธีการศึกษาตามสถานการณ์ 

  
 วิธีการศึกษาสมยัเดิม (The Classical Approach) 
 Max Weber (1977 อา้งถึงใน วฒันา ยีจี่น , 2539  : 8) นกัสงัคมวิทยาชาวเยอรมนัท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นผูบุ้กเบิกคนหน่ึงของทฤษฎีองคืการสมยัเดิม ซ่ึงไดแ้ก่ แบบจ าลององคก์ารแบบราชการ  
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Weber ไดเ้สนอความคิดเห็นว่าองคก์ารใหญ่ท่ีจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งตั้งอยูบ่นอ านาจท่ีชอบ
ธรรม อ  านาจหนา้ท่ีท่ีเป็นทางการและตามกฎหมาย ความเป็นเหตุเป็นผลและการบงัคบับญัชา
ตามล าดบัชั้นโดยองคก์ารจะเป็นองคก์ารแบบราชการไดต้อ้งมีการแบ่งงานการสนบัสนุน ส่งเสริม
โอกาสในงานตามคุณความดีของผูก้ระท าและการบริการโดยกฎระเบียบ ระบบราชการท่ีดีท่ีสุดตาม
มุมมองของ Weber จะตอ้งมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน 5 ขอ้ ดงัน้ี 

1. องคก์ารควรจะรับเอาการแบ่งงานกนัท า และทุกต าแหน่งควรจะถกูบรรจุดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น 

2. องคก์ารควรจะพฒันากฎระเบียบ วิธีปฎิบติังาน เพ่ือท่ีจะมัน่ใจไดว้่าการปฎิบติังานจะเป็น
แบบอยา่งเดียวกนั 

3. องคก์ารควรจะสร้างการเรียงล าดบัของต าแหน่งท่ีสร้างสายการบงัคบับญัชาจากบนลงล่าง
ภายในองคก์าร 

4. ผูบ้ริหารควรจะด าเนินธุรกิจดว้ยวิถีทางท่ีไม่เป็นส่วนบุคคล และรักษาระยะห่างทางสงัคม
ท่ีเหมาะสม ระหว่างพวกเขาและผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 

5. การจา้งงานและความกา้วหนา้ ควรจะอยูบ่นพ้ืนฐานของความเช่ียวชาญทางเทคนิค และ
บุคคลควรจะคุม้ครองจากการไล่ออกโดยไม่มีเหตุผล 
 Frederick W. Taylor และ Henri Fayol (อา้งถึงใน ธงชยั สนัติวงษ,์  2533 : 26) เป็นนกั
ทฤษฎีท่ีมีแนวความคิดทางการบริหาร “การบริหารท่ีมีหลกัเกณฑ์ ” (Scientific management) โดย 
Taloy เป็นผูก้  าหนดความรู้สึกท่ีว่า การบริหารงานไม่ใช่การถือปฎิบติัตามวิธีง่ายๆ ตามสบายและ
ตามใจชอบตามแบบท่ีเคยท ามา โดยไม่ตอ้งมีจุดของการพิจารณาท่ีมากไปกว่ากา รใชอ้  านาจหนา้ท่ี
แต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น Taylor มีจุดสนใจท่ีงานและประสิทธิภาพของงานท่ีปฎิบติั การศึกษาจึง
มุ่งถึงการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีเก่ียวกบัการปฎิบติังานในโรงงาน 
 Taylor และคณะ  (1977 อา้งถึงใน วฒันา ยีจี่น ,  2539  : 9) ไดพ้บวิธีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงพวกเขาไดศ้ึกษาถึงการท างานอยา่งละเอียด โดยแยกงานออกจนถึง
ส่วนยอ่ยท่ีสุดของงานและไดก้  าหนดเวลาและกิจกรรมจองงานท่ีตอ้งกระท าใหแ้ลว้เสร็จ หลงัจาก
นั้นไดฝึ้กพนกังานใหท้ างานในลกัษณะน้ีซ ้าแลว้ซ ้าอีก การด าเนินการดงักล่าวไดเ้ป็นการพยายามท่ี
จะช้ีใหเ้ห็นถึงขั้นตอนท่ีดีท่ีสุด วิธีการ รูปแบบการไหลเวียนของงานมาตร ฐานของผลิตภณัฑ ์การ
ท างานร่วมกนัของคนและเคร่ืองจกัรในงานท่ีหลากหลาย 
 Fayol (อา้งถึงใน ธงชยั สนัติวงษ์ ,  2533 : 26) เป็นผูช้ี้ใหว้่างานบริหารทุกอยา่งตอ้ง
กระท าโดยมีหลกัเกณฑ ์ซ่ึงก  าหนดข้ึนจากการวิเคราะห์ ศึกษาท่ีรอบคอบ ทั้งน้ีเพ่ือใหมี้วิธีท่ีดีท่ีสุด 
ในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิง่ข้ึนเพ่ือประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จุด
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สนใจของ Fayol อยูท่ี่ตวัผูบ้ริหารและหนา้ท่ีงานท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งปฎิบติั โดยมีหลกัท่ียดึถือยูเ่ป็น
ประจ า การศึกษา Fayol จึงมุ่งช้ีใหเ้ห็นถึงหนา้ท่ีส าคญั (Function) ของนกับริหารและหลกัการ
บริหาร (Principles of management) 

 Rensis Likert (อา้งถึงใน วฒันา ยีจี่น , 2539 : 10-11) นกัวิจยัการบริหารหลกัจากได้
ศึกษาบริษทัใหญ่หลายบริษทั เพื่อท่ีจะพิจารณาว่าอะไรท าใหบ้ริษทับางบริษทั มีประสิทธิภาพสูง
กว่าบริษทัอ่ืน เขาพบว่าบริษทัท่ีไดใ้ชแ้บบจ าลองเชิงราชการจะมีประสิทธิภาพต ่ากว่าบริษทัท่ีไดใ้ช้
แบบจ าลองเชิงพฤติกรรม  Likert ไดพ้ฒันาแนวต่อเน่ืองขององคก์าร 4 แบบข้ึนมา จากการวิเคราะห์
องคก์ารในแง่ของมิติ 8 ขอ้คือ ความเป็นผูน้  าการจูงใจ การติดต่อ ส่ือสาร การเก่ียวพนัระหว่างกนั 
การตดัสินใจ การก าหนดเป้าหมาย การควบคุม และเป้าหมายการปฎิบติั โดยปลายสุดด้ านหน่ึงคือ 
องคก์ารท่ีใหค้วามส าคญัอ  านาจหนา้ท่ีท่ีเป็นทางการและสายการบงัคบับญัชาท่ีเขาเรียกว่าระบบท่ี 1  
และปลายสุดอีกดา้นหน่ึงคือ องคก์ารท่ีใหค้วามส าคญักบัความร่วมมือร่วมใจระหว่างผูบ้ริหารและ
ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ท่ีเขาเรียกว่า ระบบท่ี 4  ภายในระหว่างน้ีจะเป็นองคก์ารแบบระบบท่ี  2 และ
ระบบท่ี 3 ท่ีอยูร่ะหว่างกลางของการเนน้อ  านาจหนา้ท่ีการบริหาร และการเนน้ความร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างผูบ้ริหารและผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  โดย Likert เห็นว่าทุกบริษทัควรรับเอาระบบท่ี 4 ไว ้และ
ผูบ้ริหารควรมุ่งความสมัพนัธท่ี์สนบัสนุนการก าหนดเป้าหมายการปฎิบติังานท่ีสูง และใชก้าร
ตดัสินใจโดยกลุ่ม 
 แบบจ าลองเชิงพฤติกรรมมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งเช่นเดียวกนักบัแบบจ าลองเชิง
ราชการ จุดแข็งท่ีส าคญั คือ แ บบจ าลองเชิงพฤติกรรมของบุคคลดว้ยการเนน้คุณค่าของบุคคล
ภายในองคก์าร แต่กระนั้นก็มีหลกัฐานท่ีชดัเจนว่าวิธีการออกแบบองคก์ารท่ีดีท่ีสุดอยา่งเดียว จะไม่
มีส่ิงท่ีใชไ้ดก้บัองคก์ารหน่ึง อาจจะใชไ้ม่ไดก้บัองคก์ารหน่ึง อะไรท่ีใชไ้ดก้บัองคก์ารหน่ึงอาจจะ
เปล่ียนแปลงไป ดงันั้น แบบจ าลองโดยทัว่ไปเหมือนเช่นระบบราชการและระบบท่ี 4 ไดถ้กูแทนท่ี
ดว้ยแบบจ าลองท่ีใหม่กว่าท่ีไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัสถานการณ์ 
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คุณลกัษณะ ระบบที่ 1 ระบบที่ 4 

