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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันใน
องค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 2) เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้บริหาร
บุคคลากรของ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงาน
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 383 คน โดยคํานวณหากลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
ประชากรในแต่ละประเภทของพนักงานโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก และด้าน
ประสบการณ์ในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลางนอกจากน้ียังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะงาน 
และด้านประสบการณ์ในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด มีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับมาก 
และยังพบว่าด้านประสบการณ์ในการทํางานมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท 
เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ข้อเสนอแนะในการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานในด้านงานมี
ความท้าทายควรปรับปรุงสภาพการทํางานในความรับผิดชอบของพนักงานให้น่าสนใจ และไม่รู้สึก
เบ่ือหน่าย ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานในด้านความคาดหวังที่ได้รับการตรวจตอบสนองจาก
องค์กรควรให้หน่วยงานสนับสนุนให้ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถในอาชีพเป็นอย่างดี เช่น ดูงาน 
ฝึกอบรมและปัจจัยด้านความผูกพันในองค์กรในด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร บริษัทฯ ควรมีการให้ค่าตอบแทนสูงกว่าองค์กรอ่ืนๆ สําหรับพนักงานดีเด่นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้พนักงานย้ายออก 
 
 
 
คําสําคัญ: ความผูกพันของพนักงาน  
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ABSTRACT 
 

This objective of this study was twofold. One was to study and analyze the 
factors affecting organizational commitment of the employees of HGST (Thailand) 
Company Limited. The second was to apply the findings to manage the HGST (Thailand) 
Company’s staff. The samples were 383 person of employees of HGST (Thailand) Co., 
Ltd. Administrators the calculations were based on the proportion of each type of 
employee using a specific sample. By use of questionnaires, the HGST company’s 
employees were surveyed with the collected data analyzed using descriptive statistics 
i.e., frequency, percentage, mean and standard deviation and the Pearson correlation 
and multiple regressions.   

The research findings showed that factor had affected on organizational 
commitment of the HGST Company was at the high level in overall. It found that job 
description was at the high level and work experience was at the moderate level. 
Moreover, it also found that the relationships between the job description, work 
experience and the employee engagement of the HGST (Thailand) Company was related 
in the same direction and had affected at the high level. The findings might be suggested 
that poor working conditions in the responsibility of the employees must be interested 
and must not be disgusted. Furthermore, work experience, work expectation to receive a 
response from the corporate entities should be encouraged to develop their 
professional skills as well as job training Moreover, the engagement in the organization, 
the confidence, and acceptance of the goals and values of the organization, the 
company should have to payment policy higher than other organizations for outstanding 
employees to prevent employees to leave or move out the company. 
 
Keywords: Employees engagement 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือความเมตตากรุณายิ่ง 
จากอาจารย์ ดร.นิชชิชญา นราฐปนนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ 
และอาจารย์ ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบและ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทุกขั้นตอนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ดังปรากฏช่ือในวิทยานิพนธ์
ฉบับน้ีที่ให้ความกรุณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและให้คําแนะนําจนทําให้ผู้วิจัยมีความรู้ 
ความเข้าใจ จนสามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยสําเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด และ
ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ายที่สุดน้ี ขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทุกท่านที่ได้รับประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย
ขอบคุณเพ่ือนๆ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษทุกคนที่ให้
ความช่วยเหลือผู้วิจัยเป็นอย่างดี           

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา และ
บูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้จนทําให้ผู้วิจัยมีโอกาสทําวิจัยในครั้งน้ีจนเป็นผลสําเร็จ     
 
 

  นางสาวศรีสุนันท์ วัฒนา 
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 บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

องค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยพัฒนาบุคลากร
ภายในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถและพยายามสรรหาบุคลากรเก่ง บุคลากรดีจากภายนอกองค์กร
ให้เข้ามาเป็นสมาชิก เพ่ือให้เขาเหล่าน้ันได้ผลิตผลงานและทําให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
องค์กรแต่ละแห่งพยายามบํารุงรักษาและพยายามจูงใจให้บุคลากรอยู่กับองค์กรให้นานที่สุด 
โดยการสร้างให้เกิดความผูกพัน หากบุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรและความรู้สึกต่อ การทํางาน
ในเชิงบวก ซึ่งเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและการได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ 
ทําให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของการทํางาน 
ผลต่อความสําเร็จและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทําให้ลดการขาดงาน การลางาน การมาสาย 
การเลี่ยงงานและการขาดความรับผิดชอบต่องาน ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคลากรมีความไม่ผูกพันต่อ
องค์กรอาจส่งผลให้สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ องค์กรต้องเสียเวลาและงบประมาณใน
การคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรใหม่มาทดแทน ส่งผลกระทบต่องบประมาณขององค์กร กระทบต่อ
ความต่อเน่ืองของการดําเนินงานและการสูญเสียเวลา (Vasn, Stewart & Garson, 1990; อ้างถึงใน 
สุวรรณี โกเมศ, 2554, หน้า 2) 

การบริหารงานในองค์กรจะทําให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น เป็นสิ่งที่เป็น
ในการผสมผสานปัจจัยด้านต่างๆ ของการบริหารงานอย่างเหมาะสม ทั้งปัจจัยในด้านเงินทุน
ด้านวิธีการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และที่สําคัญคือ ปัจจัยเรื่องของบุคลากร ซึ่งบุคลากรที่ทําให้องค์กร
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องเป็นบุคลากรที่มีขีดความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพสูงเหมาะกับลักษณะงานและรู้จักการทํางานเป็นทีม เป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆ
ที่จะทําการสรรหาเพื่อรักษาและดํารงให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ ด้วยการบริหารงานบุคคล 
การท่ีองค์กรจะสามารถดําเนินการได้สําเร็จตามเป้าหมายน้ันปัจจัยสําคัญประการหน่ึงขึ้นอยู่กับ
สมาชิกภายในองค์กร ซึ่งในยุคปัจจุบันข่าวสารต่างๆ สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วและ
ความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในธุรกิจอุตสาหกรรมมีมากขึ้นจะสังเกตได้ว่า 
อุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นแรงงาน (labor intensive) หรือเน้นทุน (capital intensive) เปลี่ยนมาเป็น
การผลิตหรือเศรษฐกิจที่เน้นความรู้ (knowledge based economy) หลายๆ องค์กรต่างมีการแข่งขัน
ช่วงชิงแรงงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นการสร้างสมาชิกภายในองค์กรให้มีความผูกพันต่อองค์กรได้นั้น 
เป็นสิ่งสําคัญในสภาวะเศรษฐกิจที่มีคู่แข่งขันและการที่จะธํารงรักษาสมาชิกภายในองค์กร
ให้มีความผูกพันต่อองค์กร และทํางานอยู่กับองค์กรได้นานเป็นการยาก เนื่องจากการแพร่กระจาย
ของข่าวสารทําให้บุคลากรรู้แหล่งงานและช่องทางแสวงหาความก้าวหน้าจากแหล่งงานอื่นๆ 
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ทําให้สมาชิกภายในองค์กรมีโอกาสท่ีจะเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงงานไปอยู่กับองค์กรอื่นในอัตรา
ที่สูงขึ้น ในส่วนการเข้า–ออกจากงานของพนักงาน เป็นปัญหาที่สําคัญโดยเฉพาะเม่ือมีบุคลากรเก่งๆ 
มีความสามารถสูงๆ ต้องลาออกไป เหตุผลสําคัญที่หลายองค์กรไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หายขาดได้ 
เพราะว่าพนักงานมีความต้องการที่หลากหลาย และไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านผลตอบแทน 
ความก้าวหน้า ความท้าทาย และความต้องการมีประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นต้น ซึ่งองค์กรไม่ทราบสาเหตุ
ที่แท้จริงของการลาออกดังกล่าว ส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียเงิน เวลา ในการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน
ให้มีความเช่ียวชาญแต่พนักงานกลับลาออก และนําความสามารถไปใช้กับองค์กรอ่ืน การรักษาพนักงาน
ที่มีคุณค่าไว้น้ัน สิ่งสําคัญที่องค์กรจําเป็นต้องทํา ได้แก่ การสํารวจว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
เพียงใด รู้สึกอย่างไรต่อองค์กรเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
มีแรงจูงใจในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนางาน องค์การจึงต้องให้ความสําคัญ
ในทุกข้ันตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือธํารงรักษาคนดีและคนเก่งที่มีความสามารถพิเศษน้ี 
ให้อยู่ในองค์การนานที่สุดและมีความยึดมั่นผูกพันในองค์การ โดยจะต้องมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจ
และให้การดูแลเป็นพิเศษอย่างต่อเน่ือง ซึ่งความผูกพันในองค์การเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องการให้เกิดข้ึน
ในองค์การ เพราะความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์การนั้นเป็นปัจจัยหลักที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ
ขององค์การ และเป็นพื้นฐานที่สร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับบุคลากรไม่ว่าจะเป็น การทํางาน
ในหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติการครอบคลุมถึง องค์การทุกประเภท (พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2552)  

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด มีนโยบายการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป ที่เน้น
ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในองค์กร รวมถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบรรยากาศของการทํางาน
ในองค์กร โดยเน้นการตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐาน เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการการทํางาน
เป็นทีม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทํางาน เป็นต้น บริษัทฯ ตระหนักว่าความรู้สึกที่มี
ความลึกซึ้งมากกว่าความพึงพอใจในงาน คือ ความผูกพันต่อองค์กร และมุ่งเน้นที่จะสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กรเพื่อลดปัญหาอัตราการเข้าและออกของพนักงานค่อนข้างสูง ซึ่งจากข้อมูลการลาออก
ของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 พบว่า 
 

ตาราง 1  แสดงจํานวนการลาออกของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557–2558 

 

พนักงาน 
ร้อยละพนักงานลาออกปี พ.ศ. 2557 

ร้อยละพนักงานลาออก 
ปี พ.ศ. 2558 

จํานวน
พนักงาน 

รับเข้า ลาออก 
%  

ลาออก 
จํานวน
พนักงาน 

รับเข้า ลาออก 
%  

ลาออก 
ฝ่ายผลิตรายวัน 6,469 455 1,436 13.63% 6,739 1,167 908 11.89% 
ฝ่ายผลิตรายเดือน 1,147 - 129 6.50% 869 34 136 11.52% 
ฝ่ายสํานักงาน 723 71 111 13.31% 1,015 78 77 9.32% 

รวม 8,339 526 1,676 18.91% 8,623 1,279 1,121 11.32% 
ที่มา:  ฝ่ายบุคคล บริษทั เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ณ  1 มกราคม 2559 
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จากตารางพบว่าในปี พ.ศ. 2557 มีพนักงานลาออก จํานวน 1,676 คน และในปี พ.ศ 2558 
มีพนักงานลาออก จํานวน 1,121 คน จึงทําให้บริษัทฯ ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานที่มี
ฝีมือเฉพาะด้านเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีความซับซ้อนและต้องใช้
พนักงานที่มีความสามารถเฉพาะในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการทําการผลิตมักประสบปัญหา
การขาดแคลนพนักงานที่มีความรู้ ทักษะ และความชํานาญ โดยเฉพาะโรงงานที่ต้องใช้ฝีมือและ
เทคโนโลยีในการผลิตที่มีความซับซ้อนน้ัน ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหา
และพัฒนาทักษะให้กับพนักงานใหม่ และอีกทั้งยังทําให้ต้นทุนของในการประกอบการสูงขึ้นอีกด้วย
(บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด, 2559) 

การสร้างความผูกพันในองค์กรจะส่งผลให้บุคลากรและงานเอื้อประโยชน์ต่อกัน เพราะ
บุคลากรเป็นผู้สร้างงาน ในขณะที่งานเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรให้สอดคล้องกัน
ในการทํางานร่วมกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและประสิทธิผลโดยรวมขององค์กร ทั้งน้ี
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์กรอย่างเต็มความสามารถมากกว่า
พนักงานท่ีมีความผูกพันตํ่า นอกจากน้ีความผูกพันต่อองค์กรยังเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเพ่ิม
ผลผลิต คุณภาพและผลการปฏิบัติงานในองค์กรเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร (Northcraft & 
Neale, 2003; อ้างถึงใน ชัยสิทธ์ิ  ถิรธเนศ, 2553, หน้า 2) และเป็นสิ่งสําคัญย่ิงที่ผู้บริหารต้องตระหนัก
ความผูกพันต่อองค์กร (organization commitment) ซึ่งหมายถึง การที่สมาชิกยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กร การเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ความปรารถนา
อย่างแรงกล้าในการดํารงความเป็นสมาชิกขององค์กร ความเสียสละ ความจงรักภักดีต่อองค์กรและ
ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ดังน้ันจึงเป็นสิ่งสําคัญย่ิงที่ผู้บริหารต้องตระหนักความผูกพันต่อ
องค์กร ทั้งน้ีเพราะถ้าบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงแล้วจะแสดงออกโดยยินดีที่จะอยู่
ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ เพ่ือให้องค์กรประสบ
ความสําเร็จ แต่ถ้าบุคลากรมีความผูกพันน้อยลงอาจจะลาออกจากองค์กร หรือหากไม่ลาออก 
จะทํางานไม่เต็มที่ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งจะทําให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่าย ความผูกพัน
ต่อองค์กรจึงสามารถชี้วัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ ผู้ปฏิบัติงานว่าหากมีความผูกพัน
ต่อองค์กรสูงย่อมจะปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรตํ่า นอกจากน้ียังเป็นเครื่องช้ีวัด
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรที่สําคัญอย่างย่ิง ดังน้ันการศึกษาถึงความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กรจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 
ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด โดยศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กร ระดับความผูกพันต่อองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล
ด้านลักษณะการปฏิบัติงาน และด้านประสบการณ์ในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งองค์กรยังไม่เคยมีการศึกษาความผูกพันของพนักงาน
ที่มีต่อองค์กรมาก่อน เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ในการนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กร พัฒนางาน
และการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กร และนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้สึกรัก
และความผูกพันต่อองค์กร อันเป็นกลไกที่จะรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด ในการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.2 คําถามการวิจัย 
 

ปัจจัยใดที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด  
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจยั 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน 
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 

1.3.2 เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้บริหารบุคคลากรของ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

จากการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ผู้วิจัยได้นําแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากําหนด
เป็นสมมติฐานการวิจัย ได้ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลมีผลเชิงบวกต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงานมีผลเชิงบวกต่อต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานมีผลเชิงบวกต่อความผูกพันในองค์กร
ของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

1.5.1 ด้านเนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท 

เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ดังน้ี 
1) ลักษณะส่วนบุคคล  
2) ลักษณะงาน  
3) ประสบการณ์ในการทํางาน  
4) ความผูกพันต่อองค์กร 

(1) ความเช่ือมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  
(2) ความเต็มใจทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร  
(3) ความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
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1.5.2 ด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 

จํานวน 8,781 คน (ข้อมูลพนักงานฝ่ายบุคคล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559) 
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 

จํากัด จํานวน 383 คน โดยใช้สูตรการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ระดับความเช่ือมั่น 95% 
และกําหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 (Yamane, 1973; อ้างถึงใน วราภรณ์ สุขสุชะโน, 2555, 
หน้า 5) และคํานวณหากลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรในแต่ละประเภทของพนักงานโดยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 

1.5.3 ด้านระยะเวลาในการศึกษา  
ระยะเวลาในการศึกษาครั้งน้ีต้ังแต่เดือน มกราคม 2559–กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 9 เดือน 

 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ความคิดนําไปสู่กรอบการวิจัย และเป็นข้อมูลประกอบ การศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายผลการวิจัย 
ตามลําดับขั้นตอนในเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ได้มาจากแนวคิดของสเตียร์ และคนอ่ืน (Steers, et al., 1983, หน้า 433-434; 
อ้างถึงใน ย่ิงยง ไชยทา, 2551, หน้า 14–16)  ที่ได้กล่าวว่า มีแนวคิดว่าความผูกพันต่อองค์กรเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปน้ี 1) ลักษณะของงาน 2) ลักษณะส่วนบุคคล 3) ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่าง
การปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์กรมีความหมายใน 3 ลักษณะ คือ 1) ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า
และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก
เพ่ือประโยชน์ขององค์กร 3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
ซึ่งผู้วิจัยได้นํารายละเอียดมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  

1.6.1 ตัวแปรต้น 
1) ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน 
2) ปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ งานมีความชัดเจน งานมีความหลากหลาย งานที่มี

ความท้าทาย งานท่ีมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และงานที่มีความอิสระ 
3) ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร 

ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กร และทัศนคติต่อ
เพ่ือนร่วมงานและองค์กร 

4) ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเช่ือมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กร ความเต็มใจทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ความปรารถนาในการคงไว้ซึ่ง     
การเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 

1.6.2 ตัวแปรตาม  
ความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
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         ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
- ระดับตําแหน่งงาน 
- รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 

- งานท่ีมีความชัดเจน  
- งานท่ีมีความหลากหลาย 
- งานท่ีมีความท้าทาย 
- งานท่ีมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
- งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

- งานที่มีความอิสระ 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน 

- ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร  
- ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้  
- ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง 

  จากองค์กร 

- ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 

 

ความผูกพันในองค์กรของ 
พนักงาน บริษัท เอชจีเอสที  

(ประเทศไทย) จํากัด 
- ความเช่ือมั่นในการยอมรับ 
   เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

-  ความเต็มใจทุ่มเทความพยายาม 
   เพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

-  ความปรารถนาในการคงไว้ 
   ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.7.1 ความผูกพันในองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กรและ
มีการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอในการทํางาน ได้แก่ 

1) ความเช่ือมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร หมายถึง ความรู้สึก
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับเป้าหมายและค่านิยมที่องค์กรกําหนดไว้ 

2) ความเต็มใจทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร หมายถึง การยอมสละ
เวลา กําลังกาย กําลังความคิดและสิ่งต่างๆ ให้แก่การทํางานอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้งานท่ีปฏิบัติน้ัน
ประสบความสําเร็จอย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งจะส่งผลถึงความสําเร็จและเป็นผลดี
ต่อองค์กรในภาพรวม 

3) ความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพในองค์กร หมายถึง ความต้องการ
ที่จะปฏิบัติงานในฐานะเป็นพนักงานคนหน่ึงขององค์กรอย่างแน่วแน่ไม่คิดหรือมีความต้องการที่จะ
ลาออกจากการเป็นสมาชิกขององค์กร 

1.7.2 พนักงาน หมายถึง พนักงานฝ่ายผลิตรายวัน ฝ่ายผลิตรายเดือน และฝ่ายสํานักงานของ
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด  

1.7.3 ลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะของงานท่ีผู้ปฏิบัติรับผิดชอบอยู่ ได้แก่ งานมีความชัดเจน 
งานมีความหลากหลาย งานมีความท้าทาย งานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและงานมีความอิสระ 

1) งานที่มีความชัดเจน หมายถึง งานที่ปฏิบัติอยู่น้ันมีขอบเขตของงานที่ชัดเจน 
ต้ังแต่เร่ิมต้น จนสิ้นสุดกระบวนการของงานระบุได้ว่างานที่ทํามีขั้นตอนหรือลักษณะงานเป็นอย่างไร 

2) งานที่มีความหลากหลาย หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
หลายด้านในการปฏิบัติงานเป็นงานที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการทํางานเสมอ 

3) งานท่ีมีลักษณะท้าทาย หมายถึง งานน้ันมีความท้าทายสูงใช้ความรู้ความสามารถ
ทางสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มที่ 

4) งานที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง การทํางานอย่างใดอย่างหน่ึง มีผลรับออกมา
อย่างชัดเจนเป็นช้ินงาน หรือสําเร็จตามเป้าหมาย 

5) งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน หมายถึง การทํางานที่มีการติดต่อสื่อสาร
กับเพ่ือนร่วมงานหรือบุคคลต่างหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก โดยมีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

6) งานที่มีความอิสระ หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติสามารถกําหนดรูปแบบและวิธีการทํางานได้
ไม่ถูกควบคุม สามารถนําสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ รวมท้ังสามารถใช้ความคิดของตนเองใน
การทํางานได้ 

1.7.4 ประสบการณ์ในการทํางาน หมายถึง สภาพการทํางานที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ ได้แก่ 
ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน
และองค์กรและความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร 

1) ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานต่อ
การได้รับความสําคัญจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือร่วมงานและบทบาทที่มีผลต่อความสําเร็จขององค์กร 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

8 

2) ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพิงได้ หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานต่อการ
ที่องค์กรสามารถสนองตอบ ความต้องการข้ันพ้ืนฐานได้ 

3) ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร หมายถึง ความคาดหวังได้รับ
การตอบสนองจากหน่วยงานในเรื่องของความก้าวหน้าในงานและอาชีพ รูปการบังคับบัญชาและ
ผู้บังคับบัญชา 

4) ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร หมายถึง ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานท้ังหลาย
ในองค์กรที่มีต่อภาพพจน์ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมการทํางาน การบริหารงานและ
กฎระเบียบภายในองค์กร 

1.7.5 พนักงาน หมายถึง พนักงานของ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ได้แก่ 
พนักงานประจํารายเดือน (ทํางาน 5 วัน ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต) พนักงานประจํารายเดือน 
(ทํางาน 4 หยุด 2 วัน เก่ียวของกับการผลิต) และพนักงานรายวัน (ทํางาน 4 หยุด 2 วัน เกี่ยวข้องกับ
การผลิต) 
 
1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.8.1 ทราบผลการศึกษาของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด รวมท้ังทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด 

1.8.2 เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลการศึกษา
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กร บริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 

จํากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตํารา และได้รวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยคร้ังนี้ โดยได้นําเสนอรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้   

2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านลักษณะส่วนบุคคล 
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านลักษณะงาน 
2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านประสบการณ์ในการทํางาน 
2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
2.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 
2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความผกูพันต่อองค์กร 
 

2.1.1 ความหมายของความผูกพันต่อองคก์ร 
ความผูกพันต่อองค์กร (organization commitment) ได้รับการศึกษาค้นคว้าจากนักวิชาการ

หลายท่าน ซึ่งได้ให้ความหมายของคําว่า “ความผูกพันต่อองค์กร” แตกต่างกันไป โดยผู้วิจัยได้รวบรวม
ความหมายไว้ดังน้ี 

เบ็คเกอร์ (Becker, 1960, pp. 32–40) กล่าวถึง ความผูกพันต่อองค์กรว่าเป็นสภาพของ
บุคคลที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมบางอย่างอันสืบเน่ืองมาจากการที่เขาได้ลงทุนเสียเวลา
ไปกับสิ่งน้ันๆ หรือที่เรียกว่า side–bet เช่น การศึกษา อายุ สถานภาพ การสมรสประสบการณ์ในการทํางาน 
เป็นต้น ในที่สุดแล้วบุคคลก็ต้องหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์กรซึ่งระดับความผูกพันจะขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่บุคคลน้ันลงทุนไป 

เชลดอน (Sheldon, 1971, p. 143) ให้ความหมายผูกพันต่อองค์กรว่าเป็นทัศนคติ หรือ
ความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์กรโดยประเมินองค์กรในทางบวก ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันระหว่าง
บุคคลน้ันกับองค์กรและเป็นความต้ังใจที่จะทํางานให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย บูชานัน (Buchanan, 1974, 
p. 533) ได้ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์กร คือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน (partisan) ความผูกพัน
ที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร รวมท้ังการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย 

1) ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร (identification) โดยการเต็มใจที่จะปฏิบัติ
ยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์กรและถือเสมือนหน่ึงว่าเป็นของตนเช่นกัน 
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2) การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร (involvement) คือ การเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของ
องค์กรตามบทบาทของตน 

3) ความจงรักภักดีต่อองค์กร (loyalty)  
พอร์ตเตอร์ เสตียร์ มาวเดย์ และบูล่อน (Porter, Steers, Mowday & Boulion, 

1974, pp. 603–609) ให้นิยามความผูกพันต่อองค์กรว่า คือ ความแข็งแกร่งของการแสดงตัวและ
การทุ่มเทให้กับองค์กร ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของความศรัทธาและยอมรับในเป้าหมาย และ
คุณค่าขององค์กร หมายถึง การท่ีเป้าหมายขององค์กรและบุคคล สอดคล้องกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน 
เมื่อบุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่าบรรทัดฐานและค่านิยมขององค์กรเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ บุคคลก็จะแสดงตนเอง
ว่าเห็นด้วยกับจุดหมายปลายทางขององค์กรและต้ังใจที่จะยอมรับจุดหมายนั้น บุคคลจะประเมินองค์กร
และรู้สึกต่อองค์กรในทางที่ดี รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจกับการเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร เช่ือว่าองค์กรจะนําไปสู่ความสําเร็จในการทํางานได้ความเต็มใจที่จะใช้พลัง
อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร หมายถึง การแสดงออกถึงความพยายามอย่างเต็มที่และ
ต้ังใจที่จะอุทิศแรงกายแรงใจ สติปัญญาในการทํางานที่ดีให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรร่วมแก้ไขปัญหา
กับองค์กร ความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่ยังคงความเป็นสมาชิกขององค์กร หมายถึง การแสดงออก
ถึงความรู้สึกจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์กร เป็นความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานโดยไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
ที่ทํางาน พยายามที่จะรักษาสมาชิกไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหน จะแสดงผลให้เห็นถึงความไม่เต็มใจหรือ
ปฏิเสธที่จะลาออกองค์กรหรือเปลี่ยนงาน ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมเงินเดือน กรายได้ สถานภาพ ตําแหน่ง 
ความมีอิสระทางวิชาชีพ ตลอดจนความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานที่ดีขึ้น เป็นความต้ังใจและความปรารถนา
อย่างแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกต่อไป เพ่ือทํางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ไม่คิดที่จะลาออก
ไม่ว่าองค์กรจะอยู่ในสภาวะปกติ หรืออยู่ในฐานะวิกฤต อันเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ  

Reilly & Calldwell (1981, pp. 597–616) กล่าวว่า ความผูกพันองค์กรเป็นความเชื่อ
ทางจิตวิทยาของคนที่ผูกพันกับองค์กร รวมทั้งความรู้สึกผูกพันกับงาน ความจงรักภักดีและความเช่ือ
ในค่านิยมขององค์กร โดยความผูกพันองค์กรประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

1) ความยินยอมทําตาม คือ การท่ีคนยอมทําตามความต้องการขององค์กรเพ่ือให้ได้
บางสิ่งบางอย่าง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการอ่ืนๆ หรือสิ่งจูงใจอ่ืนๆ 

2) การยึดถือองค์กร คือ การท่ีบุคคลยอมกระทําความต้องการขององค์กรและรู้สึก
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

3) การซึมซับค่านิยมขององค์กร คือ การที่ตนรับเอาค่านินมขององค์กรมาเป็นค่านิยม
ของตนเอง 

สเตียร์ และปีเตอร์ (Steers & Porter, 1991) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีความหมาย
ใน 3 ลักษณะ คือ 

1) ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร มีความผูกพันอย่างแท้จริง
ต่อค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์กรซึ่งเป็นเป้าหมายของตน
ด้วยมีความเช่ือว่าองค์กรน้ี เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่ตนเองจะทํางานด้วย ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กร 
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2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์กรเป็นลักษณะ
ที่บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพ่ือให้องค์กรประสบความสําเร็จ
บรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อองค์กร และมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององค์กร 

3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
เป็นลักษณะที่บุคลากรแสดงความต้องการ และต้ังใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กรน้ีตลอดไป มีความจงรักภักดี
ต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กร และพร้อมที่จะบอกกับคนอ่ืนว่า ตนเป็นสมาชิก
ขององค์กร รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร สนับสนุนและสร้างสรรค์องค์กรให้ดีย่ิงข้ึน 

เมเยอร์ และอเลน (Meyer & Allen, 1997; อ้างถึงใน สิรินาตย์ กฤษฎาธาร, 2552, หน้า 13) 
ได้สรุปแนวความคิดในเรื่องความผูกพันต่อองค์กรเป็น 3 พวกคือ 

1) แนวความคิดทางด้านทัศนคติ แนวความคิดน้ีกล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็น
ความรู้สึกของบุคคลที่รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ผู้นําในการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร
ตามแนวความคิดน้ี คือ ศาสตราจารย์ Porter แห่งมหาวิทยาลัย California Irena และคณะซึ่งได้ให้
ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า หมายถึง 

(1) ความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
(2) ความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทํางานเพ่ือองค์กร 
(3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาสมาชิกภาพไว้กับองค์กร 

2) แนวความคิดทางด้านพฤติกรรม กล่าวคือ ความผูกพันต่อองค์กรในรูปแบบ
ความสมํ่าเสมอของพฤติกรรมมีต่อเน่ือง หรือคงเส้นคงวาในการทํางาน ไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
ที่ทํางาน คนที่ผูกพันต่อองค์กรจะรักษาสมาชิกไว้ ซึ่งเป็นผลการเปรียบเทียบผลได้และผลเสีย
ที่จะเกิดขึ้นหากละทิ้งความเป็นสมาชิกไปจากองค์กร โดยพิจารณาในลักษณะของต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
หรือผลประโยชน์ที่จะสูญเสียไปทฤษฎีที่มีช่ือเสียงของแนวคิดน้ี คือ ทฤษฎี การลงทุนของ (side–bet) 
ของเบคเกอร์ (Becker, 1960, pp. 32–42; อ้างถึงใน สิรินาตย์ กฤษฎาธาร, 2552, หน้า 13) ซึ่งได้สรุป
ไว้ว่าการพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรเป็นผลจากการที่บุคคลได้เปรียบเทียบช่ังนํ้าหนักว่าถ้าหากเขา
ลาออกจากองค์กรไปเขาจะสูญเสียอะไรบ้าง 

3) แนวความคิดที่เกี่ยวกับความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม แนวความคิดน้ี
กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กร เป็นความจงรักภักดีและเต็มใจที่จะอุทิศตนให้กับองค์กร ซึ่งผลมาจาก
บรรทัดฐานขององค์กรและสังคม บุคคลรู้สึกว่าเมื่อเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรแล้ว ต้องมีความผูกพัน
ต่อองค์กร เพราะนั่นคือความถูกต้องและความเหมาะสมท่ีควรจะทํา ความผูกพันต่อองค์กรเป็นหน้าที่
หรือพันธะผูกพันที่สมาชิกต้องมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร 