ความเป็นผู้น า ผูบ้ริหารไม่ไวว้างใจผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั
บญัชา ไม่ค่อยจะสนบัสนุนความ
พยายามของพวกเขาและ ไม่ไดใ้หผู้ ้
อยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมกบัการ
ตดัสินใจ 

ผูบ้ริหารไวว้างใจผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
สนบัสนุนความพยายามของพวกเขา 
และกระตุน้การแลกเปล่ียนขอ้มลู
ระหว่างกนั พวกเขาจะใหผู้อ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตกัสิน
ใจ 

การจูงใจ ผูบ้ริหารระดบัสูงจะรู้สึกรับผดิชอบ
ต่อการบรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารจะ
จูงใจดว้ยการใชก้ารข่มขู่ ความกลวั 
และการลงโทษ 

สมาชิกองคก์ารทุกคนจะรู้สึก
รับผดิชอบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ผูบ้ริหารจะจูงใจบุคคลดว้ยการให้
รางวลัและการมีส่วนร่วม 

การตดิต่อส่ือสาร การติดต่อส่ือสารจากบนลงล่าง 
ดงันั้นผูบ้ริหารจะ รู้ปัญหาท่ีเผชิญ 
โดยผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชานอ้ย 
ผูบ้ริหารและผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาไม่
ค่อยจะติดต่อส่ือสารเก่ียวกบั
เป้าหมายองคก์าร 

การติดต่อส่ือสารจากล่างข้ึนบน บน
ลงล่างและตามแนวนอน ผบ็ริหารจะ
เขา้ใจปัญหาท่ีเผชิญ โดยผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชา ผูบ้ริหารและผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชาจะติดต่อส่ือการเก่ียวกบั
เป้าหมายขององคก์ารบ่อยคร้ัง 

การเกีย่วพนั
ระหว่างกนั 

สมาชิกขององคก์ารมีการเก่ียวพนั
ระหว่างกนั ภายนอกแผนกงานของ
พวกเขานอ้ย และไม่ค่อยจะมีส่วน
ร่วมกบัการท างานเป็นทีม 
ยิง่กว่านั้น ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามี
อิทธิพลต่องานและเป้าหมายขอ ง
แผนกงานนอ้ย 

สมาชิกขององค์ การจะเก่ียวพนั
ระหว่างกนักบัคนภายนอกแผนกงาน
ของพวกเขาบ่อยคร้ัง และมกัจะมี
ส่วนร่วมกบัการท างานเป็นทีม ผูอ้ยู่
ใตบ้งัคบับญัชามีอิทธิพลต่องานและ
เป้าหมายของแผนกงานมาก 

การตดัสินใจ การตดัสินใจจะถกูรวมอ านาจ ณ 
ระดบัสูง และผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญั ชา
ไม่ไดม้ีส่วนร่วมกนั การตดัสินใจ 

การตดัสินใจจะถกูกระจายอ านาจ 
และกระท าดว้ยการมีส่วนร่วมของผู ้
อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 

การก าหนด
เป้าหมาย 

เป้าหมายจะถกูมอบหมายโดย
ผูบ้ริหารระดบัสูง และต่อตา้นโดยผู ้
อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 

ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมกบัการ
ก าหนดเป้าหมาย ของพวกเขาอยา่ง
เต็มท่ี 
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คุณลกัษณะ ระบบที่ 1 ระบบที่ 4 

การควบคุม การควบคุมจะถกูรวบอ านาจ ณ 
ระดบัสูง ขอ้มลูท่ีรวบรวมผา่นทาง
กระบวนการตรวจสอบตะถกูใช้
แกไ้ขและลงโทษ ผลการปฎิบติังาน
ท่ีไม่ดี 

การใหค้วามส าคญักบัผลปฎิบติังาน
จะถกูรู้สึกทัว่องคก์ารขอ้มลูไดถ้กูใช้
เพื่อท่ี จะสนบัสนุนการน าทางและ
การตดัสินใจดว้ยตนเอง 

เป้าหมายการปฎิบัต ิ ผูบ้ริหารจะแสวงหาและก าหนด
เป้าหมายท่ีธรรมดาและไม่ไดรั้บ
การฝึกอบรมท่ีตอ้งการเพื่อการ
พฒันาทกัษะของพวกเขา 

ผูบ้ริหารจะแสวงและก าหนด
เป้าหมายท่ีสูงมากและไดรั้บการฝึก
อบรบทางการบริหาร เพื่อท่ีจะพฒันา
ทกัษะของพวกเขา 

 
วิธีการศึกษาตามสถานการณ์ (The Contingency Approach) 
 ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์จะประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการออกแบบองคก์ารใน 2 ทาง คือ 
(1) วิธีการออกแบบองคก์ารท่ีดีท่ีสุด อยา่งเดียวจะไม่มี  (2) วิธีการออกแบบองคก์ารทางเลือกอาจจะ
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกนั 
 Fremont E. Kast และ James E. Rosenzweig (อา้งถึงใน ธงชยั สนัติวงษ,์ 2523 : 59) ซ่ึงเป็น
นกัทฤษฎีเร่ืองระบบไดเ้คยใหท้ศันะส าหรับส่ิงท่ีถกูตอ้งกว่า ว่าวิธีการบริหารตามสถานการณ์ควร
จะเป็นรูปแบบวิธีการใหม่ท่ีดีกว่า เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีกระท าในระดบัท่ีถกูต้ อง เหมาะสมท่ีจะ
พิจารณาปัญหาไดดี้ ไม่กวา้งเกินไป หรือเฉพาะจุดเกินไป “หากแต่จะเป็นการวิเคราะห์ท่ีดีท่ีสุด ท่ีมี
ความหมายสมดุลในระหว่างหลายๆ อยา่งท่ีจะกระท าได ้คือ สามารถพิจารณาปัญหาไดช้ดัแจง้และ
ง่าย (Simplistic) สามารถใชท้ฤษฎีต่างๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง (Specific Principles) และยงัสามารถ
พิจารณาถึงส่ิงต่างๆท่ียุง่ยากสบัสนและเร่ืองราวท่ีไม่ชดัเจนไดพ้ร้อมกนัอีกดว้ย” 
 วิธีการบริหารท่ีดีท่ีสุดตามวิธีนั้น จะมีขอ้ท่ีดีท่ีเปิดโอกาสใหส้ามารถรับรู้ถึงปัญหาท่ียุง่ยาก
สบัสนต่างๆ ท่ีมกัจะมีอยูใ่นองคก์ารสมยัใหม่ในปัจจุบนั โดยจะมีวิธีการแกไ้ขท่ีดี โดยอาศยัการจดั
แบบของความสมัพนัธต่์างๆ เพื่อการวิเคราะห์และ  / หรือสามารถด าเนินการก าหนดโครงรูปของ
เร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ภายในขอบเขตของระบบยอ่ยต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลดีในทาง
ปฎิบติัตามสภาพท่ีเป็นจริงและถกูตอ้งตามสถานการณ์ไดม้ากข้ึนกว่าเดิม กล่าวไดว้่า วิธีการบริหาร
ตามสถานการณ์นั้น เป็นวิธีจะท าใหส้ามารถไดรั้บค าตอบมากท่ีสุดส าหรับทุกสถานการณ์ หรือทุก
เหตุการณ์นัน่เอง  
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บทที่ 3 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งปร ะเทศไทย  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส ารวจความมุ่งมัน่ผกูพนัของเจา้หนา้ท่ีต่อองคก์ร โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 3.1 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 3.5 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.1 ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา 

       3.1.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
  1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
   -  เพศ 
   -  อาย ุ
   -  สถานภาพสมรส 
   -  ระดบัการศึกษา 
   -  ต าแหน่งงาน 
   -  ระยะเวลาท างานท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
   -  สถานภาพการท างาน 
  2. ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ประกอบดว้ย 
   - นโยบายและการบริหารขององคก์ร 
   - สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา 
   - สมัพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน 
   - ความมัน่คงในการท างาน 
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   - สภาพการท างาน 
   - เงินเดือนและสวสัดิการ 
   - ความรับผดิชอบ 
   - ความส าเร็จในการท างาน 
   - การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
   - ความกา้วหนา้ในการท างาน 
   - ความทา้ทายและอิสระในการท างาน 
 
 3.1.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
   - ความปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองคก์ร 
   - การนึกถึงองคก์รในแง่ท่ีดี 
   - ความภาคภูมิใจในงานท่ีท า 
   - รักษา ปกป้อง ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานใน การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กลุ่มตวัอยา่งสามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ
ประชากร จากสูตรของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบทดสอบความผกูพนัต่อองคก์าร ของพนกังานซ่ึง
เป็นแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ย 2 ส่วน ทั้งหมด 42 ขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสอบถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน สถานภาพการท างาน ระยะเวลาท่ีท างาน ค  าถามเป็น
แบบใหเ้ลือกตอบ 
 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ประกอบดว้ย นโยบายและการ
บริหารขององคก์ร สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงาน ความมัน่คงในการ
ท างาน สถานภาพการท างาน เงินเดือนและสวสัดิการ ความรับผดิชอบ ความส าเร็จในการท างาน 
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การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความกา้วหนา้ในการท างาน ความทา้ทายและอิสระในการท างาน ซ่ึง
ลกัษณะของค าถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ จ านวน 42 ขอ้ โดยแต่ละค าถามจะมีระดบัความคิดเห็น 5 
ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ไม่แน่ใจ นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 ท่ีมา : เฉลิมพร เนียมพ่วง (2550). ความมุ่งมัน่ผกูพนัของเจา้หนา้ท่ีต่อองคก์ร กรณีศึกษา
โรงพยาบาลราชวิถี สารนิพนธป์ริญญาโท, หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศรีปทุม. 
  ในส่วนท่ี 2 ผูศ้ึกษาเลือกใชม้าตรวดัแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยใหค่้าของค าตอบเป็น 
5 ช่วง และแยกเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก และเชิงลบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ระดับความคดิเห็น ระดับค าถามเชิงบวก 
มากท่ีสุด 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
นอ้ย 2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

 
 จากนั้นใชว้ิธีการแบ่งช่วงเท่าของพิสยัคะแนนของขอ้ค าถามเป็น 5 ระดบั โดยไดค่้าเฉล่ีย 
(Mean) เป็นดชันีในการแบ่งระดบัความคิดเห็นไดด้งัน้ี 
 
 

ค่าเฉลีย่ ระดับความคดิเห็น 
4.21-5.00 สูงมาก 
3.41-4.20 สูง 
2.61-3.40 ปานกลาง 
1.81-2.60 นอ้ย 
1.00-1.80 นอ้ยท่ีสุด 
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ตารางท่ี5 แสดงรายละเอียดท่ีมาของขอ้ค าถามส่วนท่ี 2 

ตวัแปร ตวัแปรย่อย ประเด็นค าถาม 
ค่าของ
ค าถาม 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วขอ้ง 

ตวัแปรอิสระ 
1.ปัจจยั
แรงจูงใจในการ
ท างาน 

1.1นโยบายและ
การบริหารของ
องคก์าร 

ขอ้1.ท่านรู้สึกว่างานของท่า นสอดคลอ้งกบันโยบายของ
องคก์ร 
ขอ้2.ท่านรู้สึกว่าท่านมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการ
บริหารองคก์รใหก้า้วหนา้ 
ขอ้3.ท่านทราบถึงนโยบายขององคก์รในปีน้ี 
ขอ้4.ท่านเขา้ใจกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน 

+ 
 

+ 
 

+ 
+ 

-Herzberg Motivation Theory: 
Hygiene Factors 
-Q.l ของ Gallup Organization 

 1.2โอกาสกา้วหนา้
และเติบโตใน
องคก์าร 

ขอ้5.ท่านมีโอกาสเติบโตในสายงานของท่าน 
ขอ้6.เม่ือปีท่ีผ่านมาท่านไดมี้โอกาสท่ีพฒันา เรียนรู้และ
เติบโตในท่ีท างาน 
ขอ้7.ท่านมีผูส้นบัสนุนในท่ีท างานใหท่้านไดรั้บการ
พฒันาและพดูถึงความกา้วหนา้ในงานของท่าน 
ขอ้8.ท่านเช่ือว่าท่านจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของสายอาชีพใน กนอ. 

+ 
+ 
 

+ 
 

+ 

-Q.l2 ของ Gallup Organization 

-Herzberg Motivation Theory: 
Hygiene Factors 
-Q.6,11 ของ Gallup 
Organization 

-Herzberg Motivation Theory: 
Hygiene Factors 

 1 .3ความทา้ทาย
และอิสระในการ
ท างาน 

ขอ้9.ท่านรู้สึกว่างานท่ีท่านรับผิดชอบมีความทา้ทายและ
อิสระในงานท่ีท า 

+ -Herzberg Motivation Theory: 
Hygiene Factors 

 1.4 เงินเดือนและ
สวสัดิการ 

ขอ้10.ท่านไดรั้บการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัอย่างเต็มท่ี 
ขอ้11.ท่านไดรั้บสวสัดิการอย่างเต็มท่ี 
ขอ้12.ท่านเช่ือว่าท่านสามารถหางานท่ีอ่ืนท่ีจ่ายเงินเดือน
และสวสัดิการไดเ้ท่ากบัองคก์รน้ี 
ขอ้13.ท่านเห็นว่าค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเป็นธรรมสม
กบัก  าลงัและความสามารถท่ีท่านตั้งใจท างานอย่างเต็มท่ี 

+ 
+ 
- 
 

+ 

 
 
 
 

-Herzberg Motivation Theory: 
Hygiene Factors 

 1.5การไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 

ข้อ14 .ท่านคิดว่าองคก์รของท่านใหค้วามยุติธรรมแก่
เจา้หนา้ท่ีทุกคน 
ขอ้15.ความคิดเห็นของท่านมกัไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงาน 
ขอ้16.บ่อยคร้ังท่ีผลงานของท่านมีคุณภาพอี แต่กลบัไม่
เป็นท่ียอมรับกบัเพ่ือนร่วมงาน 

- 
 

+ 
 
- 

 
 

-Herzberg Motivation Theory: 
Hygiene Factors 
 

 1.6ความมัน่คงใน
งาน 

ขอ้17.ท่านรู้สึกว่างานท่ีท่านท าทุกวนัน้ีช่วยใหท่้านรู้สึก
มัน่คง 
ขอ้18.ท่านมองว่าอนาคตท่านจะเป็นอย่างไรถา้หากยงั
ท างานท่ี กนอ. 

+ 
 
- 

-Herzberg Motivation Theory: 
Hygiene Factors 
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ตารางท่ี5 แสดงรายละเอียดท่ีมาของขอ้ค าถามส่วนท่ี 2(ต่อ) 

ตวัแปร ตวัแปรย่อย ประเด็นค าถาม 
ค่าของ
ค าถาม 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วขอ้ง 

 1.7สัมพนัธภาพกบั
ผูบ้งัคบับญัชา 

ขอ้19.หวัหนา้งานของท่านท างานไปดว้ยกนัไดดี้ 
ขอ้20.ท่านมีหวัหนา้งานท่ีคอยเอาใจใส่ 
ขอ้21.ในปัจจุบนัท่านมีความสุขท่ีมีหวัหนา้งานแบบน้ี 
ชอ้22.ผูบ้งัคบับญั ชาตอ้งควบคุมการท างานของท่านอยู่
เสมอ 

+ 
+ 
+ 
- 

-Herzberg Motivation Theory: 
Hygiene Factors 
 

 1.8สัมพนัธภาพกบั
เพ่ือนร่วมงาน 

ขอ้23.เพ่ือนร่วมงานของท่านท างานอย่างเต็มท่ีเพ่ือใหง้าน
ไดมี้คุณภาพ 
ขอ้24.ท่านมีเพ่ือนร่วมงานท่ีปรึกษาไดทุ้กเร่ือง 
ขอ้25.ท่านมีเพ่ือนร่วมงานท่ีท่านรักในองคก์ร 
ขอ้26.มีปัญหากบัเพ่ือนร่วมงานทุกคร้ังท่ีท  างานดว้ยกนั 

+ 
 

+ 
+ 
- 

-Q.9 ของ Gallup Organization 

-Q.5 ของ Gallup Organization 

-Q.l0 ของ Gallup Organization 
 

 1 . 9 สภาพการ
ท างาน 

ขอ้27.ท่านรู้สึกว่าเส่ียงและไม่ปลอดภยัในการท างาน 
ขอ้28.ท่านมีเคร่ืองมือสนบัสนุนการท างานอย่างครบถว้น 
ขอ้29.บรรยากาศในการท างานท าใหท่้านท างานอย่างเต็ม
ใจและราบร่ืนส าเร็จไปดว้ย 

- 
+ 
+ 

-Herzberg Motivation Theory: 
Hygiene Factors 
-Q.l2 ของ Gallup Organization 

ตวัแปรตาม 
2.ความผกูพนั
ต่อองคก์ารของ
พนกังาน 

2.1ความปรารถนา
ท่ีจะอยู่กบัองคก์าร 

ขอ้30.ท่านยินดีท่ีจะเลือกท างานท่ี กนอ .มากกว่าท่ีอ่ืนท่ี
สามารถเลือกได ้
ขอ้31.แมท่้านมีโอกาสท่ีจะไดรั้บงานในต าแหน่งเดียวกนั
น้ีท่ีอ่ืนแต่ท่านยงัคงเลือกท างานกบั กนอ. 