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2550, หน้า 24) ได้รวบรวมความหมายของ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยนําเอาความหมายที่ the gallup organization ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้ให้ความหมายของความผูกพันของพนักงานว่าหมายถึงระดับความต้ังใจ
และความกระตือรือร้น (passionate) ในงานของตน ซึ่งหากองค์กรมีบุคคลกลุ่มดังกล่าวมากก็จะช่วย
เ พ่ิมระดับของผลผลิต  เ พ่ิมลูกค้าที่ จงรักภักดีและช่วยเ พ่ิมผลกําไรให้แก่องค์กรได้  และ 
development dimension international หรือ DDI ได้ให้ความหมายของความผูกพันว่าเป็นสิ่งที่
เกิดจากความสุขของพนักงาน (people enjoy) และความเช่ือ (believe) ในสิ่งที่พวกเขาได้ทําและ
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รับรู้ถึงคุณค่า (value) ในสิ่งน้ัน พนักงานมีความสุข มีความพอใจและพึงพอใจในสิ่งที่เขาได้ทําเมื่องาน
หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายน้ันตรงกับความสนใจและทักษะที่ตนมีอยู่ พนักงานมีความเช่ือเมื่อได้รับรู้
ว่าสิ่งที่เขาทําน้ันมีความหมายต่องานต่อองค์กรและต่อสังคมโดยรวม นอกจากน้ีการสื่อสารระหว่าง
หัวหน้างานและพนักงานทุกคนในเรื่องของเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ
อย่างย่ิงต่อการเกิดความผูกพัน และการรับรู้ถึงคุณค่าเมื่อพนักงานได้รับการยอมรับจากองค์กรและ
ได้รับรางวัลจากสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติไป ไม่ว่ารางวัลนั้นจะมีรูปแบบทั้งในรูปของตัวเงิน สวัสดิการ และ
แผนการท่องเที่ยว เป็นต้น หรือบางครั้งการได้รับรางวัลจากหัวหน้างานโดยการบอกถึงสิ่งที่เขาทําลง
ไปน้ันว่ามีคุณค่าและประโยชน์มาก พนักงานสามารถรับรู้ถึงคุณค่าของตนเองได้ 

Mckenna (2000, p. 282; อ้างถึงใน ชัยสิทธ์ิ ถิรธเนศ, 2553, หน้า 7) ได้ให้ความหมายว่า 
ความผูกพันเป็นความม่ันคงทางความสัมพันธ์ของบุคคลในการเห็นว่างานเป็นส่วนหน่ึงหรือมีส่วนร่วม
ในองค์กร ความมีส่วนร่วมนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นได้จากความเต็มใจของบุคคลนั้นที่จะอาสาทํางาน
ที่นอกเหนือไปจากงานประจําที่เขาทําอยู่ 

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2550, หน้า 24) ได้รวบรวมความหมายของ
ความผูกพันต่อองค์กรโดยนําเอาความหมายที่ The Gallup Organization ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความหมายของความผูกพันของพนักงานว่าหมายถึงระดับความต้ังใจ
และความกระตือรือร้น (passionate)  

Alpha Measure (2008; อ้างถึงใน ชัยสิทธ์ิ ถิรธเนศ, 2553, หน้า 7) บริษัทที่มีระบบ Web–
based สําหรับการวัดความพึงพอใจของพนักงาน และความผูกพันของพนักงาน ได้ให้คําจํากัดความของ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (employee engagement) คือ ระดับคํามั่นสัญญาและการมีส่วนร่วม
ของพนักงานที่มีต่อองค์กรและค่านิยมขององค์กร โดยลักษณะของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร
จะมีการพูดถึงองค์กรในด้านบวกต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความปรารถนาเป็นสมาชิกขององค์กร และมีความพยายาม
ที่จะช่วยเหลือให้องค์ประสบความสําเร็จ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องการความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย
ระหว่างองค์กรและพนักงาน 

ชัยสิทธ์ิ ถิรธเนศ (2553, หน้า 9) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกและทัศนคติ 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแต่ละบุคคลได้แสดงออกมาต่อองค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ โดยยอมรับ
ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงาน รู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีความเต็มใจ โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามของตนอย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือผลลัพธ์ที่ดี ที่จะส่งผลผลต่อความสําเร็จขององค์กรและเพ่ือต้องการท่ีจะอยู่กับองค์กรต่อไป 

สุวรรณี โกเมศ (2554, หน้า 26) ได้สรุปความหมายของความผูกพันกับองค์กร หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์กร มีลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีและแน่นแฟ้น 
โดยแสดงออกในรูปแบบของการกระทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ด้วยความเต็มใจในการปฏิบัติงาน การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร การมีส่วนร่วมและ
การเป็นสมาชิกองค์กรและบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กรเสมอ 

สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของผู้ทํางาน มีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์
และมีค่านิยมสอดคล้องกับบุคคลอ่ืนในองค์กรที่พร้อมจะทุ่มเทกําลังกายและกาํลังใจที่จะทาํงาน 
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เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายจะกล่าวได้อีกส่วนที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ลักษณะ
ส่วนบุคคล ลักษณะของงานและลักษณะของประสบการณ์จากการทํางาน หากปัจจัยเหล่าน้ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี
ใช้แนวคิดของ สเตียร์ มากําหนดองค์ประกอบ 3 ประการ ของความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ 

1) ความเช่ืออย่างแรงกล้า การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือองค์กร 
3) ความปรารถนาอย่างย่ิงที่จะรักษาไว้ ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร 

2.1.2 ความสําคัญของความผูกพันต่อองค์กร 
ความสําคัญของความผูกพันต่อองค์กรความผูกพันต่อองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อ

ความอยู่รอดและความมีประสิทธิผลขององค์กร ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะปฏิบัติงานได้ดีกว่า
ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรตํ่า หรือไม่มีเลย ซึ่งผลดีจะตกอยู่กับองค์กรและผู้ปฏิบัติงานเอง และ
สิ่งเหล่าน้ีเป็นคุณสมบัติ อันพึงปรารถนาของทุกองค์กร ซึ่งถ้าพนักงานในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กร
แล้วจะก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก 

บูชานัน (Buchanan, 1974; อ้างถึงใน นภาเพ็ญ โหมาศวิน, 2553, หน้า 16) ให้ความเห็นว่า 
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นเรื่องสําคัญยิ่ง เพราะความผูกพันต่อองค์กรจําเป็นต่อความอยู่รอด และ
ความมีประสิทธิภาพขององค์กร จุดหมายสําคัญในการบริหารงานทุกองค์กรคือให้องค์กรคงอยู่
ในสภาพมีสุขภาพดี สามารถดําเนินงานต่อไปได้ความผูกพันต่อองค์กรยังเป็นทัศนคติที่สําคัญอย่างย่ิง
สําหรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรแบบใดเพราะ 

1) เป็นตัวเช่ือมระหว่างจิตนาการหรือความต้องการของสมาชิกกับเป้าหมายขององค์กร 
2) ช่วยลดการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สมาชิกมีความรักและ

ความผูกพันต่อองค์กรของตนมากน่ันเอง 
นอกจากน้ี สเตียร์ (Steers, 1977, pp. 48–54; อ้างถึงใน นภาเพ็ญ โหมาศวิน, 2553, หน้า 16) 

กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรสามารถใช้ทํานายอัตราการเข้า–ออก จากงานของสมาชิกในองค์กร
ได้ดีกว่าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานเสียอีก คือ  

1) ความผูกพันต่อองค์กรเป็นแนวคิด ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจ
ในการทํางาน สามารถสะท้อนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบต่อองค์กรโดยส่วนรวมในขณะท่ี      
ความพึงพอใจในการทํางานสะท้อนถึงการตอบสนองของบุคคลต่องาน หรือแง่ใดแง่หน่ึงของงาน
เท่าน้ัน 

2) ความผูกพันต่อองค์กรค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในการทํางาน
ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาไปอย่างช้าๆ แต่ก็อยู่อย่างมั่นคง 

3) ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวชี้ที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กรได้ดีกว่า
ความพึงพอใจในการทํางาน และยังพบอีกว่าความผูกพันต่อองค์กรน้ันจะส่งผลถึงอัตราการขาดงานด้วย 
ถ้าสมาชิกขององค์กรมีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงแล้ว แนวโน้มของอัตราการขาดงานจะตํ่าลง 

เมาว์เดย์ และคนอ่ืนๆ (Mowday, et al., 1982, p. 27; อ้างถึงใน นภาเพ็ญ โหมาศวิน, 2553, 
หน้า 16) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นแรงผลักดันผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้ทํางานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มี
ความผูกพันต่อองค์กรอันเน่ืองมาจากการ ที่สมาชิกรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรด้วยน่ันเอง 
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วิจิตร เช่ือมสุวรรณ (2550, หน้า 31) ความผูกพันต่อองค์กรมีความสําคัญต่อประสิทธิผล
และความอยู่รอดขององค์กรการรักษาให้บุคลากรคงอยู่กับองค์กรอย่างมีคุณค่าด้วยการพยายาม
สร้างทัศนคติความผูกพันที่ดีกับองค์กรให้เกิดกับสมาชิกแต่ละคนในองค์กรนับเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่ง 
เน่ืองจากความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานกับองค์กร นําพาองค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หากพนักงานในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร ดังน้ี 

1) อัตราการขาดงาน (absenteeism) พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมี
แรงจูงใจในการทํางานมากกว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรตํ่า มีการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจและส่งผลทางอ้อมต่อขวัญกําลังใจ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ียังมีการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรระดับสูงจะแสดงความเฉื่อยชา
หรือขาดงานอย่างไม่มีเหตุผลน้อยกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรระดับตํ่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อ
องค์กรสูงจะมีอัตราการขาดงานตํ่าหรือไม่ค่อยขาดงาน ส่วนผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรตํ่ามักพบว่า
ขาดงานเป็นประจํา 

2) อัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงาน (turnover) ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์
กับการลาออกมากกว่าความพึงพอใจในงาน ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
การลาออก พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูง จะมีความคิดที่จะลาออกตํ่า มีแนวโน้มที่จะอยู่กับ
องค์กรนานกว่า 

3) การปฏิบัติงาน (job performance) พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมี
ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการทํางานเพ่ือองค์กร ความผูกพันต่อองค์กาเป็นปัจจัยสนับสนุน
ไปสู่ความพยายามและอาจมีผลเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน 

4) การบรรลุเป้าหมายองค์กร (organization goal attainment) พนักงานที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กรจะมีความเช่ือในเป้าหมายขององค์กร พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงมักจะมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะคงอยู่กับองค์กรต่อไป ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลขององค์กรได้ 
 Porter & Smith (1990; อ้างถึงใน ศิริเกศ สิงหศิริ, 2551, หน้า 16) กล่าวว่าความรู้สึกผูกพัน
จะนําไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลขององค์กร ดังน้ี 

1) พนักงานซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์กรอยู่ในระดับสูง 

2) พนักงานมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูง มักมีความปรารถนาอย่างแรงที่จะคงอยู่กับองค์กร
ต่อไปเพ่ือทํางานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเลื่อมใสศรัทธา 

3) โดยเหตุที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรและเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายของ
องค์กรบุคคลซึ่งมีความรู้สึกผูกพันดังกล่าว มักมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือหนทาง
ซึ่งจะสามารถทําประโยชน์กับองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายได้สําเร็จ 

พิชิต เทพวรรณ์ (2554, หน้า 176) ให้ความสําคัญความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
(commitment) จะมุ่งมั่นให้เกิดกับองค์กร โดยองค์กรต่างๆ ต้องการให้พนักงานมีทั้งความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรและความผูกพันในงานของพนักงาน เน่ืองจากความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
จะมีความสัมพันธ์กับอัตราลาออก (turnover rate) ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรสูง อัตราการลาออก
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ก็จะตํ่า ในขณะที่ความผูกพันในงานของพนักงานจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการขาดงาน ซึ่งถ้าพนักงาน
มีความผูกพันในงานสูง อัตราการขาดงานก็จะตํ่า ดังนั้นองค์กรจึงต่างให้ความสําคัญกับความผูกพัน
ใน 2 ลักษณะ ทั้งความผูกพันในงานของพนักงาน (employee engagements) และความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร (employee commitment) จากแนวคิดเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ดังกล่าวมาแล้ว The gallup organization ได้ศึกษาความผูกพันของพนักงานและได้แบ่งประเภทของ
พนักงานไว้ 3 ประเภท คือ 

1) พนักงานที่มีความผูกพันในงาน (engaged) คือ พนักงานที่ทํางานด้วยความเต็มใจ ต้ังใจ 
และคํานึงถึงองค์กร 

2) พนักงานที่ไม่ยึดติดกับความผูกพันในงาน (not–engaged) คือ พนักงานที่ไม่มี
ความกระตือรือร้นในการทํางาน และ/หรือทํางานโดยไม่ต้ังใจ 

3) พนักงานที่ไม่มีความผูกพันในงาน (actively disengaged) คือ พนักงานที่ไม่มีความสุข
ในการทํางาน 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หน้า 107–108) ได้ให้ความสําคัญของความผูกพันกับ
องค์กรไว้ว่า การส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรจึงมีความสําคัญกับการดําเนินงานของ
องค์กรปัจจุบันเนื่องจากพนักงานที่ผูกพันและทุ่มเทให้กับองค์กรจะช่วยให้องค์กรดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนขององค์กร โดยการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความผูกพันกับองค์กร
มีความสัมพันธ์กับอัตราการขาดงาน ผลิตภาพ และคุณภาพของผลงาน ที่สําคัญความผูกพันกับองค์กร 
ที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไม่ให้ออกไปอยู่กับคู่แข่ง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประเมินได้ เพราะเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรตํ่า จะทําให้เกิดผลกระทบ
ที่สําคัญหลายประการต่อพฤติกรรมการทํางานในประเด็นต่อไปนี้ 

1) ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรตํ่า มักมีแนวโน้มที่จะขาดงานและสมัครใจลาออก
จากงานสูง ส่วนผู้ที่มีความผูกพันสูงมักจะเปลี่ยนแปลงงานใหม่น้อยกว่าผู้มีความผูกพันตํ่า โดยผู้ที่มี
ความโน้มเอียงที่จะผูกพันต้ังแต่เร่ิมเข้าทํางาน มักจะอยู่กับองค์กรค่อนข้างถาวร 

2) ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรตํ่า มักไม่เต็มใจที่จะเสียสละหรือมีส่วนรับผิดชอบใดๆ         
ต่อส่วนรวม จะอยู่ในลักษณะค่อนข้างเห็นแก่ตัว พยายามทํางานน้อยหรืหลบเลี่ยงงานเท่าที่จะทําได้ 

3) ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรตํ่ามักจะมีชีวิตส่วนตัวค่อนข้างไปทางลบจากการสํารวจ 
เจตคติการทํางานของพนักงานภาคราชการพบว่า ผู้ที่มีความรู้สึกไม่ผูกพันต่อองค์กร มักจะไม่พอใจ
ต่อชีวิตส่วนตัวของตนด้วยเช่นกัน 

สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีความสําคัญต่อการดําเนินงาน ต่อความอยู่รอด
และความมีประสิทธิผลขององค์กร ทั้งยังเป็นตัวทํานายการลาออกได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน 
โดยความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ
ในงานที่รับผิดชอบ อันจะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร 

2.1.3 ประโยชน์ของความผูกพันต่อองค์กร 
เสตียร์ และบูชานัน (Steer & Buchanan, 1974; อ้างถึงใน ชัยสิทธ์ิ ถิรธเนศ, 2553, หน้า 33) 

ได้กล่าวถึง ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีความพยายามในการทํางานที่สูงขึ้น
และต้องการความสําเร็จในงานที่ทํา ซึ่งส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 
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อาร์มสตรองส์ (Armstrong, 2000, pp. 16–17; อ้างถึงใน ชัยสิทธ์ิ ถิรธเนศ, 2553, หน้า 33) 
ได้ให้แนวคิดด้านการบริหารผลปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ขององค์กรว่า การบริหารผลปฏิบัติงาน
จะต้องมุ่งให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กร (commitment) และเกิดความไว้วางใจเพราะผลลัพธ์
หรือเป้าหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานในงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร คือ เพ่ือให้เกิดผลิตภาพ 
(productivity) กําไร (profit) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

บารอน (Baron, 1986, p. 165; อ้างถึงใน ชัยสิทธ์ิ ถิรธเนศ, 2553, หน้า 33) ได้สรุปว่า ระดับ
ของความผูกพันต่อองค์กรได้รับอิทธิพลจากลักษณะหลายๆ ประการของงาน ซึ่งแสดงออกในลักษณะ
ของความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกไม่พึงพอใจในการทํางานมีผลต่อการรับรู้ของพนักงานและ
ความพึงพอใจโดยรวมและมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงาน ดังน้ี 

1) ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงทําให้อัตราการขาดงาน การลาออกน้อยลง 
2) ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทํางาน

และผลการปฏิบัติงาน 
3) ความพึงพอใจในการทํางานระดับสูงเป็นผลมาจากความผูกพันต่อองค์กร 

Porter & Smith (1990; อ้างถึงใน ศิริเกศ สิงหศิริ, 2551, หน้า 16) กล่าวว่าความรู้สึกผูกพัน
จะนําไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลขององค์กร ดังน้ี 

1) พนักงานซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์กรอยู่ในระดับสูง 

2) พนักงานมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูง มักมีความปรารถนาอย่างแรงที่จะคงอยู่
กับองค์กรต่อไป เพ่ือทํางานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเลื่อมใสศรัทธา 

3) โดยเหตุที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรและเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์กร
บุคคลซึ่งมีความรู้สึกผูกพันดังกล่าว มักมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างาน คือ หนทาง
ซึ่งจะสามารถทําประโยชน์กับองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายได้สําเร็จ 

สเตียร์ (Steers, 1977, pp. 122–123; อ้างถึงใน ศิริเกศ สิงหศิริ, 2551, หน้า 16) ได้กล่าวว่า 
ความสําคัญของทัศนคติและพฤติกรรมอันมีผลต่อความผูกพันในองค์กรเป็นหัวข้อที่มีผู้รู้น้อยมาก 
แต่จากรากฐานความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบันเราอาจคาดหวังได้ว่า ความผูกพันทําให้เกิดผลได้ 4 ประการ 
ได้แก่ 

1) พนักงานซึ่งมีความผูกพันอันแท้จริงต่อจุดหมาย และคุณค่าขององค์กรจะแสดง
ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรสูงกว่า และการต้ังใจขาดงานจะมีอัตราตํ่ากว่าในกลุ่มของ
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรน้อย 

2) พนักงานที่มีความผูกพันในระดับสูง จะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคงอยู่
ต่อไปเพ่ือทํางานให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตนเองเลื่อมใส 

3) สามารถคาดหวังได้ว่า บุคคลที่มีความผูกพันในระดับสูงจะเต็มใจใช้ความพยายาม
อย่างมากในการทํางานให้กับองค์กร ซึ่งทําให้มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าคนอ่ืน 

4) เมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรและศรัทธาในเป้าหมายขององค์กรจะทําให้บุคคล
รู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น 
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นิวสตรอม และเดวิส (Newstorm & Davis, 1983, p. 98; อ้างถึงใน ศิริเกศ สิงหศิริ, 2551, 
หน้า 17) ได้เสนอตารางผลของความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่างๆ ดังน้ี 
 
ตาราง 2  ความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่างๆ 
 

ระดับความผูกพัน 
ผลของความผกูพันต่อองค์กร 

ด้านบวก ด้านลบ 
1. ระดับตํ่า 1. การลาออกลดน้อยลง 

2. ความเสียหายในการปฏิบัติงาน 
    น้อยลง 
3. คุณธรรมของบุคลากรเพ่ิมขึ้น 

1. การลาออก การขาดงานเพ่ิมขึ้น 
2. ขาดความต้ังใจที่จะคงความเป็น 
    สมาชิก 
3. ผลผลิตของงานมีปริมาณตํ่า 
4. ขาดความจงรักภักดีต่อองค์กร 

2. ระดับกลาง 1. บุคลากรคงความเป็นสมาชิกของ 
    องค์กรเพ่ิมขึ้น 
2. ยับย้ังความต้ังใจที่จะลาออกจาก 
    องค์กร 
3. มีความพึงพอใจในงานเพ่ิมขึ้น  
    ประสิทธิผลขององค์กรลดลง 

1. บุคคลจํากัดบทบาทของตนเอง 
2. บุคคลจะประเมินระหว่างความ 
    ต้องการขององค์กรกับความ 
    ต้องการที่ไม่ทํางาน 

3. ระดับสูง 1. มีความรู้สึกว่างานมีความ
ปลอดภัยและมั่นใจในงาน 

2. บุคลากรยอมรับในเป้าหมายของ 
    องค์กรที่จะเพ่ิมผลผลิต 
3. มีการแข่งขันในการปฏิบัติหน้าที่ 
    การงานเพ่ิมขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ขององค์กรบรรล ุ
    เป้าหมาย 

1. องค์กรไม่สามารถใช้ทรัพยากร 
    มนุษย์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้ 
2. บุคลากรขาดความยืดหยุ่น ขาดการ 
    ปรับตัวและขาดความคิดสร้างสรรค์ 
3. บุคลากรไมพึ่งพอใจในสัมพันธภาพ 
    ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
4. บุคลากรจะทําผิดกฎระเบียบ และม ี
    ความคิดเหน็ไม่สอดคล้องกับ 
    องค์กร 

ที่มา:  (Newstorm & Davis, 1993, p. 83; อ้างถึงใน ศิริเกศ สิงหศิริ, 2551, หน้า 17) 
 

ธนาสิทธ์ิ เพ่ิมเพียร (2550, หน้า 23) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร จะนําไปสู่ผลที่สัมพันธ์
กับความมีประสิทธิภาพขององค์กรดังน้ี 

1) พนักงานที่มีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริง จะมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรอยู่ในระดับสูง 

2) พนักงานที่มีความรู้สึกผูกพันอย่างสูง มักมีความปรารถนาอย่างแรกที่จะยังคงอยู่
กับองค์กรต่อไป เพ่ือทํางานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งตนเองเลื่อมใสศรัทธา 
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3) พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร และเลื่อมใส ศรัทธาในเป้าหมายขององค์กร
มักจะมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือหนทางซึ่งตนสามารถทําประโยชน์กับองค์กรให้
บรรลุถึงเป้าหมายได้สําเร็จ 

สุกานดา ศุภคติสันต์ (2540, หน้า 18–20; อ้างถึงใน ย่ิงยง ไชยทา, 2551, หน้า 12–13) ได้กล่าวถึง 
ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังน้ี 

1) อัตราการขาดงาน (absenteeism) พนักงานที่มีความผูกพันในองค์กรสูงจะมีแรงจูงใจ
ในการทํางานมากกว่าพนักงานท่ีมีความผูกพันในองค์กรสูงจะมีแรงจูงใจในการทํางานมากกว่า
พนักงานที่มีความผูกพันในองค์กรตํ่า ความผูกพันในองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจและ
ส่งผลทางอ้อมต่อขวัญกําลังใจ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น และผู้ที่มีความผูกพัน
ในองค์กรตํ่า พนักงานที่มีความผูกพันในองค์กรสูงจะมีอัตราการขาดงานตํ่าหรือไม่ค่อยขาดงาน ส่วนผู้ที่มี
ความผูกพันในองค์กรตํ่ามักพบว่าจะขาดงานเป็นประจํา 

2) อัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงาน (turnover) ความผูกพันในองค์กรมีความสัมพันธ์
กับการลาออกมากกว่าความพึงพอใจในงาน ซึ่งความผูกพันในองค์กรมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
การลาออกพนักงานที่มีความผูกพันในองค์กรสูงจะมีความคิดที่จะลาออกตํ่า มีแนวโน้มที่จะอยู่กับ
องค์กรนานกว่า 

3) ผลการปฏิบัติงาน (job performance) พนักงานที่มีความผูกพันในองค์กรสูง
จะมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการทํางานเพ่ือองค์กร ความผูกพันในองค์กรน่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนไปสู่ความพยายามและอาจมีผลเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้พนักงานที่มี
ความผูกพันสูงจะมีแรงผลักดันในการทํางานที่ดีย่ิงขึ้น เน่ืองจากเกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าขององค์กร
จึงพร้อมจะใช้ความพยายามอย่างมากในการทํางานให้กับองค์กร ซึ่งทําให้ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 

4) การบรรลุเป้าหมายองค์กร (organizational goal attainment) พนักงานที่มี
ความผูกพันในองค์กรจะมีความเช่ือในเป้าหมายขององค์กร พนักงานที่มีความผูกพันในองค์กรสูงมักมี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงอยู่กับองค์กรต่อไป ความผูกพันในองค์กรเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผล
ขององค์กร 

5) สุขภาพของพนักงาน (employee health) จากการศึกษาของ the gallup organization 
ในการสอบถามพนักงานในอเมริกาเรื่องผลกระทบของงานในด้านสุขภาพ โดยถามถึงงานในปัจจุบัน
ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตอย่างไร ผลการศึกษาสรุปได้ว่า งานที่ทําอยู่นั้น
มีผลกระทบทางด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจ และความแตกต่างระหว่างพนักงานที่มีความผูกพัน 
(engaged) และไม่มีความผูกพันต่อองค์กร (actively disengaged) โดยพนักงานที่มีความผูกพันจะมีแนวโน้ม
ที่จะมีสุขภาพดีกว่าเพราะมีความผูกพันในงานที่ทําและในงานที่ตนทําน้ันพึงพอใจตรงกันข้ามกับ
พนักงานที่ไม่มีความผูกพันที่ไม่มีความพึงพอใจในการทํางานทําให้สุขภาพจิตเสียไม่อยากทํางานหรือ
ทํางานผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ ยังผลให้สุขภาพกายเสียด้วย จิตสํานึกว่าเขาควรจะทํางานอยู่ในองค์กร
เดิมมากกว่าย้ายออกไปจากองค์กรน้ัน  

สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรจะนําไปสู่ประสิทธิผลและความสําเร็จขององค์กร
เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้จริง มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร ในระดับสูง 
และปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป เพ่ือทํางานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายนอกจากน้ี เราอาจคาดหวัง
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ได้ว่าบุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมีความเต็มใจที่จะใช้ความสามารถและความพยายามอย่างมาก
ในการที่จะทํางานให้องค์กร อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จและความมีประสิทธิผลขององค์กร 

2.1.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
กรีนเบิรก์ และบารอน (Greenberg & Baron, 1995; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2550, หน้า 42) 

ได้เสนอถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 
1) คุณลักษณะเกี่ยวกับงาน เช่น การได้รับผิดชอบสูงในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย

ได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้า งานน่าสนใจและความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
2) การตอบสนองแก่บุคลากร มีรายงานผลการวิจัยว่า การวางแผนการตอบแทน เช่น 

การให้โบนัสในสัดส่วนที่เหมาะสมกับผลประโยชน์ของบริษัทจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
รวมท้ังเกิดความรู้สึกที่ดี หากได้รับการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมยุติธรรม สุภาพ และให้เกียรติซึ่งจะเป็น
อีกแนวทางในการเพ่ิมความผูกพันต่อองค์กร 

3) โอกาสในการเลือกงาน ในกรณีที่บุคลากรมีโอกาสเลือกงานอื่นที่ดีกว่าจะทําให้
มีความยึดมั่นผูกพันตํ่า เป็นลักษณะของความผูกพันเชิงต่อเน่ือง 

4) การปฏิบัติขององค์กรต่อบุคลากรที่เข้ามาใหม่ หมายถึง การที่บุคลากรได้รับการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมเมื่อแรกเข้าสู่องค์กร สามารถเข้าใจเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจนได้รับการสื่อสาร
ที่ดีและหากองค์กรลงทุนด้วยการตอบแทนที่คุ้มค่าแก่บุคลากรจะทําให้บุคลากรตอบแทนด้วยการทุ่มเท
พลังในการทํางานเพ่ือองค์กร 

สเตียร์ และคนอ่ืนๆ (Steers, et al., 1983, pp. 433–434; อ้างถึงใน ย่ิงยง ไชยทา, 2551, 
หน้า 14–16) มีแนวคิดว่าความผูกพันต่อองค์กรเก่ียวข้องกับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ลักษณะของงาน (job characteristic) ลักษณะงานที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกันได้แก่ 

(1) งานที่มีความชัดเจนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความยืดมั่น ผูกพันต่อองค์กร เช่น
มีกฎระเบียบข้อบังคับชัดเจน บุคลากรจะรู้ถึงขอบเขตของงาน บทบาทหน้าที่ของตนและปฏิบัติตาม           
กฎระเบียบน้ัน 

(2) งานที่มีความหลากหลาย ลักษณะงานหลากหลายจะทําให้ไม่เบ่ือหน่ายในงาน
ลักษณะงานไม่จําเจ และเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามสามารถหลายด้าน ซึ่งกระตุ้นให้บุคลากรสนใจ
ในงาน 

(3) งานท่ีมีลักษณะท้าทาย เมื่อบุคลากรมีความรู้สึกว่างานน้ันมีความท้าทายสูง
จะพยายามพิสูจน์ความสามารถของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์
ที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพ่ือผลสําเร็จในงาน 

(4) งานที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ในการที่บุคลากรได้เกิดการทุ่มเทกําลังกาย
และสติปัญญา ความสามารถของตนในการทํางานให้กับองค์กรแล้ว ย่อมที่จะต้องได้รับข้อมูล
ย้อนกลับมาเพ่ือเป็นการประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง และส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์กรมากข้ึน ถ้าข้อมูลที่ย้อนกลับมานั้นมีความชัดเจน 
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(5) งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ในการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน         
การได้มีโอกาสสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ก่อให้เกิดความหลากหลายนําไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาในงาน 

(6) งานที่มีความอิสระ บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่โดยมีขอบเขต
ตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน ทําให้บุคลากรอยากทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
แก่องค์กรของตนเองมากที่สุด 

2) ลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristic)  
(1) อายุ ผู้ที่มีอายุมากมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อย โดยผู้ที่มีอายุมาก

จะมีความคุ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมขององค์กร และมีความรู้สึกว่าตนเองเม่ือมีอายุมากจะไม่เป็นที่ต้องการ
ของคนอ่ืน โดยการรับบุคลากรเข้าทํางานใหม่จะรับบุคลากรที่มีอายุน้อย ไม่รับผู้ที่มีอายุมากบุคลากร
ที่มีอายุมากจึงเลือกที่จะอยู่กับองค์กรเดิม 

(2) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน บุคลากรได้ทุ่มเทกําลังกาย กําลังสติปัญญา 
เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร สะสมความรู้ความชํานาญในงานตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ถ้าบุคลากร
ได้ปฏิบัติงานนานเท่าใดย่อมรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมาข้ึนเท่าน้ัน 

(3) ความต้องการความสําเร็จหรือความต้องการความก้าวหน้าในการทํางาน
ที่บุคลากรประสบความสําเร็จในงานมีโอกาสก้าวหน้าในงานน้ัน ทําให้บุคลากรรู้สึกผูกพันต่อองค์กร
เพราะองค์กรทําให้บุคลากรเห็นว่าเขาสามารถทํางานและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 

(4) การศึกษา ผู้ทีมีการศึกษาตํ่ามีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาสูง 
เน่ืองจากบุคคลที่มีการศึกษาสูงมีข้อมูล วุฒิการศึกษา ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจทําให้มีข้อมูลต่อรอง
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาตํ่า 

3) ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติงาน (job experience)  
(1) ความสําคัญของตนเองในองค์กร ถ้าหากผู้บริหารให้ความสําคัญแก่บุคลากร

มีการมอบอํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบให้ตรงกับความรู้สามารถของบุคลากร ให้ความไว้วางใจให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน เขาจะเกิดความรู้สึกยึดม่ันและผูกพันต่อองค์กรสึกยึดมั่นและ 

(2) ประโยชน์ผลตอบแทนที่ได้รับ เมื่อบุคลากรทุ่มเทกําลังความสามารถที่มี
ให้กับองค์กรแล้ว แน่นอนย่อมคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเพียงพอและยุติธรรมกับ
การทํางานที่ได้ทําลงไป เช่น ค่าตอบแทน ค่าชมเชย และระบบการพิจารณาคดีความชอบท่ีองค์กร
สามารถตอบสนองให้บุคลากรได้จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร 