+ 
 

+ 

แนวคิดการวดัพฤติกรรมความผกูพนั
ของพนกังาน โดย Hewitt Associates 
คือ “Say”:Have An intense desire be 
a member of the organization 

 2 . 2 การนึกถึง
องคก์ารในทางท่ีดี 

ขอ้32.ท่านร่วมวิพากษว์ิจารณ์ กนอ .ในทางลบกบัเพ่ือน
ร่วมงานหรือบุคคลอ่ืนเสมอ 
ขอ้33.ท่านมีความห่วงใยอย่างจริงใจในความอยู่รอดของ 
กนอ. 
ขอ้34.ท่านรู้สึกต่อตา้นเม่ือมีผูอ่ื้นพดูถึง กนอ.ในทางท่ีไม่ดี 
ขอ้35.ท่านรู้สึกเฉยๆเม่ือ กนอ.ประสบปัญหา 

- 
 

+ 
 

+ 
- 

แนวคิดการวดัพฤติกรรมความผกูพนั
ของพนกังาน โดย Hewitt Associates
คือ “Say”:Consistently speak 
positively about the organization to 
coworkers, potential employee and 
most critically, customers(current at 
potential) 

 2.3ความภูมิใจใน
งานท่ีท า 

ขอ้36 .ท่านคิดว่างานท่ีท าอยู่ในปัจจุบนัหนกัเกนิความ
จ าเป็น และไม่ส่งเสริมความส าเร็จ 
ขอ้37.ทุกคร้ังท่ีท่านไดรั้บงาน ท่านท างานช้ินนั้นอย่าง
เต็มท่ี 
ขอ้38.ท่านภูมิใจต าแหน่งงานของท่าน 
ขอ้39.ท่านภูมิใจมากท่ีท่านจะบอกกบัใครๆว่าท่านท างาน
ใน กนอ. 
ขอ้40.ท่านรู้สึกว่างานของท่านมีความส าคญัและส่งผลต่อ
เป้าหมายความส าเร็จของ กนอ. 

- 
 

+ 
 

+ 
+ 
 

+ 

แนวคิดการวดัพฤติกรรมความผกูพนั
ของพนกังาน โดย Hewitt Associates
คือ “Strive”:Exert extra effort engage 
in work that contributes business 
success 
 
 

-Q.l2 ของ Gallup Organization 
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยศึกษาแนวคิด หลกัการ และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง Employee Engagement บทความในวารสาร วิทยานิพนธ ์ภาคนิพนธ ์ขอ้มลู
อา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และศึกษาจากขอ้มลูท่ีใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 320 คน 
 
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 
 ผูศ้ึกษาไดก้  าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิจยัทาง
สงัคมศาสตร์ SPSS (Statistical Pack for Social Science) ประมวลผลและจดัท าตารางวิเคราะห์สถิติ 
เพื่อน าเสนอขอ้มลูและสรุปผลการวิจยั 
 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มลู ไดแ้ก่ 
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ X ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) ส าหรับขอ้มลูในส่วนท่ี 1 ของแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มลูภูมิหลงัและลกัษณะส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ  
ตวัแปร 2 กลุ่ม ดว้ยค่าสถิติ T-test ทดสอบความแตกต่างระหว่ างค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีมากกว่า 
2 กลุ่ม ดว้ยค่าสถิติ F-test และทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั ส าหรับขอ้มลูส่วน
ท่ี 2 ของแบบสอบถาม ลกัษณะการปฏิบติังาน ลกัษณะองคก์ร กบัความมุ่งมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร 
โดยมีเกณฑก์ารวดัระดบัและทิศทางความสมัพนัธ ์พิจารณาไดจ้ากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ .) ของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังา นใน กนอ . จ านวน 175 ชุด 
แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มลูจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows    
(Statistic Package for Social Sciences for Windows) version 11.5 ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มลู  
 

ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้รุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูได ้ดงัต่อไปน้ี 

  
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ระดับความคดิเห็นต่อปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน กนอ. 
4.3 ผลข้อมูลทดสอบสมมตฐิานของการศึกษา 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
 ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อจ  าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน สถานภาพการท างาน ระยะเวลาในการท างาน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มลูพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 จ านวน ร้อยละ (%) 

เพศ   
ชาย 70 40 
หญิง 105 60 
รวม 175 100.0 

อาย ุ   
21 - 30 ปี 22 12.57 
31 - 35 ปี 86 49.14 
36 - 40 ปี 67 38.29 
รวม 175 100.00 

สถานภาพการสมรส   
โสด 65 37.14 

สมรส ยงัไม่มีบุตร 59 33.71 
สมรส มีบุตร 51 29.14 
หยา่ร้าง 0 0 
รวม 175 100.00 

ระดับการศึกษา   
ม.6,  ปวช., ปวส. 16 9.14 

ปริญญาตรี 116 66.29 
ปริญญาโท 43 24.57 

รวม 175 100.00 
ต าแหน่งงาน   

ผูอ้  านวยการ 0 0 
วิทยากร 96 54.86 
บุคลากร 22 12.57 
นกัวิชาการ 35 20.00 
เศรษฐกร 22 12.57 
รวม 175 100.00 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มลูพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 จ านวน ร้อยละ (%) 

สถานภาพการท างาน   
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 135 77.14 

ลกูจา้งประจ า 32 18.29 
ลกูจา้งชัว่คราว 8 4.57 

รวม 175 100.0 
ระยะเวลาในการท างาน   

ต ่ากว่า 5 ปี 24 13.71 
6 - 15 ปี 100 57.14 
16 - 30 ปี 51 29.14 

มากกว่า 30 ปี 0 0 
รวม 175 100.00 

 
จากตารางท่ี 2 ท่ีแสดงจ านวนและร้อยละขอ้มลูพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จ  านวน 

175 คนพบว่า  
เพศผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ท่ีเหลือ

เป็นเพศชาย จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
ช่วงอาย ุ(ปี) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.14 

รองลงมาคืออายรุะหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.29 และอนัดบัสุดทา้ยคืออายรุะหว่าง 21-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 12.57 

สถานภาพการสมรส พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 37.14 
รองลงมาสมรส ยงัไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 33.71 และสมรส มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 29.14 
 ระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูร่ะดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.29 
รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 24.57 และม.6, ปวช., ปวส. คิดเป็นร้อยละ 9.14 
 ต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นวิทยากร คิดเป็นร้อยละ 54.86 นกัวิชาการ 
ร้อยละ 20.00 และ 2 อนัดบัสุดทา้ยท่ีเท่ากนัคือ บุคลากร และ เศรษฐกร คิดเป็นร้อยละ 12.57 
 สถานภาพการท างาน ส่วนใหญ่เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 77.14 รองลงมาคือ
ลกูจา้งประจ า คิดเป็นร้อยละ 18.29 และลกูจา้งชัว่คราว คิดเป็นร้อยละ 4.57 
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 ระยะเวลาในการท า งาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะอยูใ่นช่วง 6-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 
57.14 ช่วง 16-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.14 และต ่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.71 ตามล าดบั 
  
4.2 ระดับความคดิเห็นต่อปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน กนอ. 
 
 แสดงผลการศึกษา ระดบัความคิดเห็ นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน กนอ. โดยแสดงผลการวิเคราะห์ออกเป็น นโยบายขององคก์ร โอกาสกา้วหนา้และเติบโต
ในองคก์ร ความทา้ทายและอิสระในการท างาน เงินเดือนและสวสัดิการ การไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ ความมัน่คงในการท างาน สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัช า สมัพนัธภาพกบัผูร่้วมงาน สภาพการ
ท างาน ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3 จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลดา้นนโยบายขององคก์ร 
  

ประเด็นค าถาม  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด X  S.D. 

ขอ้1.ท่านรู้สึกว่างานของท่าน
สอดคลอ้งกบันโยบายของ
องคก์ร 

44 
(25.1%) 

62 
(35.4%) 

37 
(21.1%) 

32 
(18.3%) 

- 3.67 1.05 

ขอ้2.ท่านรู้สึกว่าท่านมีส่วน
ร่วมเป็นอยา่งมากในการ
บริหารองคก์รใหก้า้วหนา้ 

- 
44 

(25.1%) 
67 

(38.3%) 
64 

(36.6%) - 2.89 0.78 

ขอ้3.ท่านทราบถึงนโยบายของ
องคก์รในปีน้ี 

116 
(66.3%) 

19 
(10.9%) 

24 
(13.7%) 

16 
(9.1%) 

- 4.34 1.03 

ขอ้4.ท่านเขา้ใจกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการท างาน 

113 
(64.6%) 

54 
(30.9%) 

8 
(4.6%) 

- - 4.60 0.58 

รวม 3.88 0.67 

 
 จากตารางท่ี 3 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงผลดา้นนโยบายของ
องคก์รพบว่า ส่วนใหญ่ท่านเขา้ใจกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 4.60 รองลงมา
คือท่านทราบถึงนโยบายขององคก์รในปีน้ี คิดเป็นร้อยละ 4.34 ท่านรู้สึกว่างานของท่านสอดคลอ้ง
กบันโยบายขององคก์ร คิดเป็นร้อยละ 3.67 และต ่าสุดคือ ท่านรู้สึกว่าท่านมีส่วนร่วมเป็นอยา่งมาก
ในการบริหารองคก์รใหก้า้วหนา้ คิดเป็นร้อยละ 2.89 
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ตารางท่ี 4 จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลดา้นโอกาสกา้วหนา้และ
เติบโตในองคก์าร 
 

ประเด็นค าถาม  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด X  S.D. 
ขอ้5.ท่านมีโอกาสเติบโตในสาย
งานของท่าน 

- 
41 

(23.4%) 
105 

(60.0%) 
29 

(16.6%) 
- 3.07 0.63 

ขอ้6.เม่ือปีที่ผ่านมาท่านไดมี้
โอกาสที่พฒันา เรียนรู้และ
เติบโตในที่ท  างาน 

- 
65 

(37.1%) 
72 

(41.1%) 
38 

(22.0%) 
- 3.15 0.75 

ขอ้7.ท่านมีผูส้นบัสนุนในที่
ท  างานใหท้่านไดรั้บการพฒันา
และพูดถึงความกา้วหนา้ในงาน
ของท่าน 

- 
19 

(11.0%) 
38 

(22.0%) 
89 

(51.0%) 
29 

(17.0%) 
2.27 0.87 

ขอ้8.ท่านเช่ือว่าท่านจะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของ
สายอาชีพใน กนอ. 

- 
63 

(36.0%) 
45 

(26.0%) 
67 

(38.3%) 
- 2.98 0.86 

รวม 2.87 0.47 

 

 จากตารางท่ี 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงผลดา้น โอกาส
กา้วหนา้และเติบโตในองคก์าร พบว่า ส่วนใหญ่เมื่อปีท่ีผา่นมาท่านไดม้ีโอกาสท่ีพฒันา เรียนรู้และ
เติบโตในท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 3.15 รองลงมาคือท่านมีโอกาสเติบโตในสายงานของท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 3.07 ท่านเช่ือว่าท่านจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของสายอาชีพใน กนอ. คิดเป็นร้อย
ละ 2.98 และต ่าสุดคือ  ท่านมีผูส้นบัสนุนในท่ีท างานใหท่้านไดรั้บการพฒันาและพดูถึง
ความกา้วหนา้ในงานของท่าน คิดเป็นร้อยละ 2.27 
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ตารางท่ี 5 จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลดา้นความทา้ทายและ
อิสระในการท างาน 

 

ประเดน็ค าถาม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด X  S.D. 

ขอ้9.ท่านรู้สึกว่างานที่ท่าน
รับผิดชอบมีความทา้ทายและ
อิสระในงานที่ท  า 

- 
51 

(29.1%) 
102 

(58.3%) 
22 

(13.0%) 
- 3.17 0.63 

รวม 3.17 0.56 

 
 จากตารางท่ี 5 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงผล ความทา้ทายและ
อิสระในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ท่านรู้สึกว่างานท่ีท่านรับผดิชอบมีความทา้ทายและอิสระใน
งานท่ีท า คิดเป็นร้อยละ 3.17  
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ตารางท่ี 6 จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลดา้นเงินเดือนและ
สวสัดิการ 
 

ประเด็นค าถาม  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด X  S.D. 
ขอ้10.ท่านไดรั้บการดูแลเร่ือง
สุขภาพอนามยัอยา่งเตม็ที่ 

19 
(11.0%) 

110 
(63.0%) 

46 
(26.3%) 

- - 3.85 0.59 

ขอ้11.ท่านไดรั้บสวสัดิการอยา่ง
เตม็ที่ 

84 
(48.0%) 

16 
(9.1%) 

53 
(30.3%) 

22 
(13.0%) 

- 3.93 1.13 

ขอ้12.ท่านเช่ือว่าท่านสามารถ
หางานที่อื่นที่จ่ายเงินเดือนและ
สวสัดิการไดเ้ท่ากบัองคก์รน้ี 

92 
(53.0%) 

- 
83 

(47.4%) 
- - 4.05 1.00 

ขอ้13.ท่านเห็นว่าค่าตอบแทนที่
ไดรั้บมีความเป็นธรรมสมกบั
ก าลงัและความสามารถที่ท่าน
ตั้งใจท างานอยา่งเตม็ท่ี 

- 
70 

(40.0%) 
46 

(26.3%) 
59 

(34.0%) 
- 3.06 0.86 

รวม 3.72 0.56 

 
 จากตารางท่ี 6 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงผลดา้น เงินเดือนและ
สวสัดิการ  พบว่า ส่วนใหญ่ท่านเช่ือว่าท่านสามารถหางานท่ีอ่ืนท่ีจ่ายเงินเดือนและสวสัดิการได้
เท่ากบัองคก์รน้ี  คิดเป็นร้อยละ 4.05 รองลงมาคื อท่านไดรั้บสวสัดิการอยา่งเต็มท่ี คิดเป็นร้อยละ 
3.93 ท่านไดรั้บการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัอยา่งเต็มท่ี คิดเป็นร้อยละ 3.85 และต ่าสุดคือ  ท่านเห็น
ว่าค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเป็นธรรมสมกบัก าลงัและความสามารถท่ีท่านตั้งใจท างานอยา่งเต็มท่ี 
คิดเป็นร้อยละ 3.06 
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ตารางท่ี 7 จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 

 
ประเด็นค าถาม  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด X  S.D. 

ขอ้14.ท่านคิดว่าองคก์รของ
ท่านใหค้วามยติุธรรมแก่
เจา้หนา้ที่ทุกคน 

- 
48 

(27.2%) 
- 

22 
(12.57%) 

105 
(60.0%) 

1.95 1.31 

ขอ้15.ความคิดเห็นของท่านมกั
ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน 

19 
(11.0%) 

87 
(50.0%) 

61 
(34.4%) 

8 
(4.6%) 

- 3.67 0.73 

ขอ้16.บ่อยคร้ังท่ีผลงานของ
ท่านมีคุณภาพดี แต่กลบัไม่เป็น
ที่ยอมรับกบัเพื่อนร่วมงาน 

- - 
118 

(67.5%) 
16 

(9.1%) 
41 

(23.4%) 
2.44 0.85 

รวม 2.69 0.46 

 
 จากตารางท่ี 7 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงผลดา้น การไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ พบว่า ส่วนใหญ่ความคิดเห็นของท่านมกัไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน คิดเป็น
ร้อยละ 3.67 รองลงมาคือบ่อยคร้ังท่ีผลงานของท่านมี คุณภาพอี แต่กลบัไม่เป็นท่ียอมรับกบัเพื่อน
ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 3.93 ท่านไดรั้บการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัอยา่งเต็มท่ี คิดเป็นร้อยละ 2.44 
และต ่าสุดคือ ท่านคิดว่าองคก์รของท่านใหค้วามยติุธรรมแก่เจา้หนา้ท่ีทุกคน คิดเป็นร้อยละ 1.95 
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ตารางท่ี 8 จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลดา้น ความมัน่คงในการ
ท างาน 
 

ประเด็นค าถาม  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด X  S.D. 

ขอ้17.ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท า
ทุกวนัน้ีช่วยใหท่้านรู้สึกมัน่คง 

19 
(11.0%) 

73 
(41.7%) 

83 
(47.4%) 

- - 3.63 0.67 

ขอ้18.ท่านมองว่าอนาคตท่าน
จะเป็นอยา่งไรถา้หากยงัท างาน
ที่ กนอ. 