(3) เจตคติของกลุ่มในองค์กร เจตคติของกลุ่มในองค์กรมีผลต่อการทําให้บรรยากาศ
ในองค์กรแต่ละองค์กรแตกต่างกันออกไป ถ้าบรรยากาศในองค์กรดีส่งผลให้ทัศนคติของกลุ่มในองค์กร
ดีไปด้วย ทําให้บุคคลมีทัศนคติที่ดีมีผลทําให้มีความรู้สึกอยากจะอยู่กับองค์กรต่อไป 

(4) ความน่าเช่ือถือและพ่ึงพาได้ขององค์กร องค์กรที่รู้สึกมั่นคงและน่าเช่ือถือ
เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้บุคลากรมีความรู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และก่อให้เกิด
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน เพราะบุคลากรจะรู้สึกว่าสามารถพ่ึงพาองค์กรได้ 
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แบบจําลองของ steers ดังที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแสดงได้ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  แบบจาํลองของ Steers 
ที่มา: (steers, 1977, p. 47)  
 

อัลเลน และเมเยอร์ (Allen & Mayer, 1990, pp. 1–18; อ้างถึงใน ย่ิงยง ไชยทา, 2551, หน้า 11) 
ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรโดยพิจารณาว่าความผูกพันต่อองค์กรน้ันแสดงออกมาใน 3 ลักษณะ 
ได้แก่ ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันด้านการทํางานต่อไปอย่างต่อเน่ือง และความผูกพันด้าน
บรรทัดฐานของสังคม ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในแต่ละด้าน คือ 

1) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก คือ การรับรู้ลักษณะงาน ได้แก่ 
ความมีอิสระในการทํางาน ลักษณะเฉพาะของงาน ความสําคัญของงาน และทักษะในการทํางานที่

ลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
  ในองค์กร 
- ระดับตําแหน่ง 

ลักษณะงาน 
- ความมีอิสระในการทํางาน 
- ความหลากหลายของงาน 
- ความเข้าใจใน 
  กระบวนการทํางาน 
- งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ 
  กับผู้อ่ืน 
- ผลป้อนกลับของงาน 
- ความคาดหวังในโอกาส 
  ความก้าวหน้า 

ประสบการณ์ในงาน 
- ความรู้สึกว่าตนมี 
  ความสําคัญต่อองค์กร 
- ความมั่นคงและน่าเช่ือถือ 
  ขององค์กร 
- ความคาดหวังที่จะได้รับ 
  การตอบสนองจากองค์กร 
- ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ 
  เพ่ือนร่วมงาน และองค์กร 
- ความพ่ึงพิงได้ขององค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กร 
- ความเช่ือมั่นในการยอมรับเป้าหมายและยอมรับค่านิยมขององค์กร 
- ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร 
- ความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพในองค์กร 

พฤติกรรมที่แสดงออกในด้านดีต่อองค์กร 
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หลากหลาย การรู้สึกว่าองค์กรสามารถไว้วางใจได้ การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารปฏิกิริยาของ
ผู้บังคับบัญชาที่แสดงต่อพนักงาน 

2) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านการทํางานต่อไปอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ อายุ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความต้ังใจที่จะลาออก และการรับรู้โดยการเปรียบเทียบงาน
ของตนกับงานอ่ืนๆ 

3) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม ได้แก่ ความผูกพันต่อ
เพ่ือนร่วมงาน การพ่ึงพาองค์กร การมีส่วนร่วมในการบริหาร และสิ่งที่ได้รับจากการทํางาน เช่น อํานาจ 
การตัดสินใจ เป็นต้น 

เมื่อการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรใน 3 ลักษณะที่กล่าวมา
ตามแนวคิดข้างต้น สามารถอธิบายได้ดังน้ี (Allen & Meyer, 1990, pp. 1–18)  

1) ความผูกพันทางด้านจิตใจ เกิดจากปัจจัย 3 ประการ คุณลักษณะของบุคคลคุณลักษณะ
ของงาน และประสบการณ์ในการทํางาน 

2) ความผูกพันทางด้านการคงอยู่ เกิดจากปัจจัย 2 ประการ ความมากน้อยในการลงทุน 
ไปกับองค์กร และทางเลือกที่มีหากคิดจะลาออกจากองค์กร 

3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน เกิดจากปัจจัยด้านประสบการณ์ของบุคคลท้ังก่อน
และหลังเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กร ได้แก่ การได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคม และกระบวนการกล่อมเกลาทางองค์กร 

Dunham, Grube & Castancda (1994, หน้า 37) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบ
ความผูกพันต่อองค์กรแต่ละด้าน ดังน้ี 

1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันด้านจิตใจ ได้แก่ การรับรู้คุณลักษณะของงาน ในแง่ของ
ความเป็นอิสระของงาน ความสําคัญของงาน เอกลักษณ์ของงาน ความหลากหลายของทักษะ และ
การให้ผลย้อนกลับของหัวหน้า การพ่ึงพาได้ขององค์กร การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริการ ซึ่งเป็น
ความรู้สึกของพนักงานว่าพวกเขามีอิทธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทํางานและ
สิ่งอ่ืนที่เก่ียวกับพวกเขา 

2) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร ได้แก่ อายุ อายุงาน ความพึงพอใจ
ในอาชีพ ความต้ังใจที่จะลาออก 

3) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ประกอบด้วยความผูกพันกับ
เพ่ือนร่วมงาน การพ่ึงพาได้ขององค์กร การมีส่วนร่วมในการบริหาร 

งานวิจัยของ เพอร์ริน (Perrin, 2009, pp. 1–2; อ้างถึงใน ชัยสิทธ์ิ ถิรธเนศ, 2553, หน้า 12) 
ที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้สํารวจพนักงาน 90,000 คน ครอบคลุม 18 ประเทศทั่วโลก
ในปี 2008 และสรุปปัจจัยที่สร้างความรู้สึกผูกพันของพนักงานต่อองค์กร คือ 

1) ผู้บริหารระดับสูงมีความใส่ใจและสนใจ ในเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน 
2) มีการพัฒนาทักษะที่เป็นจุดอ่อนในผลงานของปีที่ผ่านมา 
3) องค์กรมีช่ือเสียงในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก 
4) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานของหน่วยงานท่ีตนทํางานอยู่ 
5) องค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
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6) ต้ังมาตรฐานของแต่ละบุคคลให้สูงข้ึน 
7) มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ 
8) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย และเป็นงานที่เพ่ิมทักษะและความสามารถ 
9) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน 
10) สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในทุกระดับ 

โมลินาโร และวีอิสส์ (Molinaro & Weiss, 2005; อ้างถึงใน ชัยสิทธิ์ ถิรธเนศ, 2553, 
หน้า 12–13) สรุปปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไว้ 6 ประการ คือ 

1) การเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรที่ประสบความสําเร็จ (being part of a wining 
organization) หากพนักงานได้ทํางานในองค์กรที่มีผลประกอบการดีเด่น หรือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นํา
ทางการตลาด มีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อนํามาปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม จะมีส่วนผลักดันให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน 

2) การได้ทํางานให้แก่ผู้นําที่ตนเองช่ืนชอบ (working for admired leaders) 
การท่ีพนักงานได้ทํางานร่วมกับผู้นําที่ตนเองรักหรือที่ช่ืนชอบจะส่งผลให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงาน
ที่สูงข้ึนซึ่งหัวหน้างานที่พนักงานช่ือชอบเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 
ของพนักงาน 

3) การมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน (having positive working relationship) 
หากพนักงาน มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานท่ีดี ทํางานอย่างมืออาชีพ จะส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพัน
ที่ดีต่อองค์กร 

4) การได้ทํางานที่มีความสําคัญ (doing meaningful work) พนักงานต้องการทํางาน
ที่มีผลกระทบต่อองค์กร เป็นงานที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ และสามารถสร้างความแตกต่าง
ให้เกิดขึ้นกับองค์กรและลูกค้าได้ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์กร 

5) การได้รับการยกย่องและเห็นคุณค่า (recognition & appreciation) การได้รับการยกย่อง
เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดความผูกพันในองค์กร ซึ่งได้หมายถึงรางวัลที่เป็นตัวเงินหรือ
ค่าตอบแทนเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงความช่ืนชมโดยตรงจากผู้บริหาร สิ่งเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าพนักงาน
มีคุณค่าและสามารถทุ่มแรงการและแรงใจให้ได้รับการยอมรับจากองค์กรด้วย 

6) การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สมดุล (living a balanced life) องค์กรที่สามารถสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรโดยให้คุณค่ากับความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว และทําให้พนักงาน
สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สมดุลได้ จะได้รับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเป็นสิ่งตอบแทน 
การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สมดุลของพนักงานไม่ได้หมายความว่าพนักงานจะไม่จงรักภักดีต่อองค์กร 
แต่หมายถึงการที่พนักงานต้องการสามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้ดีไม่ใช่ชีวิตอยู่กับงาน
เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 

ทั้งน้ีเมื่อผู้บริหารเข้าใจปัจจัยเหล่าน้ีจะช่วยผลักดันให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
ผู้บริหารจะสามารถสร้างเง่ือนไขที่ผลักดันให้องค์กรมีระดับการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น โดยการมีบทบาท
ในฐานะเป็นผู้สื่อสารให้พนักงานมีส่วนร่วมและเข้าใจถึงทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อที่จะสนับสนุน
ให้องค์กรประสบความสําเร็จในที่สุด 
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แวนส์ (Vance, 2004, p. 6; อ้างถึงใน ชัยสิทธ์ิ ถิรธเนศ, 2553, หน้า 13) ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับ
ความมุ่งมั่นและความผูกพันพนักงานและแนวทางที่จะเข้าใจในการวัดความผูกพันและการเพิ่ม
ความผูกพันในองค์กร ผลการศึกษาได้พบข้อพิสูจน์10 ข้อที่นํา มาใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการนํามาใช้
วัดความผูกพันในองค์กร ดังน้ี 

1) ความภาคภูมิใจในองค์กร 
2) ความพึงพอใจกับองค์กร 
3) ความพึงพอใจในงาน 
4) โอกาสท่ีได้ทํางานที่ดีและมีความท้าทาย 
5) การรับรู้และการตอบสนองทางบวกต่อผู้ปฏิบัติงาน 
6) การได้รับการสนับสนุนส่วนตัวจากหัวหน้างาน 
7) ความพยายามที่เหนือกว่าและเกินจากขั้นตํ่า 
8) เข้าใจความเช่ือมโยงระหว่างงานและพันธกิจขององค์กร 
9) คาดหวังที่จะเติบโตไปกับองค์กรเดียว 
10) ต้ังใจที่จะอยู่กับองค์กรเดียว 

สุวรรณี โกเมศ (2554, หน้า 43–45) ได้สรุปจากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับ
ศึกษาหัวข้อความผูกพันในองค์กรไว้ดังน้ี 

1) ความเช่ือและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร หมายถึง ความยึดมั่น
ตระหนักและยอมรับเป้าหมายองค์กร เป็นความต้ังใจของบุคคลในองค์กรและจุดมุ่งหมายขององค์กร
ควรเป็นจุดมุ่งหมายเด่ียวกัน นอกจากน้ัน บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีบรรทัดฐานและค่านิยม
เป็นของตนเอง และสอดคล้องกับบรรทัดฐานและค่านิยมขององค์กรเช่นกันซึ่งความเช่ือและค่านิยม
ดังกล่าวเป็นความรู้สึกของบุคคลที่แสดงตนเป็นอันหน่ึงอันเดียวเดียวกันกับองค์กร ความรู้สึกน้ีมุ่งเน้น
ไปที่ความเต็มใจของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นซึ่งจะเป็นส่วนหน่ึงให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วย 

จากที่กล่าวมาแล้วทําให้เข้าใจได้ว่าบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะแสดงออกถึง
ความเชื่อและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร และในทํานองเดียวกันที่มีความผูกพันต่อองค์กร 
ก็ย่อมที่จะแสดงออกถึงความเช่ือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานต้ังใจ
และเลื่อมใสศรัทธาพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

2) ความเต็มใจปฏิบัติงานที่จะทําประโยชน์ในองค์กร หมายถึง ความเต็มใจของบุคคล
ที่ยินดีจะใช้พลังกาย ความศรัทธาเพื่อทํางานให้กับองค์กรเต็มไปด้วยความจงรักภักดีต่อองค์กร
ที่ปฏิบัติงานอยู่ ความพยายามนั้นเป็นสภาวะที่แสดงให้เห็นถึงสภาพของการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์กรมีผลทําให้การปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับเหนือคนอื่นแสดงให้เห็นพฤติกรรมการทํางานโดยบุคคลจะมีความพยายามปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขขององค์กร เช่น การทํางานตรงตามเวลา การพยายามท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มเวลา
การไม่ยอมจะมาทํางานสายกว่าปกติตามเง่ือนไขขององค์กร ตลอดจนการแสดงพฤติกรรมการทุ่มเท
ให้กับองค์กรด้วยการไม่ยอมลาออกจากองค์กร  ความพยายามน้ันเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลท่ีมีต่อองค์กร ที่องค์กรให้รางวัลหรือเงินแก่บุคคลและบุคคลได้ตอบแทนด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นปะโยชน์ต่อองค์กรอย่างทุ่มเท หากบุคคลใดขาดความเต็มใจและความพยายามที่จะทํางาน
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ให้องค์กรแล้วจะเกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อองค์กร คือ บุคคลอาจจะลาออกจากองค์กรหรือ
มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่กับองค์กรอื่น บุคคลจะทํางานด้วยความไม่เต็มใจและพึงพอใจจะไม่ตั้ง
ในปฏิบัติงาน นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือสวัสดิการ ตลอดจนบรรยากาศ
ในองค์กร ทําให้บุคคลขาดอัธยาศัยที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงาน 

3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการรักษาสถานภาพเป็นสมาชิกขององค์กร 
หมายถึงความต้องการและยึดมั่นอย่างย่ิงที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นความรู้สึกของ
บุคคลที่ต้องการอยู่ในองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพราะแรงจูงใจในด้านใดๆ เช่น
เพิ่มค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ความต้องการเป็นอิสระในการทํางาน ความต้องการมีฐานะหรือตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น หรือการมีเพื่อนร่วมงานมากขึ้น ความปรารถนาที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรนั้น
เป็นเพราะบุคคลมีความรู้สึกผูกพันและมีความเลื่อมใสศรัทธาจงรักภักดีต่อองค์กร ความปรารถนาหรือ
ความต้องการที่จะอยู่ในองค์กร เป็นความรู้สึกที่เก่ียวกับองค์กรที่แสดงสภาพถึงความจงรักภักดีและ
เลื่อมใสศรัทธา โดยอาศัยปทัสถานขององค์กรทําให้เกิดความผูกพันต้องการรักษาความเป็นสมาชิก
ภาพไว้ การที่บุคคลมีความรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์กรรู้สึกว่าตนเองได้รับ
การยอมรับ เน่ืองจากองค์กรเห็นความสําคัญของตน บุคคลจะเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรที่ทํางาน
อยู่และองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการในการได้รับการยกย่องและการสรรเสริญ สําหรับ
ความรู้สึกได้เป็นสมาชิกขององค์กรนั้น เป็นความรู้สึกว่าตนเองได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีคุณค่าสําหรับองค์กร เช่นเดียวกับองค์กรจะมีคุณค่าและความหมาย
สําหรับตน การปรารถนาเป็นสมาชิกไปนานๆ เป็นความพึงพอใจท่ีต่อเน่ืองกันมาจะได้รับประโยชน์ 
ได้แก่ ได้รับรางวัล มีเพื่อนร่วมงานมากขึ้น ความปรารถนาที่อยู่กับองค์กรสามารถให้มีมากขึ้นได้
โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาของบุคคล 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะแสดงออก
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร จะแสดงถึงความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร กล่าวคือ ต้องมีความต้องการอย่างมุ่งมั่นที่จะดํารง
ความเป็นสมาชิกขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่อย่างศรัทธา จงรักภักดี เพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

2.1.4 การวัดความผูกพันต่อองค์กร  
The Gallup Organization เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีช่ือเสียงและเป็นผู้ริเริ่มการศึกษาเรื่อง 

employee engagement โดยได้สํารวจฐานข้อมูลที่สะสมไว้ ซึ่งเคยศึกษาพฤติกรรมและธรรมชาติ
ของมนุษย์ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1935 จากการสํารวจพนักงาน 1.98 ล้านคน จากองค์กร 36 แห่ง ที่อยู่ใน 21 
อุตสาหกรรมของ 28 ประเทศ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ meta analysis ซึ่งเป็นวิธีทางสถิติ
ในการประมวลผลและหาความสัมพันธ์ของสิ่ง 2 สิ่งที่ต้องการ น่ันคือ ความคิดเห็นของพนักงานและ
ผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร โดยการค้นหาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร และ
จากการสํารวจฐานข้อมูลน้ีเองทําให้ Gallup ค้นพบคําถาม 12 ประการ (Q12) ซึ่งเช่ือว่าสามารถวัด
ความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างแท้จริง ซึ่งแต่ละคําถามจะมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางธุรกิจของ
องค์กรแตกต่างกัน 
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ตาราง 3  ความสัมพันธ์ระหว่างคําถาม 12 ประการที่ใช้วัดความผูกพันต่อองค์กรกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ขององค์กร 

 

ปัจจัยหลัก ลูกค้า กําไร ผลผลิต การคงอยู่ ความ 
ปลอดภัย 

1. รู้สึกที่คาดหวัง      
2. วัตถุดิบและเคร่ืองมืออุปกรณ์      
3. โอกาสทําในสิ่งที่สามารถทําได้ดีที่สุด      
4. การยกย่องหรือชมเชย      
5. การมีคนที่คอยดูแลและเอาใจใสใ่นที่ทํางาน      
6. การมีคนคอยกระตุ้นให้พัฒนาตนเอง      
7. ความคิดเห็นได้รับการยอมรับ      
8. งานที่ทําสําคัญต่อเป้าหมายขององค์กร      
9. เพ่ือนร่วมงานทํางานเพ่ือให้งานมีคุณภาพ      
10. เพ่ือนสนิทในที่ทํางาน      
11. การมีคนพูดคุยถึงความก้าวหน้า      
12. โอกาสท่ีเรียนรู้และพัฒนา      

ที่มา:  (Coffman, Curt & Gonzalez–Molina, 2002, p. 13; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2550, หน้า 18–19) 
 

Mowday, Porter & Steers (1982, pp. 37–228) ได้พบมาตรวัดที่ใช้วัดความผูกพันต่อ
องค์กรด้านทัศนคติ จากการนิยามขององค์กร ความเต็มอกเต็มใจที่ใช้ความพยายามเต็ม ความสามารถ
ทํางานเพ่ือองค์กร และปรารถนาที่จะรักษาสถานการณ์เป็นสมาชิกในองค์กรไว้ ประกอบด้วยข้อความต่างๆ 
15 ข้อความ ที่มีทั้งข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบ ดังน้ี  

ข้อความเชิงบวก ประกอบด้วย  
1) ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะทํางานและจะใช้ความพยายามให้มากกว่าปกติ เพ่ือให้องค์กร 

ประสบความสําเร็จ  
2) ข้าพเจ้ามักพูดกับเพ่ือนของข้าพเจ้าว่าองค์กรที่ข้าพเจ้าทํางานน้ันเป็นองค์กรที่ดีมาก  
3) ข้าพเจ้าจะรับงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายทั้งหมด ถ้าเป็นการทํางานเพ่ือองค์กร  
4) ข้าพเจ้าพบว่าค่านิยมขององค์กรและข้าพเจ้ามีความคล้ายคลึงกัน  
5) ข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่คนอ่ืนเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  
6) องค์กรน้ีทําให้ข้าพเจ้าได้แสดงศักยภาพของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่  
7) ข้าพเจ้าดีใจมากที่ได้รับเลือกมาทํางานในองค์กรน้ี มากกว่าที่จะเลือกองค์กรอ่ืน 

ต้ังแต่เร่ิมต้น  
8) ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นห่วงอนาคตขององค์กรน้ีจริงๆ  
9) องค์กรน้ีเป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าจะทํางานด้วย  

ข้อความเชิงลบ ประกอบด้วย  
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1) ข้าพเจ้ามีความรู้สึกจงรักภักดีกับองค์กรเพียงเล็กน้อย  
2) ข้าพเจ้าสามารถทํางานกับองค์กรอ่ืนได้เช่นกัน ถ้าลักษณะของการทํางาน

มีความคล้ายคลึงกัน  
3) หากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจะเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าออกจาก

องค์กร  
4) ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรต่อไปอีกนานเท่าไร ข้าพเจ้าก็ไม่คิดว่าข้าพเจ้าจะได้อะไรมาก 

ไปกว่าน้ี  
5) ข้าพเจ้ารู้สึกว่าในหลายๆ โอกาสเป็นการยากที่ข้าพเจ้าจะเห็นด้วยกับนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขององค์กรน้ี  
6) ข้าพเจ้าตัดสินใจผิดพลาดที่เข้ามาทํางานในองค์กรน้ี 

2.1.5 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร 
1) ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg)  

วิเชียร วิทยอุดม (2550, หน้า 188–189) ได้กล่าวถึงเฟดดอร์ริก เฮอร์สเบิร์ก 
(Frederick Herzberg) ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจโดยใช้ปัจจัยสองกลุ่ม คือ สิ่งที่ทําให้เกิดความพอใจ
กับสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่พอใจ หรือเป็นปัจจัยจูงใจกับปัจจัยอนามัยอันเป็นปัจจัยภายใจและปัจจัย
ภายนอกน่ันเองเขาได้เริ่มวิจัยเก่ียวกับเรื่องทฤษฎีการจูงใจ โดยการทําแบบสอบถามนักบัญชีและ
วิศวกรจํานวน 200 คน เขาใช้การสัมภาษณ์โดยการตอบคําถามในสิ่งที่ผู้ตอบคําถามรู้สึกชอบและไม่ชอบ
ในการทํางาน โดยให้ผู้ตอบคําถามให้อธิบายถึงรายละเอียด เมื่อรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเกี่ยวกับงาน
แล้วนํามาจัดเป็นหมวดหมู่ประเภทของประสบการณ์ที่เหมือนกันทั้งพอใจและไม่พอใจเพราะเขา
มีความเช่ือว่าความสัมพันธ์ที่มีกับงานเป็นพ้ืนฐานอย่างหน่ึงเกี่ยวกับความคิดของแต่ละคนว่างานน้ัน
ล้มเหลวหรือสําเร็จ การที่แต่ละคนคิดว่างานของตัวเองดีหรือไม่ดีน้ัน มีตัวแปรหลายปัจจัย 

(1) เป็นกลุ่มที่มีความไม่พอใจในงาน (unsatisfiers factors) จะเกิดจากปัจจัย
ภายนอกของงานเรียกว่าปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยอนามัย (maintenance of hygiene factors) 
อันเป็นปัจจัยที่จะสร้างความไม่พอใจในงานที่ทํา ถ้าหากพนักงานไม่ได้รับการตอบสนองจากปัจจัย
เหล่าน้ีแล้ว จะเป็นการสร้างความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในการทํางาน ซึ่งมีอยู่ 10 ปัจจัย คือ 

ก. นโยบายและการบริหารบริษัท 
ข. เทคนิคการควบคุมดูแล 
ค. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ง. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
จ. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ฉ. เงินเดือน 
ช. ความมั่นคงในงาน 
ซ. ชีวิตส่วนตัว 
ฌ. สภาพการทํางาน 
ญ. สถานภาพ 
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(2) เป็นกลุ่มที่มีความพอใจในงาน (satisfiers factors) จะเกิดจากปัจจัยภายใน
ของสิ่งแวดล้อมของงานเรียกว่าปัจจัยจูงใน (motivation factor) อันเป็นปัจจัยที่กระตุ้นที่มีประสิทธิภาพ
ที่ทําให้พนักงานใช้ความพยายามที่จะทําให้ได้ผลงานและปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจ และดีย่ิงขึ้น 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับงานโดยตรง และสร้างความรู้สึกที่ดีกับงานซึ่งมีอยู่ 5 ปัจจัย คือ 

ก. ความสัมฤทธ์ิผลในการทํางาน 
ข. ความก้าวหน้าในการทํางาน 
ค. ลักษณะของงาน 
ง. ความเป็นไปได้ของความก้าวหน้าส่วนบุคคล 
จ. ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน  
บนพ้ืนฐานของการค้นพบของเขา เฮอร์สเบิร์กยืนยันว่า กระบวนการจูงใจ

จะประกอบไป ด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกผู้บริการต้องมั่นใจว่าปัจจัยค้ําจุนหรือ ปัจจัยอนามัย
จะต้องไม่ขาดแคลน และการบังคับบัญชาและเทคนิคการควบคุมดูแลจะต้องถูกยอมรับด้วยการให้
ปัจจัยอนามัย ณ ระดับที่เหมาะสม ขั้นตอนที่สองเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลที่จะได้รับปัจจัยจูงใจ เช่น
ความสําเร็จและการยกย่อง ทุกคนจะมีความพอใจและแรงจูงใจสูงขึ้น เฮอร์สเบิร์กได้สรุปว่า ปัจจัยอนามัย
ไม่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจ แต่สามารถที่จะสร้างความไม่พอใจในงานได้ 

ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) ได้แก่ ความสําเร็จ การยกย่อง ความรับผิดชอบ
และความก้าวหน้า สิ่งที่ให้ความพอใจเกี่ยวพันกับลักษณะงาน (เน้ือหาของงาน) และเป็นผลท่ีเกิดขึ้น
โดยตรงจากผลการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยอนามัย (hygine factor) ได้แก่ ปัจจัย เช่น เงินเดือน สภาพแวดล้อม
ขององค์กร (สภาพแวดล้อมของงาน) นโยบายของบริษัทเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด
ที่ถูกพิจารณาโดยบุคคลหลายคนว่าเป็นสาเหตุสําคัญของความไม่มีประสิทธิภาพ การประเมินปัจจัย
เหล่าน้ีในทางที่ดีได้นําไปสู่ความพอใจในงานที่ทํา แต่ทําให้ความไม่พอใจงานที่ทําไม่เกิดขึ้นเท่าน้ัน 

ปัจจัยควบคู่ทั้ง 2 ปัจจัย ที่กล่าวมาข้างต้นน้ีถ้าเมื่อใดปัจจัยจูงใจลดตํ่าลงกว่า
ระดับที่ควรจะเป็นอย่างมากประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทํางานจะตกตํ่าไปด้วยในทาง
ตรงกันข้ามถ้าเมื่อใดปัจจัยอนามัยลดตํ่าลงกว่าระดับที่ควรจะเป็นหรือขาดไป จะทําให้พนักงาน
เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงานและเกิดความท้อถอยหมดกําลังใจในการทํางาน จนอาจเป็นสาเหตุ
ที่ทําให้พนักงานต้องลาออกจากงานไป 

2) ทฤษฎีความต้องการของ Maslow 
มาสโลว์ (Maslow, 1954; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2550, หน้า 18–19) เป็นนักทฤษฎี

มนุษยสัมพันธ์ที่มีความสําคัญต่อวิชารัฐประศาสนศาสตร์มาก ในปี ค.ศ. 1954 มาสโลว์ได้เสนอทฤษฎี
ลําดับข้ันของความต้องการมีความสําคัญดังน้ี 

(1) มนุษย์ทุกคนมีความต้องการหลายอย่างซึ่งจัดเป็นลําดับความสําคัญมาก่อน
มาหลังได้ดังต่อไปนี้ 

ก. ความต้องการทางกายภาพ เช่น ความต้องการอาหาร การนอน การหายใจ
และส่ิงอ่ืนๆ ซึ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอยู่ได้ถือว่าเป็นลําดับของความต้องการขั้นตํ่าสุดและเป็นขั้นแรก
ของมนุษย์ 
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ข. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย เมื่อความต้องการทางด้านกายภาพ
ของมนุษย์ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะมีความต้องการลําดับข้ันต่อไป คือ ความต้องการทางด้าน
ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต เช่น มนุษย์ต้องการได้รับการคุ้มครองปลอดภัยจากอันตราย
และการข่มขู่ต่างๆ 

ค. ความต้องการที่จะผูกพันในสังคม หลังจากที่มนุษย์ได้รับความพอใจ
ทางด้านกายภาพ และด้านความปลอดภัยได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว มนุษย์จะเกิด
ความต้องการใหม่ขึ้นมา คือ ความต้องการท่ีจะผูกพันในสังคม น่ันหมายถึง ความต้องการของมนุษย์
ที่จะมีความอบอุ่นทางใจโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มสังคมต่างๆ เช่น ครอบครัว เพ่ือนฝูงและ
เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเหล่าน้ี 

ง. ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและได้รับการยกย่องในสังคม เป็นลําดับช้ัน
ที่สี่ของมนุษย์ ความต้องการในลําดับนี้หมายถึงความต้องการของมนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จ 
มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง ส่วนการได้รับการยกย่องในสังคมน้ันหมายถึง
ความต้องการที่จะมีสถานภาพสูงและได้รับการยกย่องจากคนในสังคม 

จ. ความต้องการที่จะประจักษ์ตนหรือตระหนักถึงความจริงใจในตนเอง
เป็นลําดับขั้นของความต้องการที่สูงสุดหมายถึง การท่ีมนุษย์สามารถใช้ความสามารถที่ตนมีอยู่ได้
อย่างเต็มที่ที่สุดซึ่งเท่ากับเปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถสนองความต้องการของตนเท่าที่ตนจะมี
ความสามารถกระทําได้ 

(2) หลักของทฤษฎีลําดับขั้นของความต้องการของ มาสโลว์ มีอยู่ว่า ถ้าความต้องการ
ของมนุษย์ในลําดับขั้นที่หน่ึงได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะเกิดความต้องการในลําดับขั้นถัดไป 
เมื่อเป็นเช่นน้ี การจูงใจให้มนุษย์ทํางานได้ดีน้ัน หัวหน้าฝ่ายจัดการต้องเข้าใจว่าคนงานในโรงงาน 
มีความต้องการอะไรบ้าง อยู่ในลําดับขั้นไหนของความต้องการ 5 ขั้น เช่น สมมติว่า คนงานในโรงงาน
เป็นกลุ่มคนงานที่พอใจต่อสภาพความเป็นอยู่ของตนแล้ว (เช่น มีอาหาร มีที่อยู่อาศัยดี) วิธีจูงใจ
คนงานกลุ่มน้ีตามหลักของ มาสโลว์ ฝ่ายจัดการต้องพยายามสนองตอบความต้องการลําดับขั้นถัดไป
จากความต้องการทางด้านกายภาพ น่ันคือ ความต้องการทางด้านความปลอดภัยของคนงาน เป็นต้น 
การท่ีฝ่ายจัดการจะหันไปตอบสนองความต้องการลําดับที่ 3, 4 และ 5 โดยที่ความต้องการลําดับที่ 2 
ยังไม่ได้รบการตอบสนองน้ัน เป็นวิธีการจูงใจที่ผิดและจะไม่ทําให้ผลผลิตของงานเพ่ิมขึ้นแต่ประการใด 

(3) ความต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการท่ีจะประจักษ์ตนของ
มนุษย์กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ องค์กรที่ดีที่สุด คือ องค์กรที่สามารถสร้างคนงานให้เป็นบุคคลท่ีประจักษ์ตน 
มีลักษณะเป็นคนที่ยอมรับตนเองและคนอ่ืนๆ เป็นคนที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เป็นคนที่ไม่ทําอะไรฝืนความรู้สึกและเป็นคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว 

อัลเดอเฟอร์ (Alderfer; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพิ่มชัย, 2550, หน้า 18) ได้ทดลอง
โดยใช้ทฤษฎี E.R.G. ซึ่งย่อความต้องการ 5 ขั้นของมาสโลว์ เป็นความต้องการที่สําคัญ 3 ประเภท
ซึ่งมนุษย์ฝ่าฟันที่จะได้ประสบคือ 

(1) ความต้องการเพ่ือจะได้มีชีวิตอยู่รอด (existence needs = E) ประกอบด้วย
สิ่งจําเป็นในชีวิตหลายอย่างและความต้องการทางด้านวัตถุ ความหิว ความกระหายและที่พักอาศัย
ความต้องการจะได้มีชีวิตอยู่รอด ต้องการเงินเดือน ผลประโยชน์อื่นๆ และความต้องการเกี่ยวกับ
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การทํางาน คือ ความต้องการชนิดอื่น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตําแหน่งที่ทํางาน ความต้องการเหล่าน้ี
เทียบได้กับความต้องการสิ่งจําเป็นในชีวิตและความปลอดภัยของ มาสโลว์ 

(2) ความต้องการความสัมพันธ์ (relatedness needs = R) รวมถึงความต้องการ
ทั้งสิ้นซึ่งเก่ียวข้องกับความเก่ียวดองกันกับผู้อ่ืน เช่น การเป็นสมาชิกของครอบครัว ผู้ควบคุมงาน
ผู้ร่วมงาน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือน การแลกเปลี่ยน การยอมรับ การรับรอง ความเข้าใจการชักจูง 
คือ รากฐานของกระบวนการแห่งความสัมพันธ์ สิ่งเหล่าน้ีขึ้นอยู่กับกระบวนการความร่วมมือและ
ความรู้สึกที่ต่างคนต่างมีประเภทของความต้องการความสัมพันธ์นั้นเหมือนกับความต้องการ
ความมั่นคง ความต้องการทางสังคมและความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ ของมาสโลว์ 

(3) ความต้องการความจําเริญ (growth need = G) รวมความต้องการท้ังหมดที่
เก่ียวข้องกับปัญหาต่างๆ ที่คนๆ น้ันจําเป็นต้องใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ หรือ
พัฒนาให้เป็นคนใหม่ ภายในขอบเขตของ มาสโลว์ ความต้องการน้ีรวมความต้องการที่จะประสบ
ความสําเร็จในชีวิตและความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ 
  3) ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ Douglas McGregor (Douglas McGregor; อ้างถึงใน 
สุวรรณี โกเมศ, 2554, หน้า 34–36)  

ทฤษฎีนี้เป็นผลงานของ Douglas McGregor เมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน ย่อมทําให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นตามไปด้วย  

ทฤษฎี X ได้ต้ังสมมติฐานเก่ียวกับคนว่า มีลักษณะที่ไม่ดี ดังน้ี 
(1) คนโดยทั่วๆ ไป ไม่ต้องการทํางาน ถ้ามีโอกาสหลีกเลี่ยงจะทําได้ทันทีเพ่ือตน

จะได้ไม่ต้องเหน็ดเหน่ือยในการทํางานน้ันๆ 
(2) คนไม่ชอบทํางาน ถ้าจะให้คนทํางานต้องมีการบังคับ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

มีรางวัลทําดี และทําโทษถ้าคนไม่ทํางาน 
(3) โดยท่ัวๆ ไป คนจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไม่กระตือรือร้นที่จะทํางานแต่อยาก

มีความมั่นคง 
สรุปแล้ว เป็นทฤษฎีที่มองคนในแง่ร้าย และคิดว่าคนมีความต้องการด้านร่างกาย

แต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีความต้องการที่สูงข้ึนไป ดังน้ันทฤษฎีน้ีจึงเต็มไปด้วยการบังคับควบคุม ลงโทษ 
มากกว่าการที่จะจูงใจให้คนมองเป้าหมายอันสูงส่งทางสังคม หรือความสําเร็จสูงสุดในชีวิต 

ทฤษฎี Y เป็นแนวทางสมัยใหม่ ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับคนในแง่ตรงกันข้ามกับ
ทฤษฎี X คือ 

(1) โดยทั่วๆ ไป ใช่ว่าคนจะคอยหลีกเลี่ยงงานอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าเขาได้ทํางาน
ที่ชอบ ร่วมทํางานกับคนที่ถูกใจ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คนเราก็จะปรารถนาที่จะทําแต่ถ้างาน
ใดที่ต้องทําเพราะถูกบังคับ ควบคุม คนอาจจะไม่อยากทํางานน้ันๆ ก็ได้ 

(2) การควบคุมบังคับบัญชา บทลงโทษใดๆ ไม่ใช่มรรควิธีที่ดีในการทํางานของ
มนุษย์ทางที่ดีควรเปิดโอกาสให้เขาได้ทํางานที่เขาชอบ ให้รู้จักรับผิดชอบในงานของเขาเองซึ่งจะทําให้เขา
เกิดความพอใจและสามารถทํางานให้บรรลุเป้าหมายได้ 

(3) การที่กล่าวว่าคนชอบปัดความรับผิดชอบ ไม่กระตือรือร้นในการทํางาน
แต่ชอบความม่ันคงส่วนตัวเองน้ัน เป็นความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์เก่าๆ มากกว่าลักษณะของคน
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ไม่ได้มีคุณสมบัติดังกล่าวเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าได้มีการจัดการบริหารท่ีถูกต้องเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการแล้ว คนที่อยากทํางานและอยากมีความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น 
 
ตาราง 4  ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีของ Maslow Herzberg & McGregor 
 

Maslow Herzberg McGregor 
ความต้องการระดับสูง ปัจจัยจูงใจ ทฤษฎี Y 
ความต้องการความสมหวัง 
ของชีวิต ความต้องการยกย่อง
ในสังคม 

ความสําเร็จ 
การยกย่อง 
ความก้าวหน้า 
ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงาน 

การตอบสนองความต้องการ 
เกียรติยศ ช่ือเสียง และความ
ส ม ห วั ง  ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
ความคิดสร้างสรรค์ การควบคุม
และการสั่งการด้วยตนเอง 

ความต้องการระดับตํ่า ปัจจัยค้ําจุน ทฤษฎี X 
ความต้องการด้านทางสังคม 
ความต้องการความปลอดภัย 
ความต้องการทางด้านร่างกาย 

นโยบายการบริหารงาน 
การบังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
เงินเดือน สภาพแวดล้อม 
ของการทํางาน 

ความต้องการความม่ันคง 
เหนือสิ่งอ่ืนใด 
ความต้องการการสั่งการ 

ที่มา: (Maslow Herzberg & McGregor, 1990, p. 65; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2550, หน้า 19) 
 

4) ทฤษฎีความพึงพอใจในการทํางาน 
คอร์แมน (Korman, 1977; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2550, หน้า 19) ได้จําแนก 

ทฤษฎีความพึงพอใจในงานเป็น 2 กลุ่ม คือ 
(1) ทฤษฎีการสนองความต้องการ (needs fulfillment theory) กลุ่มน้ีถือว่า

ความพึงพอใจในการทํางานเกิดจากความต้องการส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงาน
กับการประสบความสําเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 

(2) ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม (reference–group theory) ความพึงพอใจในการทํางาน
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลงานของตน 

5) ทฤษฎี “side–bet theory” 
ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีที่มีช่ือเสียงและอาจกล่าวได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของแนวความคิด

เร่ืองความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ง เบคเกอร์ (Becker, 1960, pp. 34–40; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2550, 
หน้า 19) ได้ใช้พื้นฐานเกี่ยวกับ simple exchange paradigm ในการสร้าง side–bet theory 
ซึ่งสาระสําคัญของทฤษฎีน้ีคือ การพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรว่าเป็นผลมาจากการที่คนเรา
เปรียบเทียบช่ังนํ้าหนักว่า ถ้าหากเขาลาออกจากองค์กรไปเขาจะสูญเสียอะไรบ้าง เน่ืองจากการที่
คนเราเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุน
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ที่เรียกว่า “side–bet” ซึ่งอาจปรากฏในรูปของกําลังกายกําลังสติปัญญาที่เสียไป ตลอดจนการยอม
เสียโอกาสบางอย่างไปเช่น โอกาสในการจะไปทํางานหรือเป็นสมาชิกขององค์กรอ่ืน เมื่อเป็นเช่นน้ี
บุคคลผู้น้ันย่อมหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทนจากองค์กรในระยะยาว อาทิเช่น บําเหน็จ บํานาญ 
หรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ซึ่งนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนรายเดือน แต่ถ้าเขาลาออกไปก่อนที่จะครบ
กําหนดเวลาเท่ากับเขาลงทุนแรงกายแรงใจและสติปัญญาไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพราะฉะน้ัน
การที่คนเรานั้นได้เข้ามาทํางานหรือเป็นสมาชิกขององค์กรยิ่งนานเท่าไรเท่ากับการลงทุนของเขา
ได้สะสมเพ่ิมขึ้น นํามาซึ่งความยากลําบากที่จะตัดสินใจออกจากองค์กรเพราะถ้าหากตัดสินใจ ลาออก
ย่อมหมายถึงการสูญเสียมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ 

จากทฤษฎีข้างต้น สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรู้สึกของพนักงาน
ที่มีต่อองค์กรและมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอในการทํางาน เป็นแนวคิด 
สามารถสะท้อนถึงผลโดยทั่วไปที่ บุคคลสนองตอบต่อองค์กรโดยส่วนรวมเป็นตัวชี้ที่ดีถึ ง
ความมีประสิทธิภาพขององค์กรได้ดี ซึ่งผู้วิจัยได้นําทฤษฎีความผูกพันต่อองค์กรของ steers มาใช้
ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 1) ความเช่ือมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) ความเต็มใจทุ่มเท
ความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 3) ความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิก 
 
2.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านลกัษณะส่วนบุคคล  
 

ลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristics) เป็นปัจจัยที่เน่ืองมาจากลักษณะส่วนบุคคล
ของไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านกายภาพ เช่น เพศ อายุ หรือความแตกต่างทางด้านสังคม เช่น 
การศึกษา สถานภาพการสมรส สิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับแตกต่างกัน 

ควินนท์ (Quinn, 1985, p. 115) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร
กับปัจจัยบุคคลของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในสหรัฐ จํานวน 220 คน ได้พบว่า ครูใหญ่ผู้หญิงมี
ความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าครูใหญ่ผู้ชาย 

ฮีรีบีนิคแอค และอลัตโต (Herebiniak & Alutto, 1972; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2550, 
หน้า 15) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับบทบาทในการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของ
ครู และพยาบาลในรัฐนิวยอร์ค พบว่า 

1) คนที่มีอายุมากจะยิ่งมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าคนที่มีอายุน้อย โดยเขาอธิบาย
ว่าการที่คนเรามีอายุมากขึ้นจะรู้สึกตระหนักว่าตนมีข้อจํากัดที่จะเปลี่ยนงาน ดังน้ันเมื่ออายุมากขึ้นจึง
จะอยู่กับองค์กรนานและเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน 

2) คนที่แต่งงานแล้วจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน หรือเป็นโสด 
ทั้งน้ีเพราะคนที่แต่งงานแล้วจะมีความต้องการความม่ันคงในอาชีพมากกว่าคนโสด ทําให้เกิดความผูกพัน
ต่อองค์กรมากข้ึน 

3) ผู้หญิงมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ชาย โดยเขาอธิบายว่า ผู้หญิงจะเห็นว่าการ
ลาออกเป็นความเสี่ยง จึงตัดสินใจทํางานอยู่กับองค์กรต่อไป ซึ่งทําให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน 

4) ครูและพยาบาลท่ีไม่มีแผนการศึกษาต่อจะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า
ผู้ที่มีแผนการศึกษาต่อทั้งนี้ เขาให้เหตุผลว่าบุคคลที่ความปรารถนาที่จะพัฒนาความรู้จะมี
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ความเป็น มืออาชีพ เขาเหล่าน้ันจะมีโอกาสท่ีจะเลือกงาน หรือโยกย้ายงานจากองค์กรหน่ึงไปอีกองค์กร
หน่ึงได้ง่าย ส่งผลให้บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรน้อย 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 123–129) ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง คุณลักษณะ
ส่วนตัวของบุคคลที่เก่ียวข้องกับงานดังน้ี 

1) ประสบการณ์ จากการศึกษาในงานวิจัยพบว่า ประสบการณ์ในการทํางานมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจงานบุคคลที่ทํางานนานจนมีความรู้ความชํานาญในงานมากขึ้น ทําให้เกิดความพึงพอใจ
กับงานที่ทํา 

2) เพศ แม้ว่างานวิจัยหลายชิ้นจะแสดงว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการทํางานก็ตาม จะขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทําด้วยว่าเป็นงานลักษณะใด รวมท้ังเกี่ยวข้องกับระดับ
ความทะเยอทะยานและความต้องการทางด้านการเงิน เพศหญิงมีความอดทน ที่จะทํางานต้องใช้ฝีมือ
และงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าชาย 

3) จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ กลุ่มที่ทํางานด้วยกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการทํางาน งานซึ่งต้องการความสามารถหลายอย่างประกอบกัน ต้องมีสมาชิกที่มีลักษณะในงาน
หลายด้าน และความปองดองกันของสมาชิกในการทํางานย่อมมีส่วนที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการทํางาน 

4) อายุ อายุแม้จะมีผลต่อการทํางานไม่เด่นชัด แต่อายุเกี่ยวข้องกับระยะเวลาและ
ประสบการณ์ในการทํางานผู้ที่มีอายุมากมักจะมีประสบการณ์ในการทํางานนานด้วย แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน 
และสถานการณ์ในการทํางานด้วย 

5) เวลาในการทํางาน งานท่ีทําในเวลาปกติ จะสร้างความพึงพอใจในการทํางาน
มากกว่างานที่ต้องทําในเวลาที่บุคคลอ่ืนไม่ต้องทํางาน เพราะเก่ียวกับการพักผ่อน และการสร้างสรรค์
กับผู้อ่ืนด้วย 

6) เชาวน์ปัญญา ปัญหาเรื่องเชาว์ปัญญากับความพึงพอใจในการทํางานขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ และลักษณะงานที่ทําในบางลักษณะไม่พบความแตกต่างระหว่างเชาวน์ปัญญากับ
ความพึงพอใจในการทํางาน แต่ในลักษณะงานบางอย่าง พบว่ามีความแตกต่างกัน พนักงานในโรงงาน
ที่มีเชาวน์ปัญญาในระดับสูงแต่งานท่ีทําเป็นงานประจํา พบว่ามักจะเบ่ือหน่ายงานได้ง่ายและมีเจตคติ
ที่ไม่ดีต่อการทํางานในโรงงาน เพราะเป็นงานที่ไม่ท้าทาย และไม่เหมาะสมกับความสามารถของเขา 

7) การศึกษา การศึกษากับความพึงพอใจในการทํางานน้ันมีผลต่อการวิจัยไม่เด่นชัด
นักจากงานวิจัยบางแห่งพบว่าการศึกษาไม่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการทํางาน
แต่มักจะขึ้นอยู่กับงานที่ทําว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเขาหรือไม่ ในรายงานวิจัยหลาย
ช้ินพบว่า นักวิชาการวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร ทนายความมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าคนงานและ
พนักงานลูกจ้างที่ใช้แรงงานทั่วไป รวมท้ังเสมียนพนักงานด้วย 

8) บุคลิกภาพ ปัญหาเรื่องบุคลิกภาพ กับความพึงพอใจในการทํางานน้ันอยู่ที่เครื่องมือ
วัดบุคลิกภาพ เน่ืองจากเคร่ืองมือน้ี มีความไม่เที่ยงตรง อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพเห็นได้ชัดเจน คือ 
คนที่มีอาการของโรคประสาทมักจะไม่พอใจในการทํางานมากกว่าคนปรกติ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ
ความไม่พึงพอใจในการทํางานเป็นเหตุให้เกิดโรคประสาทได้ เพราะต้องเครียดกับภาวะของความไม่พึงพอใจ
ในการทํางาน 
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9) ระดับเงินเดือนจากงานวิจัยหลายช้ินพบว่าเงินเดือนมีส่วนในการสร้างความพึงพอใจ
ในการทํางาน เงินเดือนที่มากพอแก่การดํารงชีพตามสถานภาพ ทําให้บุคคลไม่ต้องด้ินรนมากนักที่จะ
ไปทํางานเพิ่มนอกเวลาทํางาน และเงินเดือนยังเกี่ยวข้องกับการสามารถหาปัจจัยอื่นที่สําคัญแก่
การดํารงชีวิตอีกด้วย ผู้ที่มีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกว่าผู้ที่มีเงินเดือนตํ่า  

10) แรงจูงใจในการทํางาน แรงจูงใจเป็นการแสดงออกถึงความต้องการของบุคคล
โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปัจจัยตัวผู้ทํางานเองจะสร้างความพึงพอใจในการทํางาน 

11) ความสนใจในงาน บุคคลที่สนใจในงาน และได้ทํางานที่ตนเองถนัดและพอใจ 
จะมีความสุขและพึงพอใจในการทํางานมากกว่าบุคคลที่มีศูนย์ความสนใจในชีวิตไม่ได้อยู่ที่งาน 

สุวรรณี โกเมศ (2554, หน้า 41) ได้สรุปเกี่ยวกับ ลักษณะบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันในองค์กร ได้แก่ 

1) อายุ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทํางานและความผูกพันกับองค์กรซึ่ง
บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มักมีพฤติกรรมการทํางานแตกต่างกัน เน่ืองจากอายุทําให้คนตระหนักว่า
ทางเลือกในการทํางานของตนเองลดน้อยลงและคนที่มีอายุมากมักมีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง
ซึ่งสิ่งจูงใจที่จะทําให้เขาออกไปทํางานในองค์กรอื่นก็ต้องสูงเพียงพอที่จะทําให้เขาย้ายออกไปและ
สิ่งน้ีเองทําให้แรงดึงดูดใจของบุคคลที่มีต่อหน่วยงานอื่นลดลง ดังนั้นการเคลื่อนไหวระหว่างองค์กร
จะลดลง เมื่อคนมีอายุมากขึ้น คนจึงคงอยู่กับองค์กรมากขึ้นและทําให้เขามีความผูกพันกังองค์กร
มากขึ้นตามไปด้วย และจากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวแปรอายุที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันกับองค์กร 

2) ระดับการศึกษา มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องถึงตัวแปรด้านการศึกษาว่าความแตกต่าง
ของระดับการศึกษาจะมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรหรือไม่ ซึ่งผลการวิจัยทั้งไทยและ
ต่างประเทศ พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ในเชิงลบหรือความผูกพันต่อองค์กร คือ บุคคลที่มี
ระดับการศึกษาสูงจะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรตํ่ากว่าบุคคลที่มีระดับการศึกษาน้อย 

3) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร จากการศึกษาของนักวิชาการในระยะเวลา
ในการทํางานเป็นตัวแปรต่อความผูกพันต่อองค์กรหรือไม่ จากผลการวิจัยพบว่าระยะเวลาในการทํางาน
กับองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โดยส่วนใหญ่พบว่า บุคคลที่มีระยะเวลา
ในการทํางานกับองค์กรนานจะมีระดับความผูกพันมากกว่าบุคคลที่มีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 
เน่ืองจากระยะเวลาที่บุคคลทํางานในองค์กรเป็นเสมือนการลงทุนอย่างหน่ึงเพราะบุคคลต้องเสียสละ
กําลังการ กําลังสติปัญญา สะสมประประสบการณ์ สะสมทักษะความรู้ ความชํานาญในงานนั้นๆ 
ตามระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น และหวังที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เช่น การได้เลื่อนตําแหน่ง เงินเดือน 
บํานาญ ดังน้ันบุคคลที่ปฏิบัติงานเท่าใดย่อมจะมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรมากข้ึนเท่าน้ัน  

4) ตําแหน่งหน้าที่ เสมือนการลงทุนในองค์กรเพราะตําแหน่งแต่ละตําแหน่งจะได้รับ
ผลประโยชน์จากองค์กรที่แตกต่างกัน เช่นมีค่าตอบแทน เฉพาะตําแหน่ง อัตราค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน 
และในตําแหน่งเดียว ถ้าอยู่ในองค์กรที่ต่างกันอาจจะได้รับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน  

จากผลการศึกษาที่กล่าวจะเห็นว่า ความแตกต่างทางด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ีลักษณะส่วนบุคคลจึงเป็นปัจจัยหนึ่ง
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ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 6 ด้าน ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และตําแหน่งงาน 
 
2.3 ปัจจัยสง่ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านลักษณะงาน 
 

ลักษณะงาน (job characteristics) หมายถึง ลักษณะของงานที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบปฏิบัติ
อยู่ว่าเป็นอย่างไร (Steers, 1977; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2550, หน้า 40) ความแตกต่างในเรื่องของงาน
จะส่งผลให้บุคคลมีความรู้ความชํานาญเฉพาะเรื่องที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีย่อมส่งผลต่อความผูกพัน
องค์กรที่แตกต่างกัน 

ลักษณะงานที่ดีจะเป็นเสมือนแรงจูงใจภายใจ (internal motivation) ในการทํางานของ
บุคคลที่จะทําให้เขารู้สึกอยากทํางาน และผลงานที่ดีจะเป็นเสมือนรางวัลที่ให้กับตนเองและถ้าหาก
ผลงานออกมาไม่ได้ บุคคลมักจะพยายามมากขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงผลงานที่ไม่พึงพอใจ เพ่ือเพ่ิมรางวัล
ให้กับตนเองจากคุณภาพผลงานที่ดี (Hackman & Oldham, 1975) โดยงานที่แต่ละบุคคลปฏิบัติ
อยู่จะเป็นอย่างไรน้ันขึ้นอยู่กับลักษณะของการออกแบบงานว่าจะจัดหรือออกแบบงานอย่างไรเพราะ
การออกแบบงาน (design of work) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในองค์กร 
และมีความสําคัญโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน ดังน้ันการออกแบบคุณลักษณะของงานจึงเร่ิมจากงานที่มี
ความง่ายไปหางานท่ีมีความยากดังน้ี (Schermerhorn, 1996; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2550, หน้า 40)  

1) การกําหนดลักษณะของงานตามความเรียบง่าย (job simplification) เป็นการออกแบบ
คุณลักษณะของงาน โดยมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ขอบเขตของงาน
มีความเฉพาะเจาะจง และไม่เน้นรายละเอียดมากนัก โดยผู้ที่ปฏิบัติงานไม่ต้องตัดสินใจ หรือวางแผน 
การทํางานใดๆ ทั้งสิ้น 

2) การกําหนดลักษณะของงานโดยวิธีการขยายงาน (job enlargement) เป็นการออกแบบ
คุณลักษณะของงาน โดยมีการกําหนดขอบเขตของงานแบบกว้างๆ โดยท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นกิจกรรมของงานหลายๆ อย่างได้ 

3) การกําหนดลักษณะของงาน โดยวิธีหมุนเวียนงาน (job rotation) เป็นการออกแบบ
คุณลักษณะของงาน โดยให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน โดยที่งานแต่ละหน้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเรียนรู้งานต่างๆ ได้โดยการหมุนเวียน สับเปลี่ยนหน้าที่งานไปเร่ือยๆ ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถปฏิบัติงานได้ในทุกลักษณะของงาน 

4) การกําหนดลักษณะของงาน โดยวิธีการเพ่ิมคุณค่าของงาน (job enrichment) 
เป็นการออกแบบคุณลักษณะของงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจที่จะทํางานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน และทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสุขใจการทํางาน 

วิธีออกแบบงานดังกล่าว ผลที่ได้จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งแล้วแต่แนวคิดของ
องค์กรและผู้บริหารองค์กร สําหรับวิธีการออกแบบงานโดยการเพ่ิมคุณค่าของงาน (job enrichment) ที่
นิยมใช้กันและมีช่ือเสียงมากที่สุด คือ รูปแบบการจัดคุณลักษณะของงาน (job characteristic model) 
ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมีความสุขในการทํางานน้ันเป็นแนวคิดของ Hackman & Oldham (1975) 
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ซึ่งเช่ือว่าแรงจูงใจภายใจของบุคคลในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นจาก สภาวะทางจิตวิทยา (psychological states) 
3 ประการคือ 

1) การรับรู้ผลของการทํางานที่ได้ปฏิบัติไป (knowledge of the results) เป็นการรับรู้ผล
การปฏิบัติงานของตนเองว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดและมีความพึงพอใจในผลงานเพียงใด 

2) การได้รับผิดชอบต่อผลของงาน (experience responsibility for the result) 
เป็นความเช่ือมั่นของบุคคลในผลงานที่เขาได้ทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติมากกว่าที่จะขึ้นกับ
กระบวนการทํางาน นายจ้าง หรือผู้ร่วมงาน กล่าวคือถ้าบุคคลทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
จะทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในผลงาน 
  3) การรับรู้ความหมายของงาน (experience the work as meaningful) เป็นการที่
ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงคุณค่าในงานที่เขาได้ปฏิบัติและได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เขาได้ปฏิบัติไปสรุป
ได้ว่า สภาวะทางจิตวิทยา 3 สิ่งดังกล่าว มีผลมาจากแรงจูงใจภายในของบุคคลที่จะทําให้บุคคล
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะของงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรทั้ง 5 ลักษณะ ที่มีส่วนให้พนักงาน
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  

1) ความหลากหลายของทักษะงาน (skill variety) หมายถึง คุณลักษณะงานที่มี
ความแตกต่างอันเน่ืองมาจากหลายๆ ด้านในหน่วยงาน ทําให้บุคคลต้องนําความรู้ ความสามารถและ
ความชํานาญเฉพาะตนมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

2) ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน (task identity) หมายถึง ระดับความมากน้อยที่บุคลากร
ได้ทํางานให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด และสามารถระบุส่วนของงานที่เกิดจากความพยายามในการทํางาน
ของตนต้ังแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการได้ 

3) ความสําคัญของงาน (task significance) หมายถึง ระดับความมากน้อยของงาน
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือการทํางานของบุคคลหน่วยงานเดียวกัน หรือบุคคลภายนอก
หน่วยงาน 

4) ความมีเอกสิทธ์ของงาน (autonomy) หมายถึง การท่ีพนักงานมีอิสระในการคิด          
การตัดสินใจ และการวางแผนวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ 
  5) ผลย้อนกลับของงาน (feedback) หมายถึง ระดับความมากน้อยของบุคลากร
ที่ได้รับข้อมูลโดยตรงและชัดเจนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน 

จันทิมา ช่ืนอารมณ์ (2550, หน้า 79) กล่าวว่า ลักษณะงานประกอบด้วย 
1) โอกาสแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการงานที่ทํา 
2) มีโอกาสกําหนดเป้าหมายและวิธีการทํางานในหน้าที่ของตนเองได้ 
3) มีอิสระในการวางแผนการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
4) มีอิสระในการตัดสินใจได้อย่างเต็มที่โดยอาศัยการที่ไม่ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด 
5) ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างมากในการปฏิบัติงาน 
6) งานท่ีรับผิดชอบอยู่เป็นงานที่มีความสําคัญและมีความหมายต่อองค์กรมาก 
7) งานท่ีทําอยู่ได้รับความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมตลอดเวลา 
8) งานท่ีทํามีการกําหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
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9) สามารถระบุงานที่ทําอยู่ว่ามีลักษณะขั้นตอน และวิธีการทํางานอย่างไร  
10) สามารถทํางานในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องขอคําแนะนําจากผู้อ่ืน 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 123–129) ลักษณะงาน ได้แก่ ความน่าสนใจของงาน 
ความท้าทายของงาน ความแปลกของงานโอกาสที่ได้เรียนรู้และศึกษางาน โอกาสท่ีจะทําให้งานน้ันสําเร็จ 
การรับรู้หน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางานการที่ผู้ทํางานมีความรู้สึกต่องาน
ที่ทําอยู่ว่า เป็นงานที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ท้าทาย เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานน้ันๆ และเกิดความผูกพันต่องาน 

1) ทักษะในการทํางาน ความชํานาญในงานที่ทํา มักจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับลักษณะ
ของงาน ฐานะทางอาชีพ ความรับผิดชอบเงินเดือนที่ได้รับต้องพิจารณาไปด้วยกันจึงจะเกิดความพึงพอใจ
ในงาน 

2) ฐานะทางวิชาชีพ จากการศึกษาวิจัย พบว่าประมาณคร่ึงหนึ่งของเสมียนพนักงาน
มีความพึงพอใจในการทํางาน แต่มีถึงร้อยละ 17 ที่พบว่า ถ้ามีโอกาสก็อยากเปลี่ยนงาน ในสภาวะ
ที่เศรษฐกิจดี มีงานให้เลือกทํา จะมีการเปลี่ยนงานบ่อย เพ่ือจะเลื่อนเงินเดือน เลื่อนฐานะของตนเอง
ดังน้ัน ตําแหน่งทางการงานที่มีฐานะทางวิชาชีพสูง เช่น การเป็นเจ้าของกิจการผู้จัดการจะมีความพึงพอใจ
ในการทํางานสูงกว่าระดับอาชีพที่มีฐานะทางอาชีพตํ่ากว่า ความจริงแล้วต้องพิจารณาควบคู่
ไปกับความอิสระในงาน ความภาคภูมิใจในงานประกอบไปด้วย ทั้งน้ีเพราะฐานะทางอาชีพ นอกจาก
ขึ้นอยู่กับบุคคลน้ันเป็นผู้พิจารณาตัดสินด้วยในแต่ละสังคม แต่ละหน่วยงานให้ความสําคัญของฐานะ
ทางวิชาชีพแตกต่างกันไป ระยะเวลาที่ผ่านไปความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานะทางวิชาชีพก็เปลี่ยนไปด้วย 

3) ขนาดของหน่วยงาน ความพึงพอใจในการทํางานในหน่วยงานขนาดเล็กจะดีกว่า
หน่วยงานขนาดใหญ่ เนื่องจากหน่วยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรู้จักกัน ทํางานคุ้นเคยกัน
ได้ง่ายกว่าหน่วยงานใหญ่ทําให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นกันเอง และร่วมมือช่วยเหลือกัน ขวัญในการทํางาน
ดีทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

4) ความห่างไกลของบ้านและที่ทํางาน การที่บ้านอยู่ห่างไกลจากที่ทํางาน
การเดินทางไม่สะดวก ต้องต่ืนแต่เช้ามือ รถติดและเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทาง มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการทํางาน คนที่เป็นคนจังหวัดหน่ึงแต่ต้องไปทํางานในอีกจังหวัดหน่ึงสภาพของท้องถิ่น ความเป็นอยู่
ภาษาไม่คุ้นเคย ทําให้เกิดวามไม่คุ้นเคยในการทํางาน เน่ืองจากการปรับตัว และการสร้างความคุ้นเคย
ต้องใช้เวลานาน 

5) สภาพทางภูมิศาสตร์ ในแต่ละท้องถิ่น แต่ละพ้ืนที่มีส่วนสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการทํางานคนงานในเมืองใหญ่มีความพึงพอใจในการทํางานน้อยกว่าคนงานในเมืองเล็ก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ความคุ้นเคย ความใกล้ชิดระหว่างคนงานในเมืองเล็กมีมากกว่าในเมืองใหญ่ ทําให้เกิดความอบอุ่นและ
มีความสัมพันธ์กัน 