19 
(10.8%) 

22 
(12.6%) 

134 
(76.6%) 

- - 3.34 0.67 

รวม 3.49 0.58 

 

 จากตารางท่ี 8 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงผลดา้น การไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ พบว่า ส่วนใหญ่ท่านรู้สึกว่างานท่ีท่านท าทุกวนัน้ีช่วยใหท่้านรู้สึกมัน่คง  คิดเป็นร้อย
ละ 3.63 และท่านมองว่าอนาคตท่านจะเป็นอยา่งไรถา้หากยงัท างานท่ี กนอ. คิดเป็นร้อยละ 3.34 
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ตารางท่ี 9 จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลดา้นสมัพนัธภาพกบั
ผูบ้งัคบับญัชา 
 

ประเด็นค าถาม  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด X  S.D. 
ขอ้19.หวัหนา้งานของท่าน
ท างานไปดว้ยกนัไดดี้ 

29 
(16.6%) 

65 
(37.1%) 

81 
(46.3%) 

- - 3.70 0.74 

ขอ้20.ท่านมีหวัหนา้งานที่คอย
เอาใจใส่ 

102 
(58.3%) 

41 
(23.4%) 

32 
(18.3%) 

- - 4.40 0.78 

ขอ้21.ในปัจจุบนัท่านมี
ความสุขท่ีมีหวัหนา้งานแบบน้ี 

29 
(16.4%) 

73 
(41.8%) 

73 
(41.8%) 

- - 3.75 0.72 

ชอ้22.ผูบ้งัคบับญัชาตอ้ง
ควบคุมการท างานของท่านอยู่
เสมอ 

- 
89 

(50.8%) 
45 

(25.7%) 
22 

(12.6%) 
19 

(10.9%) 
3.17 1.02 

รวม 3.75 0.67 

 
 จากตารางท่ี 9 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงผลดา้น สมัพนัธภาพ
กบัผูบ้งัคบับญัชา พบว่า ส่วนใหญ่ท่านมีหวัหนา้งานท่ีคอยเอาใจใส่  คิดเป็นร้อยละ 4.40 รองลงมา
คือในปัจจุบนัท่านมีความสุขท่ีมีหวัหนา้งานแบบน้ี คิดเป็นร้อยละ 3.75 หวัหนา้งานของท่านท างาน
ไปดว้ยกนัไดดี้ คิดเป็นร้อยละ 3.70 และต ่าสุดคือ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งควบคุมการท างานของท่านอยู่
เสมอ คิดเป็นร้อยละ 3.17 
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ตารางท่ี 10 จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลดา้นสมัพนัธภาพกบั
เพื่อนร่วมงาน 

 
ประเด็นค าถาม  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด X  S.D. 

ขอ้23.เพื่อนร่วมงานของท่าน
ท างานอยา่งเตม็ที่เพื่อใหง้านได้
มีคุณภาพ 

92 
(52.5%) 

38 
(21.8%) 

45 
(25.7%) 

- - 4.27 0.85 

ขอ้24.ท่านมีเพื่อนร่วมงานที่
ปรึกษาไดทุ้กเร่ือง 

87 
(49.7%) 

16 
(9.1%) 

24 
(13.8%) 

48 
(27.4%) 

- 3.81 1.31 

ขอ้25.ท่านมีเพื่อนร่วมงานที่
ท่านรักในองคก์ร 

87 
(49.7%) 

27 
(15.4%) 

61 
(34.9%) 

- - 4.15 0.91 

ขอ้26.มีปัญหากบัเพื่อนร่วมงาน
ทุกคร้ังท่ีท  างานดว้ยกนั 

- - 
29 

(16.6%) 
46 

(26.2%) 
100 

(57.1%) 
1.59 0.76 

รวม 3.46 0.56 

 
 จากตารางท่ี 10 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงผลดา้น สมัพนัธภาพ
กบัเพื่อนร่วมงาน พบว่า ส่วนใหญ่เพื่อนร่วมงานของท่านท างานอยา่งเต็มท่ีเพื่อใหง้านไดม้ีคุณภาพ  
คิดเป็นร้อยละ 4.27 รองลงมาคือท่านมีเพื่อนร่วมงานท่ีท่านรักในองคก์ร คิดเป็นร้อยละ 4.15 ท่านมี
เพื่อนร่วมงานท่ีปรึกษาไดทุ้กเร่ือง คิดเป็นร้อยละ 3.81 และต ่าสุดคือ  มีปัญหากบัเพื่อนร่วมงานทุก
คร้ังท่ีท างานดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 1.59 
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ตารางท่ี 11 จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลดา้นสภาพการท างาน 
 

ประเด็นค าถาม  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด X  S.D. 
ขอ้27.ท่านรู้สึกว่าเส่ียงและไม่
ปลอดภยัในการท างาน 

- - 
105 

(60.0%) 
48 

(27.4%) 
22 

(12.6%) 
2.47 0.71 

ขอ้28.ท่านมีเคร่ืองมือ
สนบัสนุนการท างานอยา่ง
ครบถว้น 

19 
(10.8%) 

89 
(50.9%) 

67 
(38.2%) 

- - 3.73 0.65 

ขอ้29.บรรยากาศในการท างาน
ท าใหท้่านท างานอยา่งเตม็ใจ
และราบร่ืนส าเร็จไปดว้ย 

100 
(57.1%) 

38 
(21.8%) 

37 
(21.1%) 

- - 4.36 0.81 

รวม 3.52 0.59 

 
 จากตารางท่ี 11 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงผลดา้น สภาพการ
ท างาน พบว่า ส่วนใหญ่บรรยากาศในการท างานท าใหท่้านท างานอยา่งเต็มใจและราบร่ืนส าเร็จไป
ดว้ย คิดเป็นร้อยละ 4.36 รองลงมาคือท่านมีเคร่ืองมือสนบัสนุนการท างานอยา่งครบถว้น คิดเป็น
ร้อยละ 3.73 และต ่าสุดคือ ท่านรู้สึกว่าเส่ียงและไม่ปลอดภยัในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 2.47 
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ตารางท่ี 12 จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลดา้นความปรารถ นาท่ี
จะอยูก่บัองคก์าร 
 

ประเด็นค าถาม  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด X  S.D. 

ขอ้30.ท่านยนิดีที่จะเลือกท างาน
ที่ กนอ.มากกว่าที่อื่นที่สามารถ
เลือกได ้

- 
124 

(70.9%) 
51 

(29.1%) 
- - 3.71 0.46 

ขอ้31.แมท้่านมีโอกาสที่จะ
ไดรั้บงานในต าแหน่งเดียวกนัน้ี
ที่อื่นแต่ท่านยงัคงเลือกท างาน
กบั กนอ. 

48 
(27.4%) 

127 
(72.6%) 

- - - 3.55 0.89 

รวม 3.63 0.41 

 
 จากตารางท่ี 12 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงผลดา้นความ
ปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองคก์าร พบว่า ส่วนใหญ่ท่านยนิดีท่ีจะเลือกท างานท่ี กนอ .มากกว่าท่ีอ่ืนท่ี
สามารถเลือกได ้คิดเป็นร้อยละ 3.71 และ แมท่้านมีโอกาสท่ีจะไดรั้บงานในต าแหน่งเดียวกนัน้ีท่ีอ่ืน
แต่ท่านยงัคงเลือกท างานกบั กนอ. คิดเป็นร้อยละ 3.55 
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ตารางท่ี 13 จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผลดา้นการนึกถึงองค์ การ
ในทางท่ีดี 

 

ประเด็นค าถาม  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด X  S.D. 

ขอ้32.ท่านร่วมวิพากษว์ิจารณ์ 
กนอ.ในทางลบกบัเพื่อน
ร่วมงานหรือบุคคลอื่นเสมอ 

- 
73 

(41.8%) 
61 

(34.8%) 
22 

(12.5%) 
19 

(10.9%) 
3.07 0.99 

ขอ้33.ท่านมีความห่วงใยอยา่ง
จริงใจในความอยูร่อดของ 
กนอ. 

- 
84 

(48.0%) 
91 

(52.0%) 
- - 3.48 0.50 

ขอ้34.ท่านรู้สึกต่อตา้นเม่ือมี
ผูอ้ื่นพูดถึง กนอ.ในทางที่ไม่ดี 

22 
(12.6%) 

62 
(35.4%) 

91 
(52.0%) 

- - 3.61 0.70 

ขอ้35.ท่านรู้สึกเฉยๆเม่ือ กนอ.
ประสบปัญหา 

- - 
51 

(29.1%) 
124 

(70.9%) 
- 2.29 0.46 

รวม 3.11 0.29 

 
 จากตารางท่ี 13 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงผลดา้นการนึกถึง
องคก์ารในทางท่ีดี พบว่า ส่วนใหญ่ท่านรู้สึกต่อตา้นเม่ือมีผูอ่ื้นพดูถึง กนอ.ในทางท่ีไมดี่ คิดเป็นร้อย
ละ 3.61 รองลงมาคือท่านมีความห่วงใยอยา่งจริงใจในความอยูร่อดของ กนอ. คิดเป็นร้อยละ 3.48 
ท่านร่วมวิพากษว์ิจารณ์ กนอ.ในทางลบกบัเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอ่ืนเสมอ คิดเป็นร้อยละ 3.07 
และต ่าสุดคือ ท่านรู้สึกเฉยๆเมื่อ กนอ.ประสบปัญหา คิดเป็นร้อยละ 2.29 
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ตารางท่ี 14 จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงผ ลดา้นความภูมิใจ  
ในงานท่ีท า 
 

ประเด็นค าถาม  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด X  S.D. 