6) โครงสร้างของงาน โครงสร้างของงาน หมายถึง ความชัดเจนของงานที่สามารถอธิบาย
ช้ีแจงเป้าหมายของงาน รายละเอียดของงาน ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน หากโครงสร้างของ
งานชัดเจน ย่อมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานสามารถป้องกันมิให้เกิดความบิดพลิ้วในการทํางาน
ด้วยนอกจากน้ียัง พบว่างานใดที่มีโครงสร้างของงานดีรู้ว่าจะทําอะไร และดําเนินการอย่างไรสภาพการณ์
ควบคุมจะง่ายขึ้น 
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สุวรรณี โกเมศ (2554, หน้า 41) ได้สรุปจากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยต่างๆ เก่ียวกับ
ลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรไว้ดังน้ี  

1) งานที่มีความเป็นอิสระ หมายถึง ลักษณะงานที่เปิดโอกาสให้บุคคลมีอิสระ
ในการใช้วิจารณญาณของตนเองสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองในการดําเนินงานและกําหนด 
วิธีการปฏิบัติในการทํางานจะเป็นการทําให้บุคคลเพ่ิมความรู้สึกของความรับผิดชอบต่องานที่เกิดขึ้น 
และงานวิจัยที่มีความอิสระจะทําให้บุคคลปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและรู้สึกว่าตนเอง ต้องการ
ทุ่มเทกําลังความสามารถ เพ่ือประโยชน์ให้แก่องค์กรและมีโอกาสคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 
ออกมาเพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า 

2) งานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงของงาน หมายถึง ลักษณะงานน้ันที่บุคคลได้ใช้ทักษะ
ความชํานาญและความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานน้ัน มีลักษณะไม่จําเจ การใช้เทคโนโลยีพิเศษ 
จึงเป็นงานที่มีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่จูงใจที่ดี และกระตุ้นให้บุคคลมีความสนใจในงาน ความเป็นเอกลักษณ์
ของงานเป็นแรงส่งเสริมภาพพจน์ของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งสัมพันธ์กับความผูกพัน
ขององค์กร  

3) งานที่มีความท้าท้าย หมายถึง ลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถ สติปัญญา
ความคิดสร้างสรรค์ หรือใช้เทคโนโลยีพิเศษในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคคลรู้สึกว่างานน้ันมีความท้าทายสูง 
จะแสดงความสนใจที่จะทํางานน้ันๆ ให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเป็นการพิสูจน์ความสามารถของตนเอง
เมื่องานประสบความสําเร็จจะทําให้เกิดความพึงพอใจ  

4) งานที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ หมายถึง ลักษณะงานบุคคลได้ลงทุนกําลังกาย 
กําลังสติปัญญาในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร และองค์กรได้แสดงให้ทราบถึงข้อมูลความชัดเจน
เก่ียวกับการประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินผลงานและการประเมินตนเอง
เป็นระยะๆ ทําให้ทราบถึงความสามารถของตนเองและเพ่ืออํานวยต่อรองกับผู้บังคับบัญชา ดังน้ัน 
งานท่ีใช้ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจนมีผลทําให้บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรมากกกว่าที่ไม่มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความแตกต่างทางด้านลักษณะงาน (job characteristics) 
ส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ีลักษณะงาน จึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยด้านลักษณะลักษณะงาน 6 ด้าน ได้แก่ งานที่มี
ความชัดเจน งานท่ีมีความหลากหลาย งานท่ีมีความท้าทาย งานท่ีมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ งานท่ีมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และงานที่มีความอิสระ 
 
2.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านประสบการณ์ในการทํางาน  
 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานนั้นจะพิจารณาได้ทั้งในประเด็นของโอกาส
ในการหางานใหม่และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ถ้าบุคคลมีโอกาสอย่างมากในการหางานใหม่และ
มีทางเลือกโดยเฉพาะทางเลือกที่มีเง่ือนไขที่น่าสนใจ จะทําให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อ
องค์กรในระดับตํ่าส่วนสภาพการทํางานและลักษณะการดูแลพนักงานขององค์กร การที่พนักงาน
ได้รับรู้ว่าองค์กรมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารงานที่ชัดเจน และยุติธรรม เช่น บุคคลที่มี
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ความพึงพอใจในวิธีการบริหารของผู้บังคับบัญชาของตนเอง หรือมีความพึงพอใจในความยุติธรรม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการดูแลพนักงานขององค์กร เช่น 
การที่พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความเอาใจใส่ในสวัสดิการของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานใหม่ 
ถ้าเขารับรู้ว่าองค์กรทําสิ่งต่างๆ ได้อย่างมากมายในการที่จะเอื้อให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้และ
ทําให้เขาเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต สิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลให้บุคคลเกิดความผูกพันต่อ
องค์กรในระดับสูง (Allen & Meyer, 1990, p. 5; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2550, หน้า 40)  
 จันทิมา ช่ืนอารมณ์ (2550, หน้า 81) กล่าวว่า ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย 

1) ได้รับมอบหมายให้ทํางานหรือรับผิดชอบในงานสําคัญเสมอ 
2) มีส่วนร่วมอย่างมากในความสําเร็จขององค์กร 
3) ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานว่ามีความสามารถ 
4) ได้รับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาทั้งเร่ืองงานและเรื่องส่วนตัว 
5) เมื่อประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้

เป็นอย่างดี 
6) ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตนและให้ความสําคัญเช่นเดียวกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ 
7) ได้รับการคุ้มครองดูแลจากองค์กรเมื่อเกิดปัญหาในการทํางาน 
8) คิดว่าองค์กรเป็นองค์กรที่ดีที่สุดสําหรับตน 
9) นับต้ังแต่เข้ามาทํางาน ได้รับสวัสดิการจากองค์กรมากมาย 
10) คิดว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากองค์กรเหมาะสมและคุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้

อุทิศให้ 
อนันต์ คงจันทร์ (2551, หน้า 32–44) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในงาน

และความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารธนาคารระดับกลางของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 216 คน จากธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง พบว่า ประสบการณ์การทํางานมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ ความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารที่ทํางานมานานกว่า 20 ปี 
แตกต่างจากผู้บริหารท่ีทํางานกับองค์กรมา 15 ปี หรือน้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ประสบการณ์ในการทํางาน (work experience) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
ว่ารับรู้การทํางานในองค์กรอย่างไร (Steers, 1977; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพิ่มชัย, 2550, หน้า 42) 
กล่าวถึงประสบการณ์ในการทํางานที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ 

1) ความรู้สึกเป็นที่ไว้วางใจและน่าเช่ือถือของสมาชิกในองค์กร สมาชิกจะรับรู้ว่าองค์กร
จะไม่ทอดทิ้งเขา และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา สมาชิกที่มีความไว้วางองค์กรสูงจะมีความผูกพัน
ต่อองค์กรมาก 

2) การที่องค์กรให้ความสําคัญต่อสมาชิก เมื่อสมาชิกรู้สึกว่าเขามีความสําคัญต่อองค์กร
และองค์กรต้องการให้เขามีความผูกพันต่อองค์กรของเขาย่อมจะมีสูงข้ึน  

3) ความคาดหวังของสมาชิกที่มีต่อองค์กร กล่าวคือ ถ้าสิ่งที่สมาชิกได้รับจากองค์กร
เป็นไปตามความคาดหวังของเขา จะทําให้สมาชิกมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าสมาชิกที่ไม่ได้รับ
การตอบสนองตามความคาดหวัง 
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4) ทัศนคติของเพ่ือนร่วมงานและองค์กร เมื่อพนักงานหรือสมาชิกขององค์กรรู้สึกว่า
เพ่ือนร่วมงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรพบว่า จะมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้วย 

สุวรรณี โกเมศ (2554, หน้า 41) ได้สรุปจากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยต่างๆ เก่ียวกับ
ประสบการณ์การทํางานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรไว้ดังน้ี  

1) ความสําคัญของตนเองในองค์กร หมายถึง การรับรู้ของบุคบเก่ียวกับบทบาทของ
ตนในองค์กรที่ได้รับการยอกย่อง การยอมรับและให้ความสําคัญจากองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน กล่าวว่า 
พนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์กร เมื่อเขาพบว่าดนตรีความสําคัญกับองค์กร มีสิ่งจูงใจในการทํางาน
ได้รับการสนับสนุนที่ดีปฏิบัติงานในสถานที่ เครื่องมือพร้อมและมีประสิทธิภาพ Buchanan (1974) 
กล่าวว่า ความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญกับองค์กร ที่ให้ผู้ปฏิบัติงานจากการที่บุคคลทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจให้กับองค์กรทําให้บุคคลรู้สึกว่าสามารถทําประโยชน์กับองค์กรได้ และรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของ
เขาได้รับการยกย่องมีคุณค่าองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการ ของเขาที่จะได้ทําให้ผู้อ่ืนยกย่อง
สรรเสริญได้ ทําให้บุคคลรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของเขามีคุณค่า การตระหนักถึงความสําคัญของบุคคล
ต่อองค์กรเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคคลของเข่ามีคุณค่าการตระหนักถึงความสําคัญของ
คุณค่าต่อองค์กรเป็นการสนองความต้องการของบุคคลในองค์กร ด้านความมีคุณค่าในตนเอง (self esteems)  

2) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อเพ่ือร่วมงาน คนอ่ืนๆ 
และผู้บังคับบัญชา    

3) ทัศนคติของกลุ่มในองค์กร หมายถึง การรับรู้เกี่ยวพันทางสังคมกับเพ่ือนร่วมงาน
และองค์กร เช่น การมีโอกาสเข้าสังคมพบปะพูดคุยกับเพ่ือนฝูง รวมท้ังผู้บังคับบัญชาของกลุ่มภายใน
องค์กรน้ัน ทําให้บรรยากาศในองค์กรแตกต่างกัน บรรยากาศองค์กรที่ดีทําให้บุคคลรู้สึกว่าทันคติของ
กลุ่มดีส่งผลให้เกิดความไว้วางใจ ระหว่างบุคคลมีความสําคัญต่อโครงสร้างของระบบสังคมและ
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกันในองค์กร มีความเป็นมิตรและให้ความร่วมมือกัน
ปัจจัยด้านทัศนคติของกลุ่มในองค์กร มีความแตกต่างกันกับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความแตกต่างทางด้านประสบการณ์ในการทํางาน (work 
experience) ส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ีประสบการณ์ในการทํางาน
จึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์
ในการทํางาน จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่
พ่ึงพิงได้ ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กร และทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 
 
2.5 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
 

2.5.1 ข้อมูลทัว่ไป 
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด เดิมคือบริษัท ไอบีเอ็มสตอเรจ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 

จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2540 ต่อมาในปี 2546 ได้เปลี่ยนเป็น บริษัท ฮิตาชิโก
ลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด และต่อมาใน ปี 2554 เปลี่ยนเป็น เอชจีเอสที
(ประเทศไทย) จํากัด มีทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท เป็นโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีขนาด 
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44,000 ตารางเมตร ต้ังอยู่บนเน้ือที่ 126 ไร่ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 304 โซน 3 อําเภอศรีมหาโพธ์ิ
จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งใช้เก็บบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์และ
ฐานเก็บบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ (server) ปัจจุบันได้พัฒนาไปใช้กับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ เช่น 
เครื่องเล่น เพลง MP3 MP4 กล้องถ่ายวิดีทัศน์ รวมท้ังเคร่ืองนําทาง (navigators) ในรถยนต์โรงงาน
ในประเทศไทย เป็นโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่มีจํานวนการผลิตมากที่สุดของบริษัทฮิตาชิทั่วโลก 
คิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟทั้งหมด 

ปัจจุบันบริษัท มีพนักงาน 8,781 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ พนักงานประจํารายเดือน (ทํางาน 5 วัน ไม่เก่ียวข้องกับฝ่ายผลิต) พนักงานประจํารายเดือน 
(ทํางาน 4 หยุด 2 วัน เก่ียวของกับการผลิต) และพนักงานรายวัน (ทํางาน 4 หยุด 2 วัน เก่ียวข้องกับการผลิต)  
 

ตาราง 5 จํานวนพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ประเภทพนักงาน จํานวน 
พนักงานฝ่ายผลิตรายวัน       6,998  
พนักงานฝ่ายผลิตรายเดือน          767  
พนักงานฝ่ายสํานักงาน       1,016  

รวม       8,781  
ที่มา:  (ฝ่ายบุคคล บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559) 
 

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสถานประกอบการดีเด่น  
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีซ้อน (2548–2552) รางวัลสถานประกอบการดีเด่น 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 6 ปีซ้อน (2547–2552) เป็นต้น 

2.5.2 แนวทางการบริหารของบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
1) วิสัยทัศน์ (vision)  

สรรสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกค้า ด้วยความเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและ
ความน่าเช่ือถือสูงสุดในอุตสาหกรรมการจัดเก็บข้อมูลและเป็นองค์กรที่อุทิศให้สังคมด้วยบุคลากรและ              
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

Inspire our customers by being the storage industry’s most innovative 
and respected company; one that makes positive contributions to society through 
our people and products. 

2) ภารกิจ (mission)  
เป็นผู ้มอบเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลที่ล้ําหน้าและมีคุณภาพ

เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า 
We provide digital storage that delivers pioneering technology & 

quality that customers can count on. 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

42 
 

3) นโยบายการบริหารองค์การ 
บริษัทไม่ได้เน้นการเป็นองค์การธุรกิจที่ใส่ใจเฉพาะการสร้างยอดขายหรือ

มุ่งกําไรอย่างเดียวแต่ยังยึดมั่นและใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย คือ การให้ความสําคัญต่อลูกค้า 
พนักงาน รวมถึงชุมชน โดยมุ่งเน้นการดําเนินการอย่างมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบยกตัวอย่าง  
เช่น บริษัทดําเนินการภายใต้แนวคิดการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: corporate social 
responsibility) ต้ังแต่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบการผลิตที่ไม่ปล่อย
ของเสียสู่ชุมชน มีจริยธรรมในการดําเนินการ รวมถึงการบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เพ่ือสาธารณชน 

ด้านพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานว่าเป็นตัวแสดงหลักต่อ 
ความสําเร็จขององค์การ โดยกําหนดนโยบายและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี 
ความผาสุข ความพึงพอใจของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานทํางานได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ันยังให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาพนักงาน โดยได้รับการอบรม เรียนรู้พัฒนา ให้โอกาสได้มีความก้าวหน้า ในการทํางานกิจกรรมต่าง  ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทมีหลายรูปแบบ และหลายแนวทาง ทั้งที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการทํางาน เช่น การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ การจัดทําเส้นทางฝึกอบรม และการสนับสนุน
การพัฒนาพนักงานผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย เป็นต้น 

นอกจากระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้
และการพัฒนาพนักงานโดยตรงแล้ว กิจกรรมด้านอ่ืนๆ ของการบริหารทรัพยกรมนุษย์มีส่วนช่วยและ
มีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานเพ่ือรักษาบุคลากร เช่น งานด้านพนักงาน
สัมพันธ์งานด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์งานด้านการให้บริการพนักงาน 

บริษัทให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์โดยวางแผนจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่ตลอดทั้งปีเพ่ือให้พนักงานผ่อนคลายจากการทํางาน รวมทั้งเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างพนักงาน โดยเน้นกิจกรรมที่หลากหลายและให้พนักงานส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วม เช่น การจัดแข่งขัน
กีฬาภายใน 

งานด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์มีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานในชุมชน 

งานด้านการให้บริการพนักงานด้านทั่วๆ ไป เช่น การดูแลรถ รับ–ส่ง โรงอาหาร หอพัก 
ชุดพนักงาน เป็นต้น ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานขึ้นมาดูแลโดยตรง เรียกว่า แผนกบริการทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือให้บริการพนักงานได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

นอกจากน้ียังมีงานด้านบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทดแทน ระบบการยกย่อง 
ชมเชย การให้รางวัลและสิ่งจูงใจพนักงาน การสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน และงานด้านการบริการ
สุขภาพโครงการข้างต้นจัดทําข้ึนเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัท และทุ่มเทกับการทํางาน
อย่างมีความสุข 

4) สวัสดิการของพนักงานตามระเบียบของบริษัท 
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด เป็นองค์กรที่เน้นการให้สวัสดิการกับพนักงาน

มากกว่าการข้ึนเงินเดือน หรือการดึงดูดด้วยเงินเดือนสูงๆ เพราะบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
มีสวัสดิการต้ังแต่สวัสดิการในเรื่องทั่วไปท่ีพบเห็นได้ในองค์กรต่างๆ สวัสดิการของบริษัท เอชจีเอสที 
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(ประเทศไทย) จํากัด จึงเป็นสิ่งที่ทําให้พนักงานสามารถดํารงชีพอยู่ได้นอกเหนือจากเงินเดือนเพราะ
สวัสดิการของที่น่ีครอบคลุมสิ่งที่เป็นมากกว่าปัจจัย 4 แทบทั้งหมด 
 
ตาราง 6 สวัสดิการของพนักงานตามระเบียบของบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
 

สวัสดิการและบริการของบริษัท 

ลําดับ รายการ 
พนักงานฝ่าย
ผลิตรายวัน 

พนักงานฝ่าย
ผลิตรายเดือน 

พนักงานฝ่าย
สํานักงาน 

1 ค่าแรง / ค่าจ้าง    
2 ค่าเช่าบ้าน –   
3 โอทีวันทํางาน    
4 โอทีวันหยุด    
5 ค่าอาหาร  – – 
6 ค่าอาหารโอที    
7 ค่าอาหารโอทีวันหยุด    
8 ค่ากะ   – 
9 ค่าทักษะ  – – 
10 เบ้ียขยัน    
11 โบนัสประจําปี    
12 โบนัสตามผลกําไร    
13 ปรับขึ้นเงินเดือน ประจําปี    
14 การฝึกอบรม    
15 ลาพักร้อน    
16 ลาอ่ืนๆ อีก 20 รายการ    
17 บริการหอพัก  – – 
18 บริการรถรับ–ส่ง    
19 บริการห้องพยาบาล    
20 ชุดยูนิฟอร์ม   – 
21 รองเท้าพนักงาน    
22 ล็อคเกอร์พนักงาน    
23 บัตรพนักงาน    
24 ชิพพนักงาน    
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

สวัสดิการและบริการของบริษัท 

ลําดับ รายการ 
พนักงานฝ่าย
ผลิตรายวัน 

พนักงานฝ่าย
ผลิตรายเดือน 

พนักงานฝ่าย
สํานักงาน 

25 บัตรทานข้าว    
26 กระดาษทิชชู่    
27 แก้วนํ้า    
28 ประกันสุขภาพกลุ่ม    
29 ประกันสุขภาพกลุ่มสําหรับครอบครัว    
30 การเบิกค่ารักษาพยาบาล    
31 การเบิกค่าทันตกรรม    
32 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ    
33 กู้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ    
34 ทุนการศึกษาบุตร    
35 ทุนการศึกษาพนักงาน    
36 เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส    
37 เงินช่วยเหลืองานศพ    
38 เงินช่วยเหลือภัยธรรมชาติ    
39 บริการห้องสมุด    
40 บริการห้องพักผ่อน    
41 บริการห้องทีวี    
42 บริการอินเทอร์เน็ต WIFI    
43 บริการร้านอาหาร    
44 บริการร้านกาแฟ    
45 บริการร้านสะดวกซื้อ 7–11    
46 บริการนํ้าด่ืม    
47 บริการตู้กดนํ้า    
48 บริการตู้เอทีเอ็ม    
49 บริการด้านธนาคาร    
50 บริการร้านสะดวกซื้อภายในครัวเรือน    
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ตาราง 6  (ต่อ) 

สวัสดิการและบริการของบริษัท 

ลําดับ รายการ 
พนักงานฝ่าย
ผลิตรายวัน 

พนักงานฝ่าย
ผลิตรายเดือน 

พนักงานฝ่าย
สํานักงาน 

51 บริการร้านค้าผู้พิการ    
52 บริการครอสฟิต มีครูสอน    
53 บริการโยคะ  มีครูสอน    
54 บริการ Sport club 8 รายการ    
55 บริการสนามกีฬา    
56 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    
57 บริการลานจอดรถ    
58 บริการกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น    

ที่มา:  (ฝ่ายบุคคล บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ณ มกราคม 2559) 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
ธนพร แย้มสุดา (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาความยึดมั ่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

กรมการแพทย์ทหารเรือ พบว่า ในด้านประสบการณ์ในการทํางาน บุคลากรให้ความสําคัญกับความรู้สึก
ว่าตนเองน้ันมีความสําคัญต่อองค์กรอย่างมาก ในด้านที่รู้สึกเป็นส่วนหน่ึง ในการร่วมทําให้องค์กรเกิด
ความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จในด้านต่างๆ 

นพวรรณ เลิศมงคล (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในสํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในแต่ละด้านอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านความจงรักภักดีคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านทุ่มเทเพ่ือองค์กร
และด้านความศรัทธาต่อองค์กร ในด้านความจงรักภักดี พนักงานมีความมุ่งมั่นจะปกป้องช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสําคัญ   
 ปัจเจก ทัพพรหม (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร 
ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พบว่า 
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานข้อที่ให้ความสําคัญมากที่สุด คือ การคิดว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กรที่พร้อมจะทําทุกอย่างให้องค์กรอยู่รอด และยินดีจะต่อสู้เพ่ือพัฒนาและปกป้องช่ือเสียงขององค์กร 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พนักงานที่มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันแต่พนักงาน
ที่มีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอัตราเงินเดือนต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
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วัชรี หวังนุช (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสาร ลักษณะงาน แรงจูงใจในการทํางาน 
ความผูกพันต่อองค์กรและความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ทํางาน พบว่า แรงจูงใจในการทํางาน
ในด้านลักษณะงาน บุคลากรมีความต้องการงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนมากที่สุด 
เพ่ือให้เกิดการทํางานที่ถูกต้องตรงกับสายงานที่ศึกษาหรือตั้งใจสมัครเข้าทํางาน อันจะไม่ทําให้เกิด
การโยกย้ายสถานที่ทํางานบ่อย แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร และ
ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับความคิดท่ีจะโยกย้ายสถานที่ทํางานอีกด้วย 

สันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน: 
กรณีศึกษา บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) พบว่า ด้านปัจจัยแรงจูงใจต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรในภาพอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เช่นกัน ลักษณะส่วนบุคคล ด้าน เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน 
ตําแหน่งที่แตกต่างกันไม่พบความสัมพันธ์ระดับความผูกพัน 

สุกรรณิการ์ เจียมคงอยู่ (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อ
องค์กรของข้าราชการโรงพยาบาลตากสิน พบว่า มีระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 
ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันซึ่ง
ต่างรู้สึกว่าองค์กรให้ความสําคัญและได้รับประโยชน์และสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพียงพอต่อตนเองและ
ครอบครัว 

พิมพ์พร วงษ์มหา (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระยอง การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีและครู และเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีและครูเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สตรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง ที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสตรี กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 688 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t–test)  

จักรพันธ์ เทพพิทักษ์ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ 
พนักงาน บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด พบว่า ความผูกพันองค์กรอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความรู้สึกว่า
ตนมีความสําคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพาได้ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง
จากองค์กร และทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร  

ปาริชาติ บัวเป็ง (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันธ์ขององค์กรของ
พนักงานบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรี ประเทศไทย (จํากัด) พบว่า พนักงานมีความรู้สึกคาดหวังจากองค์กร
เมื่อเข้าทํางาน คือคาดหวังการได้รับมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถท่ีตนศึกษาและ
ได้รับการอบรมมาตรงกับสายงานของตน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ 
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยที่ปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ
มากท่ีสุด และปัจจัยด้านเฉพาะลักษณะทางเพศ รวมทั้งข้อจํากัด ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมในสังคม
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เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระยองมากที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาระยองของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี และครู จําแนกตามตําแหน่งในการปฏิบัติงาน
เป็นรายด้านพบว่า ด้านปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และโดยภาพรวม แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาสตรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง ของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีและครู 
จําแนกตามเพศ เป็นรายด้านและโดยภาพรวม แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 4) ผลการเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง ของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี 
และครู จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด เป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และโดยภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 5) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง ของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี และครู จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางานเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และโดยภาพรวม 
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุกฤษฎ์ิ ลิ้มโพธ์ิทอง (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ขององค์กรธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ผลกระทบของแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ต่อการเข้าออกของพนักงาน 2) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลระหว่างแนวปฏิบัติ
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กับการสูญเสียจากการผลิตผ่านการเข้าออกของพนักงาน
ขององค์กรธุรกิจการผลิตเครื่องไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และ 3) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
กับผลิตภาพแรงงาน ผ่านการเข้าออกของพนักงาน ในการวิจัยน้ีพบว่า 1) แนวปฏิบัติด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้าน มีผลกระทบเชิงลบต่อการเข้าออกของพนักงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 2) ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปรดังกล่าว มีผลกระทบทางตรงต่อการสูญเสียจากการผลิต 
และผลิตภาพแรงงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปรดังกล่าว ยังมีผลกระทบ
ทางอ้อมผ่านการเข้าออกของพนักงาน ไปยังการสูญเสียจากการผลิต และผลิตภาพแรงงาน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและ 4) การเข้าออกของพนักงานมีผลกระทบทางตรงต่อการสูญเสียจากการ
ผลิต และการผลิตภาพแรงงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ การวิจัยน้ีเสนอแนะว่าองค์กรธุรกิจ การผลิต
เคร่ืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ควรบริหารแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้าน ในลักษณะประสมประสานกัน และควรนํากลยุทธ์ที่ใช้ใน การดําเนินการของ
แนวปฏิบัติ มาใช้เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจดังกล่าวสามารถคัดเลือกได้บุคลากรที่มีความเหมาะสม
กับงาน เข้ามาทํางานกับองค์กร และสามารถธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
และทักษะในการผลิตให้อยู่ทํางานกับองค์กรนาน 
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วรพจน์ ศรีวิริยานุภาพ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานและความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเครือบริษัท มูราคามิ การวิจัยครั้งนี้เพื่อ 
1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงาน 3) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานจําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 4) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
และ 5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานกับระดับความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเครือบริษัท 
มูราคามิ จํานวน 397 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t–test F–test และ correlation ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงาน มีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับมากโดยพนักงานมีความคิดเห็นด้วยในระดับมากที่สุดต่อ
การปฏิบัติงานด้านมนุษย์สัมพันธ์ และเห็นด้วยในระดับมากต่อการปฏิบัติงานด้านความรู้/ประสบการณ์ 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านบุคลิกภาพและด้านการพัฒนางาน 2) พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีความพึงพอใจมากต่อในการทํางาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
ด้านลักษณะงานด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านสิ่งแวดล้อม
ในการทํางานและด้านความมั่นคงในการทํางาน ส่วนด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พนักงานมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง 3) พนักงานที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งงานอายุ
การทํางานในบริษัทฯ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน 
อายุการทํางานในบริษัทฯ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการทํางาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ระดับความคิดเห็นของพนักงาน ต่อการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธ์ในด้านบวกกับ ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

จักรพันธ์ เทพพิทักษ์ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ 
พนักงาน บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ 
องค์กรของพนักงาน บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน และ 
ประสบการณ์ในงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงาน บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัดกลุ่ม ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจํานวน 122 คน ซึ่งเป็นพนักงานสํานักงานปฏิบัติงานในส่วนการ สนับสนุน
การผลิตจํานวน 85 คน พนักงานสํานักงานปฏิบัติงานในส่วนการผลิตจํานวน 37 คน และทําการประมวลผล
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและไคสแควร์ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก สําหรับ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันองค์กร ได้แก่ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ทํางาน ในบริษัท ส่วน เพศ อายุ สถานภาพ 
รายได้ต่อเดือน และตําแหน่ง ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ องค์กร สําหรับปัจจัยด้านลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันองค์กร ได้แก่ ความ มีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน 
ความมีเอกลักษณ์ของงาน ผลป้อนกลับของงาน และงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และปัจจัย
ในด้านประสบการณ์ในงานมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันองค์กรในระดับมาก ได้แก่ ความรู้สึกว่าตน
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มีความสําคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง
จากองค์กร และทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน และองค์กร 

วัชราพร โรจนวิภาต (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ องค์กร
ของพนักงาน ระดับปฏิบัติการ ศึกษาเฉพาะกรณี: พนักงานโรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟ เฟิลส์ อินเตอร์
เนช่ันแนล กรุงเทพฯ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงาน ระดับปฏิบัติการ 
ศึกษาเฉพาะกรณี: พนักงานโรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุงเทพฯ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับโรงแรมต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป 
จํานวนทั้งสิ้น 208 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ในด้านความคิดเห็นเก่ียวกับความ พึงพอใจในงาน ด้านความคิดเห็น
ที่เก่ียวกับประสบการณ์จากการทํางาน และความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์กร ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงาน 
ระดับปฏิบัติการ โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุงเทพฯ จะใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ
แบบเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติที (t–test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (multiple 
comparisons) ด้วยวิธีของ Scheffe ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ประภาส ฟักทอง (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานและ
สมรรถนะในการทํางานกับความสําเร็จในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานและสมรรถนะในการทํางานกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 นํ้าหนักความสําคัญและสร้างสมการพยากรณ์ของข้อมูลพ้ืนฐานและ
สมรรถนะในการทํางานกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 จํานวน รวมท้ังสิ้น 217 คน โดยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานและสมรรถนะ
ในการทํางานกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับสมรรถนะในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน
ภาค 5 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ทั้ง 13 ด้าน ขีดความสามารถหลักขีดความสามารถบริหาร ขีดความสามารถ
เชิงเทคนิค พบว่า พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีระดับสมรรถนะในการทํางานอยู่ในระดับสูง 
2) ระดับความสําเร็จในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ทั้ง 3 ด้าน พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน
ภาค 5 มีระดับความสําเร็จในการทํางาน อยู่ในระดับสูง 3) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานและสมรรถนะ
ในการทํางาน ได้แก่ ขีดความสามารถหลัก และขีดความสามารถด้านการบริหาร มีความสัมพันธ์กับ
ความสําเร็จในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สุนาภา คุ้มชัย (2552, หน้า 30) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันของบุคลากรต่อหน่วยงานราชการ 
กรณีศึกษากรมชลประทาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ
กรมชลประทาน 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความผูกพันไปตามสถานภาพของประชากร 
สถานภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และสถานภาพการทํางาน และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทาง 
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ในการปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรต่อกรมชลประทานให้ดียิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จํานวน 239 คน และรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความผูกพัน
แตกต่างไปตามสังกัดหน่วยงาน บรรยากาศองค์การ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะการจ้างงาน และ
ความพึงพอใจในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญที่ α = 0.05 ซึ่งมีผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความผูกพัน จึงสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงสังกัดหน่วยงาน บรรยากาศองค์การ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะการจ้างงาน และความพึงพอใจในการทํางาน มีผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับความผูกพัน
ต่อกรมชลประทาน 

กอบศักด์ิ ขาวปลอด (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร
ของพนักงานองค์กร มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันองค์กรของพนักงานองค์กรมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 266 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานครระดับมาก ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้ดังน้ี ด้านลักษณะงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ ระดับ 3.9 9 ด้านการยอมรับนับ
ถือ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ระดับ 3.90 ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ระดับ 
3.89 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยเกี่ยวกับความผูกพันองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.78 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านความศรัทธาต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ระดับ 3.54 ด้านความทุ่มเท ต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ระดับ 3.86 ด้านความจงรักภักดีต่อ
องค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ระดับ 3.95 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