ขอ้36.ท่านคิดว่างานที่ท  าอยูใ่น
ปัจจุบนัหนกัเกินความจ าเป็น 
และไม่ส่งเสริมความส าเร็จ 

- 
29 

(16.6%) 
49 

(28.0%) 
97 

(55.4%) 
- 2.61 0.76 

ขอ้37.ทุกคร้ังท่ีท่านไดรั้บงาน 
ท่านท างานช้ินนั้นอยา่งเตม็ท่ี 

81 
(46.3%) 

67 
(38.2%) 

27 
(15.4%) 

- - 4.31 0.72 

ขอ้38.ท่านภูมิใจต าแหน่งงาน
ของท่าน 

81 
(46.3%) 

16 
(9.1%) 

78 
(44.6%) 

- - 4.02 0.96 

ขอ้39.ท่านภูมิใจมากที่ท่านจะ
บอกกบัใครๆว่าท่านท างานใน 
กนอ. 

81 
(46.3%) 

86 
(49.1%) 

8 
(4.5%) 

- - 4.42 0.58 

ขอ้40.ท่านรู้สึกว่างานของท่าน
มีความส าคญัและส่งผลต่อ
เป้าหมายความส าเร็จของ กนอ. 

87 
(49.7%) 

45 
(25.8%) 

43 
(24.5%) 

- - 4.25 0.83 

รวม 3.92 0.44 

 

 จากตารางท่ี 14 แสดงจ านวน ร้อยละ  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงผลดา้นความภูมิใจ 
ในงานท่ีท า พบว่า ส่วนใหญ่ท่านภูมิใจมากท่ี ท่านจะบอกกบัใครๆว่าท่านท างานใน  กนอ. คิดเป็น
ร้อยละ 4.42 รองลงมาคือทุกคร้ังท่ีท่านไดรั้บงาน ท่านท างานช้ินนั้นอยา่งเต็มท่ี คิดเป็นร้อยละ 4.31 
ท่านรู้สึกว่างานของท่านมีความส าคญัและส่งผลต่อเป้าหมายความส าเร็จของ กนอ . คิดเป็นร้อยละ 
4.25 ท่านภูมิใจต าแหน่งงานของท่าน คิดเป็นร้อยละ 4.02 และต ่าสุดคือ  ท่านคิดว่างานท่ีท าอยูใ่น
ปัจจุบนัหนกัเกินความจ าเป็น และไม่ส่งเสริมความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 2.61 
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4.3 ผลข้อมูลทดสอบสมมตฐิานของการศึกษา 
 

สมมติฐานท่ี 1-7 เป็นสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน สถานภาพการท างาน ระยะเวลาในการท างาน สามารถแจก
แจงผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 15 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานต่อองคก์าร 
 

สมมตฐิาน T-test p 
แปลผล (ที่ระดับนัยส าคญั 

ทางสถิตทิี่ 0.05) 
สมมติฐานท่ี 1 พนกังานท่ีมีเพศต่างกนัมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

2.80 0.000 ยอมรับ 

 
 

สมมตฐิาน F-test p 
แปลผล (ที่ระดับนัยส าคญั 

ทางสถิตทิี่ 0.05) 
สมมติฐานท่ี 2 พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนัมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

15.60 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส
ต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

146.68 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี4 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั
มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

125.12 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี5 พนกังานท่ีมีต  าแหน่งต่างกนัมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

24.20 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 6 พนกังานท่ีมีสถานภาพการท างาน
ต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

74.78 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 7 พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน
ต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

59.64 0.000 ยอมรับ 
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จากตารางท่ี 15 อธิบายผลการวิเคราะห์ขอ้มลูไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
สมมติฐานท่ี 1 พนกังานท่ีมีเพศต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson Chi-Square พบว่า ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
พบว่า ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 แสดงว่า พนกังานท่ีมีเพศต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 2 พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson Chi-Square พบว่า ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
พบว่า ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 แสดงว่า พนกังานท่ีมอีายตุ่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 3 พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson Chi-Square พบว่า ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
พบว่า ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 แสดงว่า พนกังานท่ีมีท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 4 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson Chi-Square พบว่า ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
พบว่า ยอมรับสมมติฐานท่ี 4 แสดงว่า พนกังานท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 5 พนกังานท่ีมีต  าแหน่งต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson Chi-Square พบว่า ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
พบว่า ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 แสดงว่า พนกังานท่ีมี ต  าแหน่ง ต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 6 พนกังานท่ีมีสถานภาพการท างานต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson Chi-Square พบว่า ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
พบว่า ยอมรับสมมติฐานท่ี 6 แสดงว่า พนกังานท่ีมีสถานภาพการท างานต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 7 พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson Chi-Square พบว่า ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
พบว่า ยอมรับสมมติฐานท่ี 7 แสดงว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบสมมติฐานด้ านปัจจยัแรงจูงใจ มีความสมั พนัธก์บัความมุ่งมัน่ของ
พนกังานต่อองคก์าร 
 

สมมติฐาน ปัจจยัแรงจูงใจ r p 
สมมติฐานท่ี 8 นโยบายและการบริหารขององคก์าร 0.614 0.000 
สมมติฐานท่ี 9 โอกาสกา้วหนา้และเติบโตในองคก์าร 0.085 0.261 
สมมติฐานท่ี 10 ความทา้ทายและอิสระในการท างาน 0.432 0.000 
สมมติฐานท่ี 11 เงินเดือนและสวสัดิการ 0.577 0.000 
สมมติฐานท่ี 12 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 0.408 0.000 
สมมติฐานท่ี 13 ความมัน่คงในงาน 0.029 0.000 
สมมติฐานท่ี 14 สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา 0.683 0.000 
สมมติฐานท่ี 15 สมัพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน 0.424 0.000 
สมมติฐานท่ี 16 สภาพการท างาน 0.377 0.000 

 
จากตารางท่ี 16 อธิบายผลการวิเคราะห์ขอ้มลูไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
สมมติฐานท่ี 8 นโยบายและการบริหารขององคก์ารมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson พบว่า ค่า P = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 8 แสดงว่า นโยบายและการบริหารขององคก์าร มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 9 โอกาสกา้วหนา้และเติบโตในองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร    
ของพนกังาน 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson พบว่า ค่า P = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 9 แสดงว่า โอกาสกา้วหนา้และเติบโตในองคก์ารไมม่ีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 10 ความทา้ทายและอิสระในการท างานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
ของพนกังาน 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson พบว่า ค่า P = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 10 แสดงว่า ความทา้ทายและอิสระในการท างาน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 11 เงินเดือนและสวสัดิการมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson พบว่า ค่า P = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 11 แสดงว่า  เงินเดือนและสวสัดิการ มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 12 การไดรั้บการยอมรับนบัถือมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson พบว่า ค่า P = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 12 แสดงว่า การไดรั้บการยอมรับนบัถือมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 13 ความมัน่คงในการท างานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
ผลการศกึษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson พบว่า ค่า P = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 13 แสดงว่า ความมัน่คงในการท างาน ไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี  14 สมัพนัธภาพกบั ผูบ้งัคับบญัชา มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson พบว่า ค่า P = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 14 แสดงว่า สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชามีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี  15 สมัพนัธภาพกบั เพื่อนร่วมงาน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson พบว่า ค่า P = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 15 แสดงว่า สมัพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานท่ี 16 สภาพการท างานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
ผลการศึกษาขอ้มลูดา้นเพศดว้ยวิธี Pearson พบว่า ค่า P = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 16 แสดงว่า สภาพการท างานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ พนกังาน  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความผกูพนัของพนกังาน 
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังาน โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ
พนกังานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 เมื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูเรียบร้อยแลว้ ไดน้ าแ บบสอบถามมาตรวจสอบความถกูตอ้ง
และวิเคราะห์ขอ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows (Statistic Package for Social 
Sciences for Windows) version 11.5 ซ่ึงไดใ้ชส้ถิติการค านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การหาค่า  
ร้อยละ (Percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉล่ีย  (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) และการทดสอบความสมัพนัธข์องขอ้มลูดว้ย T-test, F-test (ANOVA) และ Pearson 
Correlation 
  

5.1 สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 

5.1.1ข้อมูลทั่วไป (ลกัษณะส่วนบุคคล) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 กลุ่มประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเ พศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 31 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.14  มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ  37.14 โดยส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.29 มีต าแหน่งงานในระดบัวิทยากร คิดเป็นร้อย
ละ 54.86 ซ่ึงมีสถานภาพการท างานเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 77.14 โดยมีระยะเวลา  
ในการท างาน อยูใ่นช่วง 6-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.14  
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5.1.2ข้อมูลระดับความคดิเห็นต่อปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ดา้นนโยบายขององคก์ร พบว่ามีแรงจูงใจในนโยบายขององคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.88โดยพนกังานมีความคิดเห็นสูงสุดในเร่ืองท่านเขา้ใจกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ท างาน 

ดา้นโอกาสกา้วหนา้และเติบโตในองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
2.87 โดยพนกังานมีความคิดเห็นสูงสุดในเร่ืองเมื่อปีท่ีผา่นมาท่านไดม้ีโอกาสท่ีพฒันา เรี ยนรู้และ
เติบโตในท่ีท างาน 

ดา้นความทา้ทายและอิสระในการท างานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
3.17 โดยพนกังานมีความคิดเห็นในเร่ืองท่านรู้สึกว่างานท่ีท่านรับผดิชอบมีความทา้ทายและอิสระ
ในงานท่ีท า 

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.72 โดยพนกังานมี
ความคิดเห็นสูงสุดในเร่ืองท่านเช่ือว่าท่านสามารถหางานท่ีอ่ืนท่ีจ่ายเงินเดือนและสวสัดิการได้
เท่ากบัองคก์รน้ี 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.69 โดยพนกังาน
มีความคิดเห็นในเร่ืองความคิดเห็นของท่านมกัไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 

ดา้นความมัน่คงในการท างานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.49 โดยพนกังานมี
ความคิดเห็นในเร่ืองท่านรู้สึกว่างานท่ีท่านท าทุกวนัน้ีช่วยใหท่้านรู้สึกมัน่คง 

ดา้นสมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75 โดยพนกังาน
มีความคิดเห็นในเร่ืองท่านมีหวัหนา้งานท่ีคอยเอาใจใส่ 

ดา้นสมัพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.46 โดยพนกังาน
มีความคิดเห็นในเร่ืองเพื่อนร่วมงานของท่านท างานอยา่งเต็มท่ีเพื่อใหง้านไดม้ีคุณภาพ 

ดา้นสภาพการท างานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  มีค่าเฉล่ีย  3.52 โดยพนกังานมีความ
คิดเห็นในเร่ืองบรรยากาศในการท างานท าใหท่้านท างานอยา่งเต็มใจและราบร่ืนส าเร็จไปดว้ย 

ดา้นความปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  มีค่าเฉล่ีย  3.63 โดย
พนกังานมีความคิดเห็นในเร่ืองท่านยนิดีท่ีจะเลือกท างานท่ี กนอ.มากกว่าท่ีอ่ืนท่ีสามารถเลือกได ้

ดา้นการนึกถึงองคก์ารในทางท่ีดีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย  3.11 โดย
พนกังานมีความคิดเห็นในเร่ืองท่านรู้สึกต่อตา้นเม่ือมีผูอ่ื้นพดูถึง กนอ.ในทางท่ีไม่ดี 

ดา้นความภูมิใจในงานท่ีท าอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  มีค่าเฉล่ีย  3.92 โดยพนกัง านมี
ความคิดเห็นในเร่ืองท่านภูมิใจมากท่ีท่านจะบอกกบัใครๆว่าท่านท างานใน กนอ. 
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5.1.3ข้อมูลระดับความมุ่งมัน่ผูกพนัของพนักงานต่อองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี สรุปไดว้่า พนกังานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใน
ภาพรวมมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารอ ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน สถานภาพการท างาน 
และระยะเวลาในการท างาน ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร ทั้ง 9 
ดา้น ไดแ้ก่ นโบายและการบริหารขององคก์าร โอกาสกา้วหนา้และเติบโตในองคก์าร ความทา้ทาย
และอิสระในการท างาน เงินเดือนและสวสัดิการ  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ความมัน่คงในการ
ท างาน สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา สมัพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและมี
ความสมัพนัธต่์อความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่ อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน  
มีความสมัพนัธใ์นระดบัมาก โดยเมื่อพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า อนัดบั 1 
คือ ดา้นความภูมิใจในงานท่ีท า อนัดบั 2 ดา้นนโยบายขององคก์ร อนัดบั 3 ดา้นสมัพันธภาพกบั
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นอนัดบัสุดทา้ย 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกบังานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถอธิบายความสอดคลอ้ง
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนักบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร ไดด้งัน้ี 

ดา้นนโยบายขององคก์รอธิบายไดว้่านโยบายขององคก์ารมีความสมัพนัธ์ กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรประภา  โสวรรณ์ (2540) และ  
พิมชนก  สิริโยธิน (2549) โดยภาพรวมนโยบายขององคก์ารมีความผกูพนัในทางบวก เพราะ
พนกังานในองคก์ารรู้สึกว่าตนเองเห็นสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร โดยท าใหพ้นกังานรู้สึก
ทุ่มเท เสียสละใหก้บังาน จึงส่งผลใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร 

ดา้นโอกาสกา้วหนา้และเติบโตในองคก์ารอธิบายไดว้่ามีความสมัพนัธก์บัความผกูพนั
ต่อองคก์ารของพนกังานในทางบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรประภา  โสวรรณ์ (2539), สมช่ืน 
นาคพลั้ง และศุภรักษ ์ อธิคมสุวรรณ (2547) โดยลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัมีโอกาสท่ีพฒันา และ
เติบโตไปในทางท่ีดี แต่ก็มีขอ้จ  ากดัคือระดบัพนกังานรัฐวิสาหกิจมาเป็นตวัก  าหนดระดบัการท างาน 

ดา้นความทา้ทายและอิสระในการท างานอธิบายไดว้่ามีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานในทางบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจั ยของ  Steers and Porter (Steer and Porter 
1983) ท่ีไดแ้บ่งปัจจยัดา้นลกัษณะของบทบาท (Role-related Characteristic) เช่น งานท่ีมีความทา้ทาย 
จะส่งผลต่อความมุ่งมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า พนกังานมีความทา้ทายและอิสระ
ทางความคิดในการเสนอผลงานใหม่ ๆ ท าใหพ้นกังานมีความรู้สึกผกูพนัในองคก์าร 
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ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการอธิบายไดว้่ามีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานในทางบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรนุช  ทองไพฑูรย ์ (2543) พรชนก  สิริโยธิน 
(2549)  โดยพนกังานรู้สึกว่าค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเป็นธร รม และคุม้ค่าการท างานของระบบ
รัฐวิสาหกิจ และองคก์ารก็มีสวสัดิการเพ่ิมใหจ้ากเงินเดือน จึงท าใหรู้้สึกผกูพนักบัองคก์ารมากข้ึน 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออธิบายไดว้่ามีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานในทางบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรวรรณ  คงอยู่  (2546), ภทัริกา  ศิริเพชร 
(2541) และพรชนก  สิริโยธิน (2549) โดยองคก์ารส่งเสริมใหพ้นกังานแต่ละฝ่ายคิดเสนอผลงานต่าง 
ๆ และจะไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย และเมื่อแสดงความคิดเห็นอะไร หวัหนา้ก็จะใหก้ารยอมรับ และจะ
เป็นท่ียอมรับจากคนภายนอกดว้ย 

ดา้นความมัน่คงในการท างาน อธิบายไดว้่ามีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานในทางบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรวรรณ  คงอยู ่(2546) และกฤศวรรณ  นวกุล 
และนิภาพรณ์  วีระสกุลทอง (2547), พรชนก  สิริโยธิน (2549) โดยพนกังานจะรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร
นั้น องคก์ารตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ ความมัน่คงในการท างานใหก้บัพนกังาน 

ดา้นสมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาอธิบายไดว้่ามีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานในทางบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมใจ  ด่านสิริสมบูรณ์ และวิศินี   
บูรณกิจ (2548) โดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมองเห็นถึงศกัยภาพของพนั กงาน มองเห็นถึงคุณค่าของงาน 
และการท างาน ของพนกังาน ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาตอ้งคอยสนบัสนุน ส่งเสริมและใหโ้อกาสในการ
ท างาน 
 
5.2 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูศ้ึกษาไดร้วบรวมผลขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทางในการเปล่ียนแปลง และ
พฒันา สร้างความมุ่งมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารใหอ้ยูใ่นระดบัสูงข้ึน เพ่ือน าองคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาความมุ่งมัน่ผกูพนัในองคก์ารของราชการ เอกชน และหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง 
เพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบศกัยภาพในการท างานใหม้ากข้ึน 
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