กิตติพงศ์ สุวรรณมาโจ (2556, บทคัดย่อ) การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด สํานักงานเขตลําปาง โดยรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม
พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด สํานักงานเขตลําปาง จํานวน 153 คน พบว่าประชากร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20–30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ช่วงรายได้อยู่ระหว่าง 10,001–20,000 บาท และมีระยะการปฏิบัติงาน 1–10 ปี และพบว่ามีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความภูมิใจ
ในองค์การ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทํางาน ด้านการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและ ความมั่นคงในอาชีพ ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรม
ในองค์กร ด้านรายได้และ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และด้านความสมดุลของชีวิตการทํางาน ซึ่งยังพบว่ามี
ความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทในการทํางานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร ความต้องการอย่างเด็ดเด่ียวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
ต่อไป และความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร นอกจากน้ียังพบว่า คุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด สํานักงานเขตลําปาง ทุกด้านมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีระดับความสัมพันธ์กันค่อนข้างปานกลาง 
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมในองค์กร 

โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556, หน้า 65-66) ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จํานวน 5 โรงเรียน พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ในทุกด้านมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ความเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติงานเพ่ือองค์กร ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร และความเช่ือมั่นและ
การยอมรับเป้าหมายขององค์กร จากการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะ และปัจจัย
ด้านประสบการณ์การทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

ประดิษฐพงษ์ สร้อยเพชร (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาเร่ืองความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน บริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหนึ่ง ส่วนงานวิศวกรรมที่ทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร และเพ่ือศึกษาระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน่ึง ในส่วนงานวิศวกรรม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุ 25–35 ปี 
สถานะภาพโสด ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 40,001–50,000 บาท ตําแหน่งงาน
ระดับพนักงาน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้งในส่วน ความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กรด้านความภูมิใจในองค์กร ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้านการทุ่มเท
การทํางาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้านความมี ส่วนร่วมในการเติบโตขององค์กร 
โดยปัจจัยที่มีผลทําให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรเรียงลําดับคือ ปัจจัยความผูกพันองค์กร
ด้านวัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร รองลงมาคือปัจจัยความผูกพันองค์กรด้านความสัมพันธ์ 
ปัจจัยความผูกพันองค์กรด้านภาวะผู้นํา ปัจจัยความผูกพันองค์กร ด้านคุณภาพชีวิต ปัจจัยความผูกพัน
องค์กรด้านค่าตอบแทนโดยรวม ปัจจัยความผูกพันองค์กร ด้านลักษณะงาน ปัจจัยความผูกพันองค์กร
ด้านโอกาสท่ีได้รับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับกลุ่ม
อ้างอิงพบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ (2557, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ฝ่ายรายการและฝ่ายโฆษณา บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์เรช่ัน จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ 
คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อความผูกพัน ต่อองค์กรของ พนักงานฝ่ายรายการและฝ่ายโฆษณา 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์เรช่ัน จํากัด (มหาชน) และ 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา และ
สร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายรายการและฝ่ายโฆษณาของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง 
คอร์ปอร์เรช่ัน จํากัด (มหาชน) งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่าย 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 347 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันองค์กร ของพนักงาน 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์เรช่ัน จํากัด (มหาชน) อยู่ในระดับปานกลางผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าพนักงาน บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์เรช่ัน จํากัด (มหาชน) ที่มี เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน จะปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน 
ปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงาน บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์เรช่ัน จํากัด (มหาชน) กับปัจจัย
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ด้านความผูกพันองค์กรมีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก ปัจจัยด้านความต้องการ
ของพนักงาน บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอร์เรช่ัน จํากัด (มหาชน) กับปัจจัยด้านความผูกพันองค์กร 
มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
เชลดอน (Sheldon, 1971; อ้างถึงใน ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2550, หน้า 13–14) ศึกษาความผูกพัน

ต่อองค์กรของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร พบว่า อายุงาน หรือระยะเวลาที่อยู่ในตําแหน่งในองค์กร
มีความสัมพันธ์ต่อองค์กร กล่าวคือ สมาชิกที่ทํางานในองค์กรยิ่งนานเท่าใดก็จะยิ่งมีความผูกพัน
ต่อองค์กรมากขึ้นเท่าน้ัน โดยเขาอธิบายว่า การที่สมาชิกขององค์กรทํางานมานานก็ยิ่งจะมีแนวโน้ม
ที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรได้มากข้ึน 

วิลสัน และลาสซิงเกอร์ (Wilson & Laschinger, 1994; อ้างถึงใน สิรินาตย์ กฤษฎาธาร, 2552, 
หน้า 21) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาล ซึ่งทําการศึกษาพยาบาลประจําการ ซึ่งไม่ใช่ระดับ
หัวหน้าแผนก จํานวน 92 คน ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหน่ึงที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยการรับรู้
การเพ่ิมอํานาจในงานครั้งน้ีใช้แนวคิดของ Kanter โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์การทํางาน สถานภาพการสมรส 
ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

มาชิ และจอห์น (Masih & John, 2001; อ้างถึงใน ดนัย กิ่งก้าน, 2553, หน้า 40) ทําการศึกษา
รูปแบบของผู้นําแนวโน้มทางสังคมของโรงเรียนและความผูกพันในองค์กรของครทูาํการเก็บข้อมลูจากครู
ที่ทํางานเต็มเวลา จํานวน 227 คน จาก 20 โรงเรียน จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติของผู้นํา ลักษณะ
ของโรงเรียนและความผูกพันในอาชีพครูมีความสัมพันธ์กับครูที่ถูกสังเกตมีความคงทนในอาชีพสูง
ภายใต้ลักษณะของผู้นํา ความผูกพันในอาชีพครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิดกว้างทางสังคม
ของโรงเรียน และ 25% ของความแปรปรวนเกิดจากสถานภาพสมรส พฤติกรรมของผู้นําและลักษณะ
แนวโน้มทางสังคมของโรงเรียน 

เดวิด, ไลน์ และโรด์เจอร์ (David, Lynn, Rodger, 2003, pp. 99–118; อ้างถึงใน ดนัย กิ่งก้าน, 
2553, หน้า 40) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร โดยทําการสํารวจทัศนคติต่อ
องค์กรและความสัมพันธ์ของการออกจากงาน โดยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานขาย
ให้ห้างสรรพสินค้าจํานวน 215 คน และตัวแทนประกัน 197 คน พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและโอกาส ความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันและความพึงพอใจ
ต่อองค์กร 
 ราเจนดาร์ มัทอูลูร์ และลาดอน (Rajendran Muthuveloo & Raduan, 2005) ได้ทําการศึกษา
ความผูกพันในองค์กร เป็นการยอมรับในเป้าหมายขององค์กร และเกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย
ให้สําเร็จเป็นความตั้งใจในการทํางานของพนักงานที่เป็นการยอมรับค่านิยมเป้าหมาย และงานที่ทํา
ให้บรรลุเป้าหมาย 

จากการศึกษางานวิจัยที่ในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร 
พบว่า ในด้านข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษาระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อความผูกพันต่อองค์กร ส่วนในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติและประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ พบว่า
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มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งผู้วิจัยจะนําไปเป็นแนวทางในการวิจัย ความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ต่อไป 
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 บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  

ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตํารา และได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี รวมไปถึงงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 

จํานวน 8,781 คน (ข้อมูลพนักงานฝ่ายบุคคล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559) 
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 

จํานวน 383 คน โดยใช้สูตรการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ระดับความเช่ือมั่น 95% และ
กําหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 (Yamane, 1973; อ้างถึงใน วราภรณ์ สุขสุชะโน, 2555, หน้า 5) 
และคํานวณหากลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรในแต่ละประเภทของพนักงานโดยใช้วิธีการ เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) 

สูตร  n  =       N 
                        1 + N (e)2 

เมื่อ   n  =  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง  
      N  =  จํานวนประชากรท้ังหมด  
      e  =  ค่าความคลาดเคล่ือน  

แทนค่าสูตร n  =       8,781  
               1 + 8,781(0.05)2  
       =   8,781  
                 22.95  
       = 382.57 
       =  383 ตัวอย่าง 
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ตาราง 7 แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรในแต่ละประเภทพนักงาน 
 

ประเภทพนักงาน จํานวนประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

1. พนักงานฝ่ายผลิตรายวัน 6,998  305 
2. พนักงานฝ่ายผลิตรายเดือน   767  33 
3. พนักงานฝ่ายสํานักงาน 1,016  44 

รวม   8,781 383 
 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยใช้สอบถาม
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 1 ฉบับ 
มี 4 ตอน ดังน้ี 

1) ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
2) แบบสอบถามฉบับน้ีมี 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (check list) โดยสอบถามตามกรอบของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านลักษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่งงาน รายได้ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ด้านลักษณะงาน 
จํานวน 31 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) โดยสอบถามตามกรอบของปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันด้านลักษณะงาน ได้แก่ งานมีความชัดเจน งานมีความหลากหลาย งานมีความท้าทาย 
งานที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ งานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และงานมีความอิสระ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ด้านประสบการณ์
ในการทํางาน จํานวน 27 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) โดยสอบถามตามกรอบของปัจจัยที่
มีผลต่อความผูกพันด้านประสบการณ์ในการทํางาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร 
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ ความคาดหวังที่ได้รับการตรวจตอบสนองจากองค์กร 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร จํานวน 16 ข้อ 
ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก 
(4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) โดยสอบถามตามกรอบของความผูกพันต่อองค์กร ได้แก ่

ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
เพ่ือประโยชน์ขององค์กร ความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
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3.3 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

ในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
ขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร แนวคิดลักษณะงานและ
ประสบการณ์ในงาน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีลําดับขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยดังน้ี 

3.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร ตําราบทความทางวิชาการงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับ
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กร แนวคิดลักษณะงานและประสบการณ์ในงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือกําหนดเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือ
การวิจัย 

3.3.2 กําหนดวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ โดยศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่าของบุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 72–74)  

3.3.3 พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถาม นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมเน้ือหาและกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสร้างขอบข่ายปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 
จํานวน 4 ด้าน ดังน้ี  

1) ด้านลักษณะส่วนบุคคล 
2) ด้านลักษณะงาน 
3) ด้านประสบการณ์ในการทํางาน  
4) ด้านความผูกพันต่อองค์กร  

เพ่ือให้ผู้ตอบเขียนข้อเสนอแนะในปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด 

3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบพิจารณา 
แล้วนํามาแก้ไขตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนํา 

3.3.5 นําแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารงานวิชาการ 
เพ่ือตรวจสอบครอบคลุม ความชัดเจน ความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) 
ด้านการใช้ภาษา (wording) และด้านอ่ืนๆ ที่ผู้เช่ียวชาญเห็นควรปรับปรุงแก้ไข จํานวน 5 ท่าน ดังน้ี 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวย ปาอ้าย ตําแหน่ง คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

2) ดร.กิตติวงค์ สาสวด ตําแหน่ง อาจารย์ประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

3) ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

4) ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา ตําแหน่งอาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

5) นายณรงค์ น่ิงน้อย ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด   
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3.3.6 นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้งเพ่ือตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข 

3.3.7 นําแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับพนักงานบริษัท แคนนอน 
ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

3.3.8 นําผลจากการทดลองใช้แบบสอบถามไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99) โดยด้านลักษณะงานเท่ากับ .982 ด้านประสบการณ์ในการทํางาน 

เท่ากับ .980 และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร เท่ากับ .980 ทั้งฉบับเท่ากับ .981 ซึ่งเหมาะสมท่ี
จะใช้เป็นแบบสอบถามจริงได้ 

3.3.9 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
3.4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการขออนุญาต

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ให้พนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถาม 

3.4.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือไปยัง บริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และนัดวัน เวลา ไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

3.4.3 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได้ ทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป ดังน้ี 

3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถ่ี
และหาค่าร้อยละ 

3.5.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วแปลความหมายของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับใด โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวช้ีวัด ซึ่งกําหนด
เกณฑ์โดยอาศัยแนวทางหรือแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 103) ดังนี้ 

5    หมายถึง  ลักษณะงานมีผลต่อความผูกพันของพนักงานมากที่สุด 
4    หมายถึง  ลักษณะงานมีผลต่อความผูกพันของพนักงานมาก 
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3  หมายถึง        ลักษณะงานมีผลต่อความผูกพันของพนักงานปานกลาง  
2   หมายถึง        ลักษณะงานมีผลต่อความผูกพันของพนักงานน้อย 
1   หมายถึง        ลักษณะงานมีผลต่อความผูกพันของพนักงานน้อยที่สุด 

3.5.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับใด โดยหาค่าเฉล่ียของคะแนนเป็นตัวช้ีวัด 
ซึ่งกําหนดเกณฑ์โดยอาศัยแนวทางหรือแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 103) ดังนี้ 

5            หมายถึง           ประสบการณ์ในการทํางาน มีผลต่อความผูกพันของพนักงานมากที่สุด 
4           หมายถึง        ประสบการณ์ในการทํางานมีผลต่อความผูกพันของพนักงานมาก 
3            หมายถึง          ประสบการณ์ในการทํางาน มีผลต่อความผูกพันของพนักงานปานกลาง  
2           หมายถึง        ประสบการณ์ในการทํางาน มีผลต่อความผูกพันของพนักงานน้อย 
1             หมายถึง          ประสบการณ์ในการทํางาน มีผลต่อความผูกพันของพนักงานน้อยที่สุด 

3.5.4 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านความผูกพันต่อองค์กร โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับใด โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนน
เป็นตัวช้ีวัด ซึ่งกําหนดเกณฑ์โดยอาศัยแนวทางหรือแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 103) ดังน้ี 

5          หมายถึง         ความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อความผูกพันของพนักงานมากที่สุด 
4         หมายถึง         ความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อความผูกพันของพนักงานมาก 
3           หมายถึง         ความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อความผูกพันของพนักงานปานกลาง  
2         หมายถึง       ความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อความผูกพันของพนักงานน้อย 
1           หมายถึง           ความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อความผูกพันของพนักงานน้อยที่สุด 

โดยใช้เกณฑ์การแปลผล ดังน้ี 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน  

      บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
      อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน  
      บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
      อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน  
      บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
      อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน  
      บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
      อยู่ในระดับมาก 
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ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน  
      บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
      อยู่ในระดับมาก 

3.5.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ภาพรวมและรายด้านแล้วเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 110) 

1) ค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
2) ค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์อยู่ระหว่าง -1 และ + 1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์

กันโดยที่ทิศทางความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่คํานวณได้ คือ 
ถ้าเป็นไปในทางบวก ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามหรือผูกพันกัน สําหรับการพิจารณา
ระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังน้ี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.80-1.00 หมายความว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด มีความสัมพันธ์ระดับมากที่สุด 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.60-0.79 หมายความว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน             
ในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด มีความสัมพันธ์ระดับมาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.40-0.59หมายความว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน             
ในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.20-0.39 หมายความ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน             
ในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด มีความสัมพันธ์ระดับน้อย 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.10-0.19 หมายความว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน             
ในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด มีความสัมพันธ์ระดับน้อยมาก 

3.5.5 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด จากแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
โดยใช้วิธี Stepwise เพื่อดูว่าตัวแปรพยากรณ์ตัวใดที่ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร
ของพนักงานมีนัยสําคัญ แล้วจึงนําตัวแปรที่มีนัยสําคัญ ไปสร้างสมการพยากรณ์ 
 
3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังน้ี 
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

1) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน ด้านลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน ด้านลักษณะงาน ใช้ค่าเฉลี่ย 
(mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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3) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน ด้านประสบการณ์ ใช้ค่าเฉลี่ย 
(mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

4) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร 
ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) 
1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน 

โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
2) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อดังน้ี 

 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังน้ี 

n   แทน จํานวนประชากร 
X    แทน ค่าเฉลี่ย 
S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
r   แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
b   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของการถดถอยของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Beta (β) แทน  ค่าสัมพันธ์ของการถดถอยของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
R   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบพหุคูณ 
R2   แทน ค่ากําลังสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบพหุคูณ 
p   แทน ค่าความน่าจะเป็น (probability) สําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
df   แทน ช้ันของความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
*   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
a   แทน ค่าคงที่ 
y   แทน สมการถดถอยพหูคูณในรูปแบบคะแนนดิบ 
Zy  แทน สมการถดถอยพหูคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
X1   แทน ด้านลักษณะงาน 
X2   แทน ด้านประสบการณ์ในการทํางาน 
X   แทน ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน  
Y   แทน ด้านความผูกพันต่อองค์กร 

 

4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่งงาน รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านลักษณะงาน และด้านประสบการณ์ในการทํางาน 

4.2.1 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านลักษณะงาน ได้แก่ งานมีความ
ชัดเจน งานมีความหลากหลาย งานมีความท้าทาย งานที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ งานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน และงานมีความอิสระ 

4.2.2 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านประสบการณ์ในการทํางาน 
ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ ความคาดหวังที่ได้รับ
การตรวจตอบสนองจากองค์กร และทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 

4.2.3 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ได้แก่ ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กรความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความปรารถนาที่จะ
คงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับความผูกพัน
ในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ดังแสดงในตาราง 8–14 
 
ตาราง 8  จํานวนและร้อยละจําแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 84 21.93 
หญิง 299 78.07 
รวม 383 100.00 

 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 383 คน จําแนกตามสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง 
มีจํานวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 78.07 และเพศชาย จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.93 
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ตาราง 9  จํานวนและร้อยละจําแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
18–25 ปี 33 8.61 
26–30 ปี 101 26.37 
31–35 ปี 106 27.68 
36–40 ปี 94 24.54 
41–45 ปี 43 11.23 
45–50 ปี 6 1.57 
51–55 ปี – – 
55–60 ปี – – 

รวม 383 100.00 
 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 383 คน จําแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 31–35 ปี 
จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.68 รองลงมามีอายุ 26–30 ปี มีจํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.37 ส่วนน้อยที่สุดมีอายุ 45–50 ปี มีจํานวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.57 
 
ตาราง 10  จํานวนและร้อยละจําแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
    ประถมศึกษาปีที่ 6 11 2.87 
    มัธยมศึกษาปีที่ 3 58 15.14 
    ม.6/ปวช. 163 42.56 
    ปวส./อนุปริญญา 73 19.06 
    ปริญญาตรี 72 18.80 
    สูงกว่าปริญญาตรี 6 1.57 

รวม 383 100.00 
 

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 383 คน ตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระดับ ม.6/
ปวช. มีจํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.56 รองลงมา คือ ระดับปวส./อนุปริญญามีจํานวน 73 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.06 ส่วนน้อยที่สุดระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 
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ตาราง 11 จํานวนและร้อยละจําแนกตามสถานภาพการสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพการสมรส จํานวน (คน) ร้อยละ 
โสด 178 46.47 
สมรส 189 49.35 
หย่าร้าง 16 4.18 
รวม 383 100.00 

 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 383 คน จําแนกตามสถานภาพการสมรสของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรส มีจํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35 ส่วนสถานภาพหย่าร้างน้อยที่สุด จํานวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.18 

 
ตาราง 12  จํานวนและร้อยละจําแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท จํานวน (คน) ร้อยละ 
    ตํ่ากว่า 3 ปี 55 14.36 
    ต้ังแต่ 3–5 ปี 50 13.06 
    ต้ังแต่ 5–10 ปี 168 43.86 
    ต้ังแต่ 10–15 ปี 67 17.49 
    ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป 43 11.23 

รวม 383 100.00 
 

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 383 คน จําแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ต้ังแต่ 5–10 ปี มีจํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.86 รองลงมาต้ังแต่ 10–15 ปี มีจํานวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.49 และน้อยที่สุด คือ ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.23 
 
ตาราง 13  จํานวนและร้อยละจําแนกตามตําแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตําแหน่งงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
ฝ่ายผลิตรายวัน 305 79.63 

ฝ่ายผลิตรายเดือน 33 8.62 
ฝ่ายสํานักงาน 45 11.75 

รวม 383 100.00 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

65 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 383 คน จําแนกตามตําแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ฝ่ายผลิตรายวัน มีจํานวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 79.63 รองลงมา คือ ฝ่ายสํานักงาน จํานวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.75 และฝ่ายผลิตรายเดือนน้อยที่สุด มีจํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.62 
 
ตาราง 14  จํานวนและร้อยละจําแนกตามรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายได้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
5,000–10,000 บาท 59 15.40 
10,001–15,000 บาท 147 38.38 
15,001–20,000 บาท 97 25.33 
20,001–25,000 บาท 26 6.79 
25,001–30,000 บาท 23 6.01 
30,001–35,000 บาท 21 5.48 
35,001–40,000 บาท 4 1.04 
85,000 บาทข้ึนไป 6 1.57 

รวม 383 100.00 
 

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 383 คน จําแนกตามรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้
ระหว่าง 10,001–15,000 บาท จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 38.38 รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 
15,001–20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 ส่วนอันดับสุดท้ายมีรายได้ระหว่าง 35,001–
40,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านลักษณะงาน และด้านที่ 2 
ด้านประสบการณ์ในการทํางาน และด้านที่ 3 ด้านความผูกพันต่อองค์กร วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 15–31 
 

ตาราง 15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด โดยรวม  

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ด้านลักษณะงาน 3.67 .50 มาก 1 
2. ด้านประสบการณ์ในการทํางาน 3.47 .59 ปานกลาง 2 

รวม 3.57 .53 มาก  
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จากตาราง 15 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 

(ประเทศไทย) จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านลักษณะงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = .50) และรองลงมาคือ
ด้านประสบการณ์ในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47, S.D. = .59)  
 
ตาราง 16  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ

พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงานรายข้อและโดยรวม 
 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. งานมีความชัดเจน 3.96 .58 มาก 1 
2. งานมีความหลากหลาย 3.73 .64 มาก 3 
3. งานมีความท้าทาย 3.51 .67 มาก 6 
4. งานที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 3.54 .63 มาก 5 
5. งานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 3.73 .72 มาก 2 
6. งานมีความอิสระ 3.58 .66 มาก 4 

รวม 3.67 .50 มาก  
 

จากตาราง 16 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = .50) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า งานมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.96, S.D. = .58) รองลงมาคืองานมี
ความหลากหลาย ( X = 3.73, S.D. = .64) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ งานมีความท้าทาย ( X =
3.51, S.D. = .67) 
 
ตาราง 17   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ

พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 1 งานมีความชัดเจน 
 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. สามารถระบุงานที่ทําอยู่ว่ามีลักษณะขั้นตอนและวิธีการทํางาน
อย่างไร 

3.91 .74 มาก 3 

2. สามารถทํางานในความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี      4.17 .64 มาก 1 
3. งานในความรับผิดชอบมีขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ชัดเจน

เป็นระบบ 
4.00 .77 มาก 2 

4. เมื่อเกิดปัญหาในการทํางานแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 3.76 .73 มาก 4 
รวม 3.96 .58 มาก  
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จากตาราง 17 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 1 งานมีความชัดเจน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.96, 
S.D. = .58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถทํางานในความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.17, S.D. = .64) รองลงมาคือ งานในความรับผิดชอบของท่านมีขั้นตอนและ
วิธีการทํางานที่ชัดเจนเป็นระบบ ( X = 4.00, S.D. = .77) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหา
ในการทํางานแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ( X = 3.76, S.D. = .73) 
 

ตาราง 18   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 2 งานมีความหลากหลาย 

 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. งานจําเป็นใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถหลายด้านประกอบกัน 3.87 .72 มาก 1 
2. งานมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานอยู่เสมอ 3.84 .82 มาก 2 
3. งานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการทํางานเสมอ 3.58 .91 มาก 4 
4. ได้รับการสนับสนุนให้ทดลองใช้วิธีการทํางานในรูปแบบใหม่ๆ 

ที่แตกต่างจากเดิมเพ่ือความทันสมัยต่อเหตุการณ์    
3.63 .84 มาก 3 

รวม 3.73 .64 มาก  
 

จากตาราง 18  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 2 งานมีความหลากหลาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.73, S.D. = .64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า งานจําเป็นใช้ทักษะความรู้ความสามารถหลายด้าน
ประกอบกัน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.87, S.D. = .72) รองลงมาคือ งานมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การทํางานอยู่เสมอ ( X = 3.84, S.D. = .82) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ งานมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการในการทํางานเสมอ ( X = 3.58, S.D. = .91) 
 
ตาราง 19   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงานข้อที่ 3 งานมีความท้าทาย 
 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. งานในความรับผิดชอบท้าทายความรู้ความสามารถ 3.50 .79 มาก 2 
2. งานทําให้รู้สกึว่าต้องพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 3.67 .86 มาก 1 
3. งานที่ทําเป็นงานที่ใช้ความคิดริเริ่มในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 3.50 .89 มาก 3 
4. งานในความรับผิดชอบยังเป็นที่น่าสนใจไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย 3.42 .83 ปานกลาง 5 
5.  งานท่ีทําอยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ การทํางานไม่ซ้ํากัน     3.43 .81 ปานกลาง 4 

รวม 3.51 .67 มาก  
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จากตาราง 19 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 3 งานมีความท้าทาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.51, S.D. = .67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า งานทําให้รู้สึกว่าต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ
อยู่ตลอดเวลา มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.67, S.D. = .86) รองลงมาคือ งานในความรับผิดชอบท้าทาย
ความรู้ความสามารถ ( X = 3.50, S.D. = .79) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ งานในความรับผิดชอบ
ยังเป็นที่น่าสนใจไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย ( X = 3.42, S.D. = .83) 
 
ตาราง 20  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 4 งานท่ีมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. สามารถรับทราบว่าตนเองปฏิบัติงานได้ดีในระดับใด 3.72 .72 มาก 1 
2. ผลการปฏิบัติงานได้รับความสนใจจากผูร้่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชาเสมอ       
3.50 .78 มาก 4 

3. ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และเห็นค่าในความพยายามทุ่มเท 
ในการทํางาน 

3.38 .93 ปานกลาง 6 

4. ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนา
ให้ดีขึ้น       

3.58 .82 มาก 3 

5. ผลการประเมินการปฏิบัติงานคิดว่าตรงกับความเป็นจริงและ
ยุติธรรม       

3.44 .87 ปานกลาง 5 

6. ผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบอยู่ผลงานออกมาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ 

3.61 .79 มาก 2 

รวม 3.54 .63 มาก  
 

จากตาราง 20  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 4 งานท่ีมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.54, S.D. = .63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถรับทราบว่าตนเองปฏิบัติงานได้ดีใน
ระดับใด มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.72, S.D. = .72) รองลงมา คือ ผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบอยู่
ผลงานออกมาเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ( X = 3.61, S.D. = .79) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ 
ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และเห็นค่าในความพยายามที่ทุ่มเทในการทํางาน ( X = 3.38, S.D. = .93) 
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ตาราง 21  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 5 งานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน 

 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. การทํางานภายในหน่วยงานเป็นการทํางานเป็นทีม 3.72 .90 มาก 3 
2. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานทุกคนในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างดี      

3.65 .88 มาก 5 

3. งานจําเป็นต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ อยู่เสมอ 3.68 .96 มาก 4 
4. งานที่ทําอยู่ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ได้ทําความสนิทสนมกับบุคคล

อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นเพ่ือนร่วมงานหรือผู้มาติดต่องาน 
3.74 .89 มาก 2 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานมีมิตรไมตรีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อกัน 

3.84 .88 มาก 1 

รวม 3.73 .72 มาก  
 
 จากตาราง 21 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 5 งานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.73, S.D. = .72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
มีมิตรไมตรีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.84, S.D. = .88) รองลงมา คือ งานท่ีทําอยู่
ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ได้ทําความสนิทสนมกับบุคคลอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน หรือผู้มาติดต่องาน 
( X = 3.74, S.D. = .89) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานทุกคนในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างดี ( X = 3.65, S.D. = .88) 
 
ตาราง 22   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 6 งานมีความอิสระ 
 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. สามารถกําหนดเป้าหมายและวิธีการทํางานในหน้าที่ของ
ตนเองได้ 

3.81 .77 มาก 1 

2. สามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 3.67 .78 มาก 2 
3. ผู้บังคับบัญชาให้ความใส่ใจดูแลการทํางานอย่างใกล้ชิด 3.54 .95 มาก 4 
4. กฎระเบียบในหน่วยงานให้ความอิสระในการทํางานของท่าน 3.57 .80 มาก 3 
5. มีโอกาสเสนอสิ่งใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 3.32 .88 ปานกลาง 5 

รวม 3.58 .66 มาก  
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จากตาราง 22  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 6 งานมีความอิสระ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58, 
S.D. = .66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถกําหนดเป้าหมายและวิธีการทํางานในหน้าที่ของ
ตนเองได้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.81, S.D. = .77) รองลงมา คือ สามารถใช้วิจารณญาณของตนเอง
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ ( X = 3.67, S.D. = .78) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ มีโอกาสเสนอ
สิ่งใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ( X = 3.32, S.D. = .88) 
 
ตาราง 23  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ

พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางานรายข้อ
และโดยรวม 

 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

ความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์กร 3.55 .59 มาก 2 
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ 3.45 .68 ปานกลาง 3 
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กร 3.32 .74 ปานกลาง 4 
ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 3.56 .70 มาก 1 

รวม 3.47 .59 ปานกลาง  
 

จากตาราง 23  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47, S.D. = .59) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.56, S.D. = .70) รองลงมา คือ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.55, S.D. = .59) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความคาดหวังที่ได้รับ
การตอบสนองจากองค์กร ( X =3.32, S.D. = .74) 
  
ตาราง 24  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ

พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ข้อที่ 1 
ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร 

 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานในบริษัท 3.22 .83 ปานกลาง 7 
2. มีส่วนร่วมทําให้บริษัทประสบความสําเร็จ 3.79 .75 มาก 1 
3. หน่วยงานและองค์กรให้ความสําคัญในการปฏิบัติงาน  3.55 .81 มาก 4 
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ตาราง 24  (ต่อ) 
 

 

รายการ n = 383 
ระดับ อันดับ 

X  S.D. 
4. รู้สึกว่าตนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มคีุณคา่ 3.77 .78 มาก 2 
5. การปฏิบัติงานจะได้รับมอบหมายให้งานที่มีความสําคญั       3.58 .75 มาก 3 
6. การปฏิบัติงานน่าสนใจตลอดเวลา 3.48 .75 ปานกลาง 6 
7. ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทํางาน

ภายในหน่วยงาน     
3.49 .73 ปานกลาง 5 

รวม 3.55 .59 มาก  
 

จากตาราง 24  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ข้อที่ 1 ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.55, S.D. = .59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมทําให้
บริษัท ประสบความสําเร็จมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.79, S.D. = .75) รองลงมา คือ รู้สึกว่าตนเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่า ( X = 3.77, S.D. = .78) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
งานในบริษัท ( X = 3.22, S.D. = .83) 
 
ตาราง 25  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ

พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ข้อที่ 2 
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ 

 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. คิดว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทคุ้มค่ากับความอุตสาหะ
ที่ได้อุทิศให้กับงาน 

3.46 .86 ปานกลาง 2 

2. ต้ังแต่ทํางานกับบริษัท ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการอย่างเพียงพอ 3.57 .81 มาก 1 
3. ได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

ประจําหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
3.35 .81 ปานกลาง 5 

4. งานที่ปฏิบัติจําเป็นต้องติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ 3.43 .95 ปานกลาง 4 
5. คิดว่าบริษัทสามารถจ้างได้จน เกษียณอายุ 3.45 1.0 ปานกลาง 3 

รวม 3.45 .68 ปานกลาง  
 

จากตาราง 25  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ข้อที่ 2 ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45, S.D. = .68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ต้ังแต่ทํางาน
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กับบริษัทได้รับประโยชน์จากสวัสดิการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.57, S.D. = .81) รองลงมา 
คือ ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทคุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กับงาน ( X = 3.46, S.D. = .86) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ ได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ประจําหรืองาน
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ( X =3.35, S.D. = .81) 
 

ตาราง 26  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ข้อที่ 3 
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กร 

 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ปัจจุบันได้รบัมอบหมายให้ทํางานตรงกบั ความรู ้ความสามารถ 3.46 .80 ปานกลาง 1 
2. งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความต้องการ 3.46 .84 ปานกลาง 2 
3. หน่วยงานสนับสนุนใหไ้ด้มโีอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ

ในอาชีพเป็นอย่างดี เช่น ดูงาน ฝึกอบรม 
3.15 .98 ปานกลาง 6 

4. ทํางานกับบริษัทน้ีทําให้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามที่ได้คาดหวังไว้ 3.31 .89 ปานกลาง 3 
5. ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานจะได้ความสนใจจากหน่วยงานและ

ผู้บังคับบัญชา 
3.28 .84 ปานกลาง 4 

6. ได้พิจารณา ความดี ความชอบอย่างยุติธรรม      3.24 .92 ปานกลาง 5 
รวม 3.32 .74 ปานกลาง  

 

จากตาราง 26  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ข้อที่ 3 ความคาดหวังที่ได้รับการตรวจตอบสนอง
จากองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32, S.D. = .74) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า 
ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ทํางานตรงกับความรู้ ความสามารถ ( X = 3.46, S.D. = .80) มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับความต้องการ ( X = 3.46, S.D. = .84) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ หน่วยงานสนับสนุนให้ท่านได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถในอาชีพเป็น
อย่างดี เช่น ดูงาน ฝึกอบรม ( X = 3.15, S.D. = .98) 
 

ตาราง 27  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ข้อที่ 4 ทัศนคติ
ต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 

 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. บริษัทให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของพนักงานเป็นอย่างมาก 3.47 .90 ปานกลาง 7 
2. ท่านได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานทุกครั้ง 3.58 .88 มาก 2 
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ตาราง 27  (ต่อ) 
 

 

รายการ n = 383 
ระดับ อันดับ 

X  S.D. 
3. เพ่ือนร่วมงานในบริษัทมีความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 3.47 .89 ปานกลาง 6 
4. หัวหน้างานให้ความสําคัญและสนใจในคําแนะนําปรึกษาแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
3.53 .91 มาก 4 

5. ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสและเต็มใจในการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากท่าน 

3.51 .95 มาก 5 

6. สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงานได้
ตลอดเวลา 

3.57 .85 มาก 3 

7. ความสามัคคีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานส่วนใหญ่นําไปสู่คุณภาพของ
งานที่ดี 

3.81 .87 มาก 1 

รวม 3.56 .70   
 

จากตาราง 27  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ข้อที่ 4 ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.56, S.D. = .70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสามัคคีที่เกิดขึ้น
ในหน่วยงานส่วนใหญ่นําไปสู่คุณภาพของงานที่ดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.81, S.D. = .87) รองลงมา คือ 
ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานทุกครั้ง ( X = 3.58, S.D. = .88) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด ได้แก่ บริษัทให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของพนักงานเป็นอย่างมาก ( X = 3.47, S.D. = .89) 
 
ตาราง 28  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด โดยรวม 
 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร 

3.81 .71 มาก 3 

2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 3.93 .62 มาก 2 
3. ด้านความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 4.03 .68 มาก 1 

รวม 3.92 .60 มาก  
 

จากตาราง 28  พบว่า  ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท  เอชจี เอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = .60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า                 
ด้านความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.03, S.D. = .68) 
รองลงมา คือ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ( X = 3.93, S.D. = .62) 
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ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
( X = 3.81, S.D. = .71)  
 
ตาราง 29  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร รายข้อและโดยรวม 

 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. มีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับคนอ่ืนว่าเป็นพนักงานในบริษัทนี้ 3.96 .84 มาก 2 
2. ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานและบริษัท 3.84 .83 มาก 3 
3. มีความเช่ือมั่นและศรทัธาในบริษัทนี้เสมอ 3.81 .85 มาก 4 
4. คิดว่าปัญหาของบริษัท เป็นเร่ืองที่พนักงานทุกคนต้อง

ร่วมมือกันแก้ไข 
4.02 .81 มาก 1 

5. คิดว่าการทํางานที่บริษัทน้ีให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่
เหมาะสม 

3.65 .87 มาก 5 

6. ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ยังเลือก
ทํางานกับบริษัทน้ีต่อไป 

3.60 .95 มาก 6 

รวม 3.81 .71 มาก  
  

จากตาราง 29  พบว่า  ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท  เอชจี เอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.81, S.D. = .71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คิดว่าปัญหาของบริษัทเป็นเรื่องที่
พนักงานทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.02, S.D. = .81) รองลงมา คือ ความภาคภูมิใจ
ที่จะบอกกับคนอ่ืนว่าเป็นพนักงานในบริษัทน้ี ( X = 3.96, S.D. = .84) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ 
ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่ายังเลือกทํางานกับบริษัทน้ีต่อไป ( X = 3.60, S.D. = .95) 
 
ตาราง 30  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร รายข้อและโดยรวม 

 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. เต็มใจทุ่มเทความพยายามในการทํางานเพ่ือให้บริษัท 
ประสบความสําเร็จ     

4.01 .80 มาก 2 
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ตาราง 30  (ต่อ) 
 

 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

2. เต็มใจที่จะทํางานหนัก หากการทํางานของทําให้บริษทั
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 

3.92 .78 มาก 4 

3. จะทํางานที่ไหนๆ กส็ามารถทํางานได้ดี เช่นกัน 4.04 .70 มาก 1 
4. วิธีการปฏิบัติงานในบริษัทสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 3.70 .75 มาก 5 
5. พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพ่ือความก้าวหน้าของบริษัท 3.97 .74 มาก 3 

รวม 3.93 .62 มาก  
  

จากตาราง  30 พบว่า  ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท  เอชจี เอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = .62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จะทํางานที่ไหนๆ ก็สามารถทํางานได้ดี 
เช่นกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.04, S.D. = .70) รองลงมา คือ เต็มใจทุ่มเทความพยายามในการทํางาน
เพ่ือให้บริษัทประสบความสําเร็จ ( X = 4.01, S.D. = .80) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ วิธีการปฏิบัติงาน
ในบริษัทสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ( X = 3.70, S.D. = .75) 
 
ตาราง 31  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้านความปรารถนาท่ีจะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์กร รายข้อและโดยรวม 

 

รายการ 
n = 383 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. พอใจที่จะทาํงานล่วงเวลาให้กับบริษัท  4.18 .77 มาก 2 
2. พอใจทีไ่ด้รบัค่าตอบแทนที่เหมาะสม 4.03 .80 มาก 4 
3. มีความต้ังใจที่จะทํางานในบริษัทน้ีจนเกษียณอายุ 3.72 1.02 มาก 5 
4. รักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นเรื่องสําคัญ 4.06 .76 มาก 3 
5. มีความยินดีที่จะปกป้องช่ือเสียงของบริษัท 4.18 .75 มาก 1 

รวม 4.03 .68 มาก  
  

จากตาราง 31  พบว่า  ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท  เอชจี เอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = .68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความยินดีที่จะปกป้องช่ือเสียง
ของบริษัท และพอใจที่จะทํางานล่วงเวลาให้กับบริษัท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4 .18 ,  S .D .  =  .75 )  
รองลงมา คือ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นเรื่องสําคัญ ( X = 4.06, S.D. = .76) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ มีความต้ังใจที่จะทํางานในบริษัทน้ีจนเกษียณอายุ ( X = 3.72, S.D. = 1.02) 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับความผูกพัน
ในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด วิเคราะห์โดยหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) ดังแสดงในตาราง 32 
 

ตาราง 32  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ตัวแปร X1 X2 X 
X1    
X2 .829*   
X .949* .963*  
Y .575* .667* .653* 

*p<.05 
จากตาราง 32 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 

(ประเทศไทย) จํากัด พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (rxy = .653) ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
ระดับมาก และมากที่สุด โดยในด้านประสบการณ์ในการทํางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
กับความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด สูงสุด (rx2y = .667) รองลงมา
ได้แก่ ด้านลักษณะงาน (rx1y = .575)   

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ stepwise 
ดังแสดงในตาราง 33 
 
ตาราง 33  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ใช้พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 

b SE(b) Beta t p 

a .667 .383  4.538 .000* 

ลักษณะงาน (X1) -  - .070 1.033 .302* 
ประสบการณ์ในการทํางาน (X2) .675 .039 .667 17.487 .000* 

R = .667, R2 = .445, Adjust R2 = .444, SE(est.) = .449 , F = 0.000* 

*p<.05 
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จากตาราง 33  พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย
ตัวแปรตามได้ร้อยละ 44.5 (R2 = .445) และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับตัวแปรตาม (R = .667) 
ตัวแปรอิสระด้านประสบการณ์ในการทํางานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด (t= 17.487 ; p<.05) โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังน้ี 
  y  = .667 + .039(X2)  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน

ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้บริหารบุคคลากรของ 
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 383 คน และคํานวณหากลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรในแต่ละประเภท
ของพนักงานโดยใช้วิธีการ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันด้านลักษณะงาน ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 
ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ด้านความผูกพันต่อองค์กรซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ค่าความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงาน และด้านประสบการณ์
ในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กร ใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) และวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะงาน และด้านประสบการณ์
ในการทํางานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
จากแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธี Stepwise  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด สรุปผลได้ดังน้ี  

5.1.1 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด  

1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีจํานวน 299 คน
คิดเป็นร้อยละ 78.07 และเพศชาย จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.93 

2) อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ 31–35 ปี จํานวน 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.68 รองลงมามีอายุ 26–30 ปี มีจํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.37 ส่วนน้อยที่สุด
มีอายุ 45–50 ปี มีจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 
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3) ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ม.6/ปวช. 
มีจํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.56 รองลงมา คือ ระดับปวส./อนุปริญญามีจํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.06 ส่วนน้อยที่สุดระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 

4) สถานภาพการสมรสของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมีจํานวน 
189 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35 ส่วนสถานภาพหย่าร้างน้อยที่สุด จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.18 

5) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้ังแต่ 5–10 ปี                 
มีจํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.86 รองลงมาต้ังแต่ 10–15 ปี มีจํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.49 
และน้อยที่สุด คือ ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.23 

6) ตําแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นฝ่ายผลิตรายวัน มีจํานวน 
305 คน คิดเป็นร้อยละ 79.63 รองลงมา คือ ฝ่ายสํานักงาน จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 และ
ฝ่ายผลิตรายเดือนน้อยที่สุด มีจํานวน 33 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.62 

7) รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001–15,000 บาท 
จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 38.38 รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 15,001–20,000 บาท จํานวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.33 ส่วนอันดับสุดท้ายมีรายได้ระหว่าง 35,001–40,000 บาท จํานวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.04 

5.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 
จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านลักษณะงาน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = .50) และรองลงมา คือ ด้านประสบการณ์ในการทํางาน 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47, S.D. = .59) 

1) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 
จํากัด ด้านลักษณะงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = .50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
งานมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.96, S.D. = .58) รองลงมา คือ งานมีความหลากหลาย 
( X = 3.73, S.D. = .64) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ งานมีความท้าทาย ( X = 3.51, S.D. = .67) 

(1) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 1 งานมีความชัดเจน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.96, 
S.D. = .58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถทํางานในความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.17, S.D. = .64) รองลงมาคือ งานในความรับผิดชอบของท่านมีขั้นตอนและ
วิธีการทํางานที่ชัดเจนเป็นระบบ ( X = 4.00, S.D. = .77) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหา
ในการทํางานแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ( X = 3.76, S.D. = .73) 

(2) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 2 งานมีความหลากหลาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.73, 
S.D. = .64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า งานจําเป็นใช้ทักษะความรู้ความสามารถหลายด้านประกอบกัน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.87, S.D. = .72) รองลงมา คือ งานมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานอยู่เสมอ 
( X = 3.84, S.D. = .82) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ งานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการทํางานเสมอ 
( X = 3.58, S.D. = .91) 
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(3) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 3 งานมีความท้าทาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51, 
S.D. = .67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า งานทําให้รู้สึกว่าต้องพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.67, S.D. = .86) รองลงมา คือ งานในความรับผิดชอบท้าทายความรู้ความสามารถ 
( X = 3.50, S.D. = .79) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ งานในความรับผิดชอบยังเป็นที่น่าสนใจไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย 
( X = 3.42, S.D. = .83) 

(4) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 4 งานท่ีมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 3.54, S.D. = .63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถรับทราบว่าตนเองปฏิบัติงานได้ดี     
ในระดับใด มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.72, S.D. = .72) รองลงมา คือ ผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบอยู่
ผลงานออกมาเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ( X = 3.61, S.D. = .79) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ 
ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และเห็นค่าในความพยายามท่ีทุ่มเทในการทํางาน ( X = 3.38, S.D. = .93) 

(5) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 5 งานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 3.73, S.D. = .72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานมีมิตรไมตรี
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.84, S.D. = .88) รองลงมา คือ งานที่ทําอยู่ในปัจจุบันเปิดโอกาส
ให้ได้ทําความสนิทสนมกับบุคคลอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน หรือผู้มาติดต่องาน ( X = 3.74, S.D. = .89) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างดี ( X = 3.65, S.D. = .88) 

(6) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านลักษณะงาน ข้อที่ 6 งานมีความอิสระ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58, 
S.D. = .66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถกําหนดเป้าหมายและวิธีการทํางานในหน้าที่ของตนเอง
ได้มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.81, S.D. = .77) รองลงมา คือ สามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ( X = 3.67, S.D. = .78) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ มีโอกาสเสนอสิ่งใหม่ๆ 
ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ( X = 3.32, S.D. = .88) 

2) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท  เอชจี เอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47, S.D. = .59) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.56, S.D. = .70) รองลงมา คือ ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.55, S.D. = .59) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความคาดหวังที่ได้รับ
การตอบสนองจากองค์กร ( X =3.32, S.D. = .74) 

(1) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ข้อที่ 1 ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.55, S.D. = .59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมทําให้บริษัท 
ประสบความสําเร็จมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.79, S.D. = .75) รองลงมา คือ รู้สึกว่าตนเป็นทรัพยากรบุคคล
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ที่มีคุณค่า ( X = 3.77, S.D. = .78) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งาน
ในบริษัท ( X = 3.22, S.D. = .83) 

(2) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ข้อที่ 2 ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45, S.D. = .68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ต้ังแต่ทํางานกับบริษัท
ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.57, S.D. = .81) รองลงมา คือ 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทคุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กับงาน ( X = 3.46, S.D. = .86) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ ได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ประจําหรืองาน
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ( X =3.35, S.D. = .81) 

(3) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ข้อที่ 3 ความคาดหวังที่ได้รับการตรวจตอบสนอง
จากองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32, S.D. = .74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ทํางานตรงกับความรู้ ความสามารถ ( X = 3.46, S.D. = .80) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับความต้องการ ( X = 3.46, S.D. = .84) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ หน่วยงานสนับสนุนให้ท่านได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถในอาชีพเป็นอย่างดี 
เช่น ดูงาน ฝึกอบรม ( X = 3.15, S.D. = .98) 

(4) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด ด้านประสบการณ์ในการทํางาน ข้อที่ 4 ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.56, S.D. = .70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสามัคคีที่เกิดขึ้น
ในหน่วยงานส่วนใหญ่นําไปสู่คุณภาพของงานที่ดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.81, S.D. = .87) รองลงมา คือ 
ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานทุกครั้ง ( X = 3.58, S.D. = .88) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุด ได้แก่ บริษัทให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของพนักงานเป็นอย่างมาก ( X = 3.47, S.D. = .89) 

3) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = .60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความปรารถนา
ที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.03,  S.D. = .68) รองลงมา คือ 
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ( X = 3.93, S.D. = .62) ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ( X = 3.81, 
S.D. = .71) 

(1) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
ด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก                 
( X = 3.81, S.D. = .71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คิดว่าปัญหาของบริษัทเป็นเรื่องที่พนักงานทุกคน
ต้องร่วมมือกันแก้ไข มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.02, S.D. = .81) รองลงมา คือ ความภาคภูมิใจที่จะบอก
กับคนอ่ืนว่าเป็นพนักงานในบริษัทน้ี ( X = 3.96, S.D. = .84) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ ถ้ามีโอกาส
เปลี่ยนงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่ายังเลือกทํางานกับบริษัทน้ีต่อไป ( X = 3.60, S.D. = .95) 

(2) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.93, 
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S.D. = .62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จะทํางานที่ไหนๆ ก็สามารถทํางานได้ดีเช่นกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( X = 4.04, S.D. = .70) รองลงมา คือ เต็มใจทุ่มเทความพยายามในการทํางานเพื่อให้บริษัท
ประสบความสําเร็จ ( X = 4.01, S.D. = .80) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ วิธีการปฏิบัติงานในบริษัท
สร้างแรงจูงใจในการทํางาน  ( X = 3.70, S.D. = .75) 

(3) ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
ด้านความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก                   
( X = 4.03, S.D. = .68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความยินดีที่จะปกป้องช่ือเสียงของบริษัท 
และพอใจที่จะทํางานล่วงเวลาให้กับบริษัท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.18, S.D. = .75) รองลงมา คือ 
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นเรื่องสําคัญ ( X = 4.06, S.D. = .76) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ 
มีความต้ังใจที่จะทํางานในบริษัทน้ีจนเกษียณอายุ ( X = 3.72, S.D. = 1.02) 

5.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะงาน และด้านประสบการณ์ในการทํางานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (rxy = .653) ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีระดับความสัมพันธ์ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ระดับมาก และมากที่สุด โดยในด้านประสบการณ์ในการทํางานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด สูงสุด (rx2y = .667) รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะงาน (rx1y = .575) ตามลําดับ 

5.1.4 ปัจจัยด้านลักษณะงาน และด้านประสบการณ์ในการทํางาน ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จากตัวแปร ทั้ง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์การทํางาน พบว่า มี 1 ตัวแปร คือ ประสบการณ์ในการ
ทํางาน (X2) ซึ่งปัจจัยน้ี สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ 44.5 ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 แสดงว่าปัจจัย ด้านประสบการณ์ในการทํางานมีประสิทธิภาพในการทํานายได้ โดยสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
 
5.2 อภิปรายผล 
 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด อภิปรายผลได้ ดังน้ี 

5.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก และด้านประสบการณ์ในการทํางาน 
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพันธ์ เทพพิทักษ์ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษา ปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันในองค์กรของ พนักงาน บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556, หน้า 65) 
ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยประสบการณ์การทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า โดยรวมบุคลากรมีความผูกพันอยู่ในระดับมาก 
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ดังน้ันจะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านประสบการณ์ในการทํางาน เก่ียวข้องโดยตรงกับความผูกพัน
ของพนักงานบริษัท เอชจี เอสที (ประเทศไทย) จํากัด ด้วยเหตุน้ีจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ความผูกพัน
ของพนักงานบริษัท เอชจี เอสที (ประเทศไทย) จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลเป็นรายด้าน ได้ดังน้ี 
1) ด้านลักษณะงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาพบประเด็นที่น่าสนใจ 

คือ งานมีความชัดเจน งานมีความหลากหลายและงานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
และงานมีความอิสระ ตามลําดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ งานมีความท้าทาย  ซึ่งสอดคล้องกับ
โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556, หน้า 48-50) ศึกษา ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านงานมีความท้าทายอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านงานมีความอิสระ 
ส่วนลําดับสุดท้ายคือด้านผลย้อนกลับของงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรี หวังนุช (2550, บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสาร ลักษณะงาน แรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์กรและความคิด
ที่จะโยกย้ายสถานท่ีทํางาน พบว่า แรงจูงใจในการทํางานในด้านลักษณะงาน บุคลากรมีความต้องการ
งานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนมากที่สุด เพื่อให้เกิดการทํางานที่ถูกต้องตรงกับสายงาน
ที่ศึกษาหรือต้ังใจสมัครเข้าทํางาน อันจะไม่ทําให้เกิดการโยกย้ายสถานที่ทํางานบ่อย 

ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก ความน่าสนใจของงาน ความท้าทายของงาน ความแปลกของงาน
โอกาสท่ีได้เรียนรู้และศึกษางาน โอกาสท่ีจะทําให้งานน้ันสําเร็จ การรับรู้หน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการทํางาน 
และวิธีการทํางานการท่ีผู้ทํางานมีความรู้สึกต่องานที่ทําอยู่ว่า เป็นงานที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ท้าทาย 
เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานน้ันๆ 
และเกิดความผูกพันต่องาน 

จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
(1) งานมีความชัดเจน โดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาพบประเด็นที่น่าสนใจ 

คือ สามารถทํางานในความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี งานในความรับผิดชอบมีขั้นตอนและ
วิธีการทํางานที่ชัดเจนเป็นระบบ และสามารถระบุงานที่ทําอยู่ว่ามีลักษณะข้ันตอนและวิธีการทํางาน 
ตามลําดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย คือ แก้ไขปัญหาในการทํางานได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
สุวรรณี โกเมศ (2554, หน้า 41) ได้สรุปจากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะ
งานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรไว้ว่า งานที่มีลักษณะไม่จําเจ งานที่มีเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่
จูงใจท่ีดี และกระตุ้นให้บุคคลมีความสนใจในงาน ความเป็นเอกลักษณ์ของงานเป็นแรงส่งเสริม
ภาพพจน์ของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งสัมพันธ์กับความผูกพันขององค์กร  

(2) งานมีความหลากหลาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบประเด็น
ที่น่าสนใจ คือ งานจําเป็นใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถหลายด้านประกอบกัน งานมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการทํางานอยู่เสมอ และได้รับการสนับสนุนให้ทดลองใช้วิธีการทํางานในรูปแบบใหม่ๆ 
ที่แตกต่างจากเดิมเพ่ือความทันสมัยต่อเหตุการณ์ ตามลําดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ 
งานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการทํางานเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับสุวรรณี โกเมศ (2554, หน้า 41) ได้สรุป
จากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยต่างๆ ไว้ว่างานที่บุคคลได้ใช้ทักษะความชํานาญและความสามารถ
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ของตนเองในการปฏิบัติงานน้ัน การใช้เทคโนโลยีพิเศษ เป็นลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ในองค์กร 

(3) งานมีความท้าทาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบประเด็นที่น่าสนใจ 
คือ งานทําให้รู้สึกว่าต้องพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา งานในความรับผิดชอบท้าทาย
ความรู้ความสามารถ งานที่ทําเป็นงานที่ใช้ความคิดริเริ่มในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา และงานที่ทํา
อยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่ท้าท้ายความสามารถการทํางานไม่ซ้ํากัน ตามลําดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย 
ได้แก่ งานในความรับผิดชอบเป็นที่น่าสนใจไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับสุวรรณี โกเมศ 
(2554, หน้า 41) ได้สรุปจากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยต่างๆ เก่ียวกับลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันในองค์กรไว้ว่า งานที่ต้องใช้ความสามารถ สติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ หรือใช้เทคโนโลยี
พิเศษในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคคลรู้สึกว่างานน้ันมีความท้าทายสูง จะแสดงความสนใจท่ีจะทํางานน้ันๆ 
ให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเป็นการพิสูจน์ความสามารถของตนเอง 

(4) งานที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยรวมอยู่ในระดับเมื่อพิจารณาพบประเด็น
ที่น่าสนใจ คือ สามารถรับทราบว่าตนเองปฏิบัติงานได้ดีในระดับใด ผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู่
ผลงานออกมาเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ และผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะ
พัฒนาให้ดีขึ้น ตามลําดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และเห็นค่า
ในความพยายามที่ทุ่มเทในการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับสุวรรณี โกเมศ (2554, หน้า 41) ได้สรุปจากการศึกษา
เอกสารรายงานวิจัยต่างๆ เก่ียวกับลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรไว้ว่างานที่ใช้
ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจนมีผลทําให้บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรมากกกว่าที่ไม่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

(5) งานมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานมีมิตรไมตรีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน งานที่ทํา
อยู่ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ได้ทําความสนิทสนมกับบุคคลอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นเพ่ือนร่วมงานหรือผู้มาติดต่องาน 
และการทํางานภายในหน่วยงานเป็นการทํางานเป็นทีม ตามลําดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ 
เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้อง
กับสุวรรณี โกเมศ (2554, หน้า 43–45) ได้สรุปจากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยต่างๆ เก่ียวกับศึกษา
หัวข้อความผูกพันในองค์กรไว้ว่า การแสดงพฤติกรรมการทุ่มเทให้กับองค์กรด้วยการไม่ยอมลาออก
จากองค์กร ความพยายามนั้น เป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีต่อองค์กร 

(6) งานมีความอิสระ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบประเด็นที่น่าสนใจ 
คือ สามารถกําหนดเป้าหมายและวิธีการทํางานในหน้าที่ของตนเองได้ สามารถใช้วิจารณญาณของ
ตนเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ และกฎระเบียบในหน่วยงานให้ความอิสระในการทํางาน 
ตามลําดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ มีโอกาสเสนอสิ่งใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
ซึ่งสอดคล้องกับสุวรรณี โกเมศ (2554, หน้า 43–45) ได้สรุปจากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยต่างๆ 
เกี่ยวกับศึกษาหัวข้อความผูกพันในองค์กรไว้ว่า ความต้องการเป็นอิสระในการทํางานน้ัน เป็นเพราะบุคคลมี
ความรู้สึกผูกพันและมีความเลื่อมใสศรัทธาจงรักภักดีต่อองค์กร  

2) ด้านประสบการณ์ในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาพบ
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ   ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร อยู่ในระดับมาก ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญ
ต่อองค์กร อยู่ในระดับมากและความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
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ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กร ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556, หน้า 50-53) ศึกษา ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัจจัยด้านสบการณ์ในการทํางาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านทัศนคติต่อ
เพ่ือนร่วมงานและองค์กรมีระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านองค์กรมีช่ือเสียง ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ความพ่ึงพิง
ได้ขององค์กร และสอดคล้องกับอนันต์ คงจันทร์ (2551, หน้า 32–44) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารธนาคารระดับกลางของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 216 คน จากธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง พบว่า ประสบการณ์การทํางานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ ความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารที่ทํางานมานานกว่า 
20 ปี แตกต่างจากผู้บริหารท่ีทํางานกับองค์กรมา 15 ปี หรือน้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจาก การที่พนักงานได้รับรู้ว่าองค์กรมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการบริหารงานที่ชัดเจน และยุติธรรม เช่น บุคคลที่มีความพึงพอใจในวิธีการบริหารของผู้บังคับบัญชา
ของตนเอง หรือมีความพึงพอใจในความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีแล้วในเร่ืองของ
การดูแลพนักงานขององค์กรเช่น การท่ีพนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความเอาใจใส่ในสวัสดิการของพนักงาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานใหม่ ถ้าเขารับรู้ว่าองค์กรทําสิ่งต่างๆ ได้อย่างมากมายในการที่จะเอ้ือให้พนักงาน
ได้เกิดการเรียนรู้และทําให้เขาเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้บุคคล
เกิดความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง 

จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
(1) ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ มีส่วนร่วมทําให้บริษัทประสบความสําเร็จ รู้สึกว่าตนเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณค่า และได้รับมอบหมายให้งานที่มีความสําคัญ ตามลําดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ 
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานในบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพร แย้มสุดา (2549, บทคัดย่อ) 
ศึกษาความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมการแพทย์ทหารเรือ พบว่า ในด้านประสบการณ์
ในการทํางาน บุคลากรให้ความสําคัญกับความรู้สึกว่าตนเองน้ันมีความสําคัญต่อองค์กรอย่างมาก 
ในด้านที่รู้สึกเป็นส่วนหน่ึง ในการร่วมทําให้องค์กรเกิดความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จในด้านต่างๆ 

(2) ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการอย่างเพียงพอ ผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท
คุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กับงาน และบริษัทสามารถจ้างได้จนเกษียณอายุ ตามลําดับ
ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ประจําหรือ
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกรรณิการ์ เจียมคงอยู่ (2550, บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่องการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อองค์กรของข้าราชการโรงพยาบาลตากสิน พบว่า 
มีระดับความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับสูง ข้าราชการท่ีมีระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน 
มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ซึ่งต่างรู้สึกว่าองค์กรให้ความสําคัญและได้รับประโยชน์และ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง เพียงพอต่อตนเองและครอบครัว 

(3) ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ทํางานตรงกับความรู้ ความสามารถ 
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งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความต้องการ และมีความก้าวหน้าในอาชีพตามที่ได้คาดหวังไว้ ตามลําดับ 
ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ หน่วยงานสนับสนุนให้ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถในอาชีพ
เป็นอย่างดี เช่น ดูงาน ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ บัวเป็ง (2554, บทคัดย่อ)
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริษัท ไดก้ิน อินดัสทรี ประเทศไทย (จํากัด) 
พบว่า พนักงานมีความรู้สึกคาดหวังจากองค์กรเมื่อเข้าทํางาน คือคาดหวังการได้รับมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถที่ตนศึกษาและได้รับการอบรมมา ตรงกับสายงานของตน 

(4) ทัศนคติต่อเพ่ือร่วมงานและองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบ
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ความสามัคคีที่เกิดข้ึนในหน่วยงานส่วนใหญ่ นําไปสู่คุณภาพของงานที่ดีได้รับ
ความร่วมมือและช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานทุกครั้ง และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน
ร่วมงานได้ตลอดเวลา ตามลําดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ บริษัทให้ความสําคัญและเห็นคุณค่า
ของพนักงานเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพร แย้มสุดา (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมการแพทย์ทหารเรือ พบว่า ในด้านประสบการณ์ในการทํางาน  ทัศนคติ
ต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร ข้อที่บุคลากรให้ความสําคัญมากที่สุดเป็น ความยึดมั่นต่อองค์กร ความสามัคคี
ที่เกิดขึ้นจากบุคลากรในองค์กรเดียวกัน ความรู้สึกเป็นอันเดียวกัน นําไปสู่การบริการที่ดีและมีคุณภาพ
ขององค์กรต่อไป 

5.2.2 ความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความปรารถนา
ที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์
ขององค์กรและด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ตามลําดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556, หน้า 65-66) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ความผูกพัน
ต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก โดยด้านความความปรารถนาท่ีจะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร
อยู่ในระดับมากที่สุดสูงเป็นอันดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัจเจก ทัพพรหม (2550, บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรม
การทํางานของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ข้อที่ให้ความสําคัญมากที่สุด คือ การคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่พร้อมจะทําทุกอย่าง
ให้องค์กรอยู่รอด และยินดีจะต่อสู้ เพ่ือพัฒนาและปกป้องช่ือเสียงขององค์กร 

ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะแสดงออกถึงความเช่ือและยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองค์กร และในทํานองเดียวกันที่มีความผูกพันต่อองค์กรก็ย่อมที่จะแสดงออกถึง
ความเชื่อและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรที่ตนปฏิบัติงาน ต้ังใจและเลื่อมใสศรัทธา
พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลเป็นรายด้าน ได้ดังน้ี 
1) ด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณาพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ ท่านคิดว่าปัญหาของบริษัท เป็นเร่ืองที่พนักงาน ทุกคน
ต้องร่วมมือกันแก้ไข ท่านมีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับคนอ่ืนว่าท่านเป็นพนักงานในบริษัทน้ี และ
ท่านยินดีและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานและบริษัท ตามลําดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย 
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ได้แก่ มีโอกาสเปลี่ยนงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าเลือกทํางานกับบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกิตติพงศ์ 
สุวรรณมาโจ (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด สํานักงานเขตลําปาง 
พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด สํานักงานเขตลําปาง มีความผูกพันต่อองค์กร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทํางาน
อย่างเต็มที่เพ่ือองค์กร ความต้องการอย่างเด็ดเด่ียวที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป และความเช่ือมั่น
และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  

2) ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ  ท่านจะทํางานที่ไหนๆ สามารถทํางานได้ดี เช่นกัน 
เต็มใจทุ่มเทความพยายามในการทํางานเพ่ือให้บริษัทประสบความสําเร็จ และพร้อมที่จะทําทุกอย่าง
เพ่ือความก้าวหน้าของบริษัท ตามลําดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ วิธีการปฏิบัติงานในบริษัท
สร้างแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับกอบศักดิ์ ขาวปลอด (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานองค์กร มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านความทุ่มเทต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

3) ด้านความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ มีความยินดีที่จะปกป้องชื่อเสียงของบริษัท และ
พอใจที่จะทํางานล่วงเวลาให้กับบริษัท รักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นเร่ืองสําคัญ และพอใจที่ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามลําดับ ส่วนข้อที่เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ มีความตั้งใจที่จะทํางานใน
บริษัทน้ีจนเกษียณอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพวรรณ เลิศมงคล (2549, บทคัดย่อ) ศึกษา ความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
ในภาพรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความจงรักภักดีคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์กร ด้านทุ่มเทเพ่ือองค์กร และด้านความศรัทธาต่อองค์กร ในด้านความจงรักภักดี พนักงานมีความมุ่งมั่น
จะปกป้องช่ือเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสําคัญ   

5.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงาน และด้านประสบการณ์ในการทํางานกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง ระดับมาก และมากที่สุด โดยในด้านประสบการณ์ในการทํางาน และด้านลักษณะงาน 
ตามลําดับ และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ 
(2556, หน้า 65) ได้ศึกษา ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน และด้านประสบการณ์ในการทํางาน
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือองค์กร ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร  

5.2.4 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยโดย พบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์
การทํางาน สามารถโดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
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(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งสอดคล้องกับสุนาภา คุ้มชัย (2552, หน้า 29) ได้ศึกษาความผูกพันของบุคลากรต่อ
หน่วยงานราชการ: กรมชลประทาน. ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร นับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อ
ความเติบโตขององค์กร องค์กรใดมีบุคลากรที่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรสูงย่อมนําพาให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายได้ นอกจากน้ีความรู้สึกของพนักงานที่แสดงตนว่าเป็นหน่ึงเดียวกับองค์กรมีค่านิยมที่
กลมกลืนกับสมาชิกอ่ืนๆ จะเต็มใจที่จะอุทิศกําลังกายและกําลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจ ซึ่งโดยปกติ
พฤติกรรมของพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้จริงจะมุ่งเน้นความเต็มใจที่จะปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัทสามารถนําไปใช้ประกอบการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงนําผลข้อค้นพบครั้งน้ีมาเป็น
ข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

1) ปัจจัยด้านลักษณะงาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานในข้องานมีความชัดเจน องค์กรควรจัดบุคลากรให้เหมาะสม
กับงาน กําหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ควรมีการวางระบบ ขั้นตอน และกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ให้ชัดเจน เพ่ือให้พนักงานสามารถดําเนินงานตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง ลดข้ันตอนของกระบวนการ
ทํางานที่ซับซ้อนเพ่ือให้การดําเนินการมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน 

โดยในข้องานมีความท้าทายพนักงาน ซึ่งองค์กรควรมีการหมุนเวียนหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
(job rotation) เพ่ือไม่ให้เกิดความเบ่ือหน่าย โดยการสลับหมุนเวียนการทํางานเพ่ือให้พนักงานแต่ละคน
มีความถนัดที่หลากหลายสามารถทํางานได้หลายหน้างาน เพ่ือช่วยลดปัญหาเร่ืองความซ้ําซากจําเจ 
น่าเบ่ือ และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และได้ปฏิบัติงานตามความสนใจของ
พนักงาน 

2) ปัจจัยด้านประสบการณ์การทํางาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานในข้อข้อทัศนคติต่อ
เพ่ือนร่วมงานและองค์กร องค์กรควรส่งเสริมสนับสนุนเร่ืองการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนควรมี                
การจัดทํากิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน เช่น การจัดงานเลี้ยงประจําปี 
การจัดสัมมนาละลายพฤติกรรมลดความขัดแย้ง การจัดแข่งขันกีฬาสีภายในแต่ละแผนก  

โดยในข้อความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กรพนักงานมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับตํ่าสุด ซึ่งองค์กรควรให้ความสําคัญในการวางแนวทางการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่งที่ชัดเจน
และพนักงานสามารถทําได้ ลดความไม่เสมอภาค และยกเลิกระบบอุปถัมภ์ในองค์กร มีการกําหนด
โครงสร้างการบริหารงาน สายการบังคับบัญชา ระดับช้ันของตําแหน่งอย่างชัดเจน และควรมีการทํา
ทดสอบความรู้ของพนักงานเพ่ือให้พนักงานทราบว่าตนเองขาดความรู้ ความเข้าใจเร่ืองใดและองค์กร
ยังสามารถทราบว่าพนักงานแต่ละบุคคลควรได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมในเรื่องใด 
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3) ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานโดยรวม
อยู่ในระดับมาก จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานในข้อความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์กร องค์กรควรทําให้พนักงานรู้สึกถึงความม่ันคง เช่น มีหลักประกันความมั่นคงว่าจะได้รับ
การงานตลอดไปหรือมีบําเหน็จเมื่อออกจากงาน องค์กรควรให้ความใส่ใจในสวัสดิการและผลประโยชน์
อ่ืนๆ ให้เพียงพอต่อการครองชีพของพนักงานเมื่อมีอายุงานที่มากข้ึน 

โดยในข้อความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ผู้บริหารควรสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน โดยองค์กรจะให้ความเป็นธรรม ให้ความช่วยเหลือพนักงาน สร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน  

5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรอื่นในธุรกิจ 

ประเภทเดียวกัน เพ่ือดูความแตกต่างหรือสอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งน้ีหรือไม่อย่างไร  
2) ควรเพ่ิมตัวแปรอิสระให้มากขึ้น เช่น พฤติกรรมการทํางาน บรรยากาศในการทํางาน 

และวัฒนธรรมองค์กร ที่อาจมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  
   3) ควรเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับตําแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน เป็นต้น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน  ดร.กิตติวงค์ สาสวด 

 สิ่งท่ีส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย   จํานวน  ๑  ชุด 

ด้วยนางสาวศรีสุนันท์ วัฒนา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ 
เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท เอสจี เอสที (ประเทศไทย) จํากัด” ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในคร้ังนี้ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๑          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวย ปาอ้าย 

 สิ่งท่ีส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย   จํานวน  ๑  ชุด 

ด้วยนางสาวศรีสุนันท์ วัฒนา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ 
เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท เอสจี เอสที (ประเทศไทย) จํากัด” ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในคร้ังนี้ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๑          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน  ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยสี 

 สิ่งท่ีส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย   จํานวน  ๑  ชุด 

ด้วยนางสาวศรีสุนันท์ วัฒนา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ 
เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท เอสจี เอสที (ประเทศไทย) จํากัด” ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในคร้ังนี้ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๑          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน  ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา 

 สิ่งท่ีส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย   จํานวน  ๑  ชุด 

ด้วยนางสาวศรีสุนันท์ วัฒนา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ 
เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท เอสจี เอสที (ประเทศไทย) จํากัด” ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในคร้ังนี้ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๑๔๑          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน  คุณณรงค ์นิ่งน้อย 

 สิ่งท่ีส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย   จํานวน  ๑  ชุด 

ด้วยนางสาวศรีสุนันท์ วัฒนา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ 
เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท เอสจี เอสที (ประเทศไทย) จํากัด” ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในคร้ังนี้ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ๑๕๗          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

เรียน  ผู้จัดการฝา่ยบุคคล บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด 

 สิ่งท่ีส่งมาด้วย  แบบสอบถาม “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท เอสจี เอสที (ประเทศไทย) จํากัด” 
 

ด้วยนางสาวศรีส ุน ันท์ วัฒนา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท เอสจี เอสที (ประเทศไทย) จํากัด”  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของ
นักศึกษาในคร้ังนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ๑๖๔         บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๑๒  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

เรียน  ผู้จัดการฝา่ยบุคคล บริษัท เอชจี เอสที (ประเทศไทย) จาํกัด 

ด้วยนางสาวศรีสุนันท์ วัฒนา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท เอสจี เอสที (ประเทศไทย) จํากัด”  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพื่อ

การวิจัยของนักศึกษาในคร้ังนี้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
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การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย  
วิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน 

บริษัท เอชจีเอสที(ประเทศไทย) จํากัด  
 

เกณฑ์การประเมินมีดังนี ้
 ได้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อคําถามน้ันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ได้คะแนน  0   ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามน้ันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ได้คะแนน -1    แน่ใจว่าข้อคําถามน้ันไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 
  สูตร    IOC  = R 
         N 
     R  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
     N  แทน จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
 เกณฑ์การตัดสิน 
  ค่า IOC   ที่คํานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อคําถามน้ันใช้ได้ 
  ค่า IOC   ที่คํานวณได้ตํ่ากว่า 0.5 ข้อคําถามน้ันถูกตัดออกไป หรือต้องนําไปปรับปรุง 
     แก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น 
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1. ปัจจัยด้านลักษณะงานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ลักษณะงาน 
ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที่ รวม IOC 
สรุป
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านท่ี 1 งานที่มีความชัดเจน 

1 ท่านสามารถระบุงานที่ทําอยู่ว่า มีลักษณะ
ขั้นตอนและวิธีการทํางานอย่างไร 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 ท่านสามารถทาํงานในความรับผิดชอบของ
ตนเอง 
ได้เป็นอย่างดี      

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 งานในความรับผิดชอบของท่านมีขั้นตอนและ
วิธีการทํางานที่ชัดเจนเป็นระบบ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 เมื่อเกิดปัญหาในการทํางานท่านแก้ไขปัญหาได้
เป็นอย่างดี 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านท่ี 2 งานที่มีความหลากหลาย 
5 งานของท่านจําเป็นใช้ทักษะ ความรู้ 

ความสามารถหลายด้านประกอบกัน 
1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

6 งานของท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ทํางานอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 งานของท่านมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการ
ทํางานเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 ท่านได้รับการสนับสนุนให้ทดลองใช้วิธีการ
ทํางานในรูปแบบใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม 
เพ่ือความทันสมัย  ต่อเหตุการณ์ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

ด้านท่ี 3 งานที่มีความท้าทาย 
9 งานในความรับผิดชอบของท่านท้าทายความรู้ 

ความสามารถของท่าน 
1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

10 งานของท่านทําให้ท่านรู้สึกว่าต้องพัฒนา
ความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 งานของท่านที่ทําเป็นงานที่ใช้ความคิด ริเร่ิม 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 งานในความรับผิดชอบของท่านยังเป็นที่
น่าสนใจไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ลักษณะงาน 
ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที่ รวม IOC 
สรุป
ผล 

1 2 3 4 5 
13 งานที่ท่านทําอยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่ท้าท้าย

ความสามารถ การทํางานไม่ซ้ํากัน         
1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

ด้านท่ี 4 งานที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
14 ท่านสามารถรับทราบว่าตนเองปฏิบัติงานได้ดี 

ในระดับใด 
1 -1 1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 

15 ผลการปฏิบัติงานของท่านได้รับความสนใจจาก
ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเสมอ  

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และเห็นค่าในความ
พยายาม 
ที่ท่านทุ่มเทในการทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 ผลการปฏิบัติงานของท่านที่ผ่านมาทําให้ท่าน
เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

18 ผลการประเมนิการปฏิบัติงานของท่านคิดว่า
ตรงกับความเป็นจริงและยุติธรรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 ผลการปฏิบัติงานของท่านที่รับผิดชอบอยู่ 
ผลงานออกมาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

ด้านท่ี 5 งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
20 การทํางานภายในหน่วยงานของท่านเป็น 

การทํางานเป็นทีม 
1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

21 เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานทุกคนใน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องของท่านช่วยแก้ไขปัญหา
ได้อย่างดี      

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

22 งานของท่านจําเป็นต้องติดต่อประสานงานกับ
ฝ่ายอ่ืน ๆ อยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

23 งานที่ท่านทําอยู่ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ท่านได้
ทําความสนิทสนมกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งที่เป็น
เพ่ือนร่วมงานหรือผู้มาติดต่องาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

24 ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเพ่ือนร่วมงานมี
มิตรไมตรีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

ด้านท่ี 6 งานที่มีความอิสระ 
25 ท่านสามารถกําหนดเป้าหมายและวิธีการ

ทํางานในหน้าที่ของตนเองได้ 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ลักษณะงาน 
ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที่ รวม IOC 
สรุป
ผล 

1 2 3 4 5 
26 ท่านสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองใน 

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
1 -1 1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 

27 ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความใส่ใจดูแล 
การทํางานของท่านอย่างใกล้ชิด 

-1 1 1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 

28 กฎระเบียบในหน่วยงานของทานให้ความอิสระ
ในการทํางานของท่าน 

1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

29 ท่านมีโอกาสเสนอสิ่งใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

 
2. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน 
ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที่ รวม IOC 
สรุป
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านท่ี 1 ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร 
30 ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานในบริษัท 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

31 ท่านมีส่วนร่วมทําให้บริษัทประสบความสําเร็จ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

32 หน่วยงานและองค์กรให้ความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานของท่าน  

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

33 ท่านรู้สึกว่าตนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มคีุณคา่ 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

34 การปฏิบัติงานของท่านจะได้รับมอบหมายให้งาน
ที่มีความสําคญั       

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

35 การปฏิบัติงานของท่านน่าสนใจตลอดเวลา 1 -1 1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 

36 ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการทํางานภายในหน่วยงานของ
ท่าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านท่ี 2 ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ 
37 ท่านคิดว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทคุ้มค่า

กับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กับงาน 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ประสบการณ์ในการทํางาน 
ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที่ รวม IOC 
สรุป
ผล 

1 2 3 4 5 
38 ต้ังแต่ท่านทํางานกับบริษัท ทา่นได้รับประโยชน์

จากสวัสดิการอย่างเพียงพอ 
1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

39 ท่านได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจําหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

40 งานที่ท่านปฏิบัติจําเป็นต้องติดต่อประสานงาน
กับผู้อ่ืนอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

41 ท่านคิดว่าบริษัทสามารถจ้างท่านได้จน
เกษียณอายุ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านท่ี 3 ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร 
42 ปัจจุบันท่านได้รับมอบหมายให้ทํางานตรงกับ

ความรู้ ความสามารถ 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

43 งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความต้องการของ
ท่าน 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

44 หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้ท่านได้มีโอกาส
พัฒนาความรู้ความสามารถในอาชีพเป็นอย่างดี 
เช่น ดูงาน ฝึกอบรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

45 ท่านทํางานกับบริษัทน้ีทําให้ท่านมีความก้าวหน้า
ในอาชีพตามที่ได้คาดหวังไว้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

46 ทุกครั้งที่ท่านปฏิบัติงานจะได้ความสนใจจาก
หน่วยงานและผู้บังคับบัญชา 

0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

47 ท่านได้พิจารณา ความดี ความชอบ อย่าง
ยุติธรรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านท่ี 4 ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร 
48 บริษัทให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของพนักงาน

เป็นอย่างมาก 
1 1 1 1 1 1.00 1.00 ใช้ได้ 

49 ท่านได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงานทุกครั้ง 

1 1 1 1 1 1.00 1.00 ใช้ได้ 

50 เพ่ือนร่วมงานในบริษัทของท่านมีความสามัคคี
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

1 1 1 1 1 1.00 1.00 ใช้ได้ 

51 หัวหน้างานให้ความสําคัญและสนใจในคําแนะนํา
ปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

1 1 0 1 1 0.80 0.80 ใช้ได้ 
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ประสบการณ์ในการทํางาน 
ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที่ รวม IOC 
สรุป
ผล 

1 2 3 4 5 
52 ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสและเต็มใจในการรับฟัง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน 
1 1 1 1 1 1.00 1.00 ใช้ได้ 

53 ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน
ร่วมงานได้ตลอดเวลา 

1 1 1 1 1 1.00 1.00 ใช้ได้ 

54 ความสามัคคีทีเ่กิดขึ้นในหน่วยงานส่วนใหญ่
นําไปสู่คุณภาพของงานที่ดี 

1 1 0 1 1 0.80 0.80 ใช้ได้ 

 

3. ปัจจัยด้านความผูกพนัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ความผูกพัน 
ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที่ รวม IOC 
สรุป
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านท่ี 1 ความเชื่อม่ันในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
55 ท่านมีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับคนอ่ืนว่าท่าน

เป็นพนักงานในบริษัทน้ี 
1 1 1 1 1 1.00 1.00 ใช้ได้ 

56 ท่านยินดีและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานและบริษัท 

1 1 1 1 1 1.00 1.00 ใช้ได้ 

57 ท่านมีความเช่ือมมั่นและศรทัธาในบริษัทนีเ้สมอ 1 1 1 1 1 1.00 1.00 ใช้ได้ 

58 ท่านคิดว่าปัญหาของบริษัท เป็นเรื่องที่พนักงาน 
ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข 

1 1 1 1 1 1.00 1.00 ใช้ได้ 

59 ท่านคิดว่าการทํางานที่บริษัทน้ีให้ผลตอบแทน
และผลประโยชน์ที่เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 1.00 ใช้ได้ 

60 ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานที่ให้ค่าตอบแทนสูง
กว่า ท่านยังเลือกทํางานกับบริษัทน้ีต่อไป 

1 1 0 1 0 0.60 0.60 ใช้ได้ 

ด้านท่ี 2 ความเต็มใจทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร 
61 ท่านเต็มใจทุ่มเทความพยายามในการทํางาน

เพ่ือให้บริษัทประสบความสําเร็จ 
1 1 1 1 1 0.80 0.80 ใช้ได้ 

62 ท่านเต็มใจที่จะทํางานหนัก หากการทํางานของ
ท่านทําให้บริษทัประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมาย 

1 1 0 1 1 0.80 0.80 ใช้ได้ 
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ความผูกพัน 
ระดับความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที่ รวม IOC 
สรุป
ผล 

1 2 3 4 5 
63 ท่านจะทํางานที่ไหน ๆ ท่านก็สามารถทํางานได้ดี 

เช่นกัน 
1 1 0 1 1 0.60 0.60 ใช้ได้ 

64 วิธีการปฏิบัติงานในบริษัทสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานให้แก่ทา่น 

1 1 1 1 1 0.80 0.80 ใช้ได้ 

65 ท่านพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพ่ือความก้าวหน้า
ของบริษัท 

1 1 0 1 1 0.80 0.80 ใช้ได้ 

ด้านท่ี 3 ความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
66 ท่านพอใจที่จะทํางานล่วงเวลาให้กับบริษัท  1 1 0 1 1 0.80 0.80 ใช้ได้ 

67 ท่านพอใจที่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 1 1 0 1 1 0.80 0.80 ใช้ได้ 

68 ท่านมีความต้ังใจที่จะทํางานในบริษัทน้ีจน
เกษียณอายุ 

1 0 0 1 1 0.60 0.60 ใช้ได้ 

69 ท่านรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นเรื่องสําคัญ 1 1 0 1 1 0.80 0.80 ใช้ได้ 

70 ท่านมีความยินดีที่จะปกป้องช่ือเสียงของบริษัท 1 1 0 1 1 0.80 0.80 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อความผกูพันในองค์กรของพนักงาน 
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 

*********************************************** 
 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มุ่งศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท 
เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือนําไปวิเคราะห์หาข้อสรุปเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ในการนําไปเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารองค์กรใช้
ปรับปรุงพัฒนาและสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยผู้วิจัยขอช้ีแจงดังน้ี 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด  
 2. แบบสอบถามฉบับน้ีมี 4 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านลักษณะงาน 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านประสบการณ์ 
ในการทํางาน 
  ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพัน 
 3. การตอบแบบสอบถามโปรดตอบทุกตอน ทุกข้อตามความเป็นจริงตามความเห็นของ
ท่านเพราะข้อมูลที่ถูกต้องจากท่านจะช่วยให้การวิจัยมีผลสรุปที่น่าเช่ือถือ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และสามารถนําไปใช้ได้อย่างแท้จริง 
 4. ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและจะประมวลผลใน
ภาพรวม ไม่วิเคราะห์เป็นรายบุคคล ไม่ส่งผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด 
 5. ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามชุดน้ีอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 

นางสาวศรีสุนันท์  วัฒนา 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ตอนท่ี 1 คุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมายกากบาท () ลงในช่อง (    ) ที่กําหนดให้ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับท่าน 
 
 1. เพศ 
  (   ) 1. ชาย   (   ) 2. หญิง 
 
 2. อายุ 
  (   ) 1. 18 – 25 ปี  (   ) 2. 26 - 30 ปี 
  (   ) 3. 31 – 35 ปี  (   ) 4. 36 – 40 ปี  
  (   ) 5. 41 – 45 ปี  (   ) 6. 45 – 50 ปี 
  (   ) 7. 51 – 55 ปี  (   ) 8. 55 – 60 ปี 
 
 3. ระดับการศึกษา 
  (   ) 1. ประถมศึกษาปีที่ 6 (   ) 2. มัธยมศึกษาปีที่ 3 
  (   ) 3. ม.6/ปวช.  (   ) 4. ปวส/อนุปริญญา 
  (   ) 5. ปริญญาตรี  (   ) 6. สูงกว่าปริญญาตรี 
 
 4. สถานภาพการสมรส 
  (   ) 1. โสด   (   ) 2. สมรส  (   ) 3. หย่าร้าง 
 
 5. ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในบริษัท  
  (   ) 1. ตํ่ากว่า 3 ปี  (   ) 2. ต้ังแต่ 3 - 5 ปี 
  (   ) 3. ต้ังแต่ 5 – 10 ปี (   ) 4. ต้ังแต่ 10 – 15 ปี 
  (   ) 5. ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป 
 
 6. ตําแหน่งงานของท่านจัดอยู่ในประเภทใด 
  (   ) 1. ฝ่ายผลิตรายวัน (   ) 2. ฝ่ายผลิตรายเดือน  (   ) 3. ฝ่ายสํานักงาน 
 
 7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ท่านได้รับโดยประมาณ 
  (   ) 1. 5,000 – 10,000 บาท (   ) 2. 10,001 – 15,000 บาท 
  (   ) 3. 15,001 – 20,000 บาท (   ) 4. 20,001 – 25,000 บาท 
  (   ) 5. 25,001 – 30,000 บาท (   ) 6. 30,001 – 35,000 บาท 
  (   ) 6. 35,001 – 40,000 บาท (   ) 7. 40,001 – 45,000 บาท 
  (   ) 8. 45,001 – 50,000 บาท (   ) 8. 50,000 บาทข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ปัจจัยด้านลักษณะงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

ลักษณะงาน 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
งานที่มีความชัดเจน 
1. ท่านสามารถระบุงานท่ีทําอยู่ว่า   
   มีลักษณะขั้นตอนและวิธีการทํางาน 
   อย่างไร 

     

2. ท่านสามารถทํางานในความ 
    รับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี      

     

3. งานในความรับผิดชอบของท่าน 
   มีขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ชัดเจน 
   เป็นระบบ 

     

4. เมื่อเกิดปัญหาในการทํางาน   
   ท่านแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 

     

งานท่ีมีความหลากหลาย 
5. งานของท่านจําเป็นใช้ทักษะ ความรู้   
   ความสามารถหลายด้านประกอบกัน 

     

6. งานของท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
   การทํางานอยู่เสมอ 

     

7. งานของท่านมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
   ในการทํางานเสมอ 

     

8. ท่านได้รับการสนับสนุนให้ทดลอง 
   ใช้วิธีการทํางานในรูปแบบใหม่ ๆ  
   ที่แตกต่างจากเดิม เพ่ือความทันสมัย  
   ต่อเหตุการณ์ 

     

งานที่มีความท้าทาย 
9. งานในความรับผิดชอบของท่าน 
     ท้าทายความรู้ความสามารถของท่าน 

     

10. งานของท่านทําให้ท่านรู้สึกว่าต้อง 
   พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ 
   ตลอดเวลา 

     

11. งานของท่านที่ทําเป็นงานที่ใช้ 
    ความคิด ริเริ่มในการปฏิบัติหน้าที่  
    ตลอดเวลา 
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ลักษณะงาน 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
12. งานในความรับผิดชอบของท่านยัง 
     เป็นที่น่าสนใจไม่รู้สกึเบ่ือหน่าย 

     

13. งานที่ท่านทําอยู่ในปัจจุบันเป็นงาน 
    ที่ท้าท้ายความสามารถ การทํางาน    
    ไมซ่้ํากัน         

     

งานท่ีมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
14. ท่านสามารถรับทราบว่าตนเอง   
     ปฏิบัติงานได้ดีในระดับใด 

     

15. ผลการปฏิบัติงานของท่านได้รับ 
      ความสนใจจากผู้ร่วมงานและ 
      ผู้บังคับบัญชาเสมอ  

     

16. ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และเห็นค่า 
      ในความพยายามที่ท่านทุ่มเทใน 
      การทํางาน 

     

17. ผลการปฏิบัติงานของท่านที่ผ่านมา 
      ทําให้ท่านเกิดแรงบันดาลใจที ่
      จะพัฒนาให้ดีขึ้น 

     

18. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ 
      ท่านคิดว่าตรงกับความเป็นจริงและ 
      ยุติธรรม 

     

19. ผลการปฏิบัติงานของท่านที่ 
      รับผิดชอบอยู่ ผลงานออกมาเป็นไป 
      ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

     

งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
20. การทํางานภายในหน่วยงานของท่าน 
     เป็นการทํางานเป็นทีม 

     

21. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานทุก 
      คนในหน่วยงานที่เก่ียวข้องของท่าน 
      ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างดี      

     

22. งานของท่านจําเป็นต้องติดต่อ 
      ประสานงานกับฝ่ายอ่ืน ๆ อยู่เสมอ 

     

23. งานที่ท่านทําอยู่ในปัจจุบันเปิดโอกาส 
      ให้ท่านได้ทําความสนิทสนมกับบุคคล 
      อ่ืน ๆ ทั้งที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน 
      หรือผู้มาติดต่องาน 
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ลักษณะงาน 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
24. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเพ่ือน   
      ร่วมงานมีมิตรไมตรีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
      ต่อกัน 

     

งานที่มีความอิสระ 
25. ท่านสามารถกําหนดเป้าหมายและ   
    วิธีการทํางานในหน้าที่ของตนเองได้ 

     

26. ท่านสามารถใช้วิจารณญาณของ   
    ตนเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

     

27. ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความใส่ใจ 
   ดูแลการทํางานของท่านอย่างใกล้ชิด 

     

28. กฎระเบียบในหน่วยงานของทานให้   
    ความอิสระในการทํางานของท่าน 

     

29. ท่านมีโอกาสเสนอสิ่งใหม่ ๆ ในการ 
   ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

     

 
ตอนท่ี 3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

ประสบการณใ์นการทาํงาน 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ความรูส้ึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์กร 
30. ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ 
     งานในบริษัท 

 
 

    

31. ท่านมีส่วนร่วมทําให้บริษัทประสบ 
     ความสําเร็จ 

     

32. หน่วยงานและองค์กรให้ความสําคัญ 
      ในการปฏิบัติงานของท่าน  

     

33. ท่านรูส้ึกว่าตนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ม ี
     คุณค่า 

     

34. การปฏิบัติงานของท่านจะได้รับ   
     มอบหมายให้งานที่มีความสําคัญ       

     

35. การปฏิบัติงานของท่านน่าสนใจ7 
     ตลอดเวลา 

     

36. ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่ม ี
     ความรู้ความสามารถในการทํางาน 
     ภายในหน่วยงานของท่าน 
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ประสบการณใ์นการทาํงาน 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ 
37. ท่านคิดว่าผลตอบแทนที่ได้รับจาก 
     บริษัทคุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ได้ 
     อุทิศให้กับงาน 

     

38. ต้ังแต่ท่านทํางานกับบริษัท ท่านได้รับ 
     ประโยชน์จากสวัสดิการอย่างเพียงพอ 

     

39. ท่านได้รับปัจจัยสนับสนุนอย่าง 
    เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ประจํา 
    หรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

     

40. งานที่ท่านปฏิบัติจําเป็นต้องติดต่อ 
     ประสานงานกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ 

     

41. ท่านคิดว่าบริษัทสามารถจ้างท่านได้ 
     จนเกษียณอายุ 

     

ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร 
42. ปัจจุบันทา่นได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
     ตรงกับความรู้ ความสามารถ 

     

43. งานที่ได้รบัมอบหมายตรงกับความ 
     ต้องการของท่าน 

     

44. หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้ท่านได้ 
     มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถใน 
     อาชีพเป็นอย่างดี เช่น ดูงาน ฝึกอบรม 

     

45. ท่านทํางานกับบริษัทน้ีทําให้ท่านมี 
     ความก้าวหน้าในอาชีพตามที่ได้ 
     คาดหวังไว้ 

     

46. ทกุครั้งที่ทา่นปฏิบัติงานจะได้ความ 
     สนใจจากหน่วยงานและผู้บังคับบัญชา 

     

47. ท่านได้พิจารณา ความดี ความชอบ  
     อย่างยุติธรรม 

     

ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร 
48. บริษัทให้ความสําคัญและเห็นคุณค่า 
     ของพนักงานเป็นอย่างมาก 

     

49. ท่านได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือ 
     จากเพ่ือนร่วมงานทุกครั้ง 

     

50. เพ่ือนร่วมงานในบริษัทของท่านมีความ 
     สามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
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ประสบการณใ์นการทาํงาน 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
51. หัวหน้างานให้ความสําคัญและสนใจ 
     ในคําแนะนําปรึกษาแก่ผูใ้ต้บังคับ 
     บัญชาเสมอ 

     

52. ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสและเต็มใจ 
     ในการรับฟังความคิดเห็นและ 
     ข้อเสนอแนะจากท่าน 

     

53. ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
     กับเพ่ือนร่วมงานได้ตลอดเวลา 

     

54. ความสามคัคีที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
     ส่วนใหญ่นําไปสู่คุณภาพของงานที่ดี 

     

 
ตอนท่ี 4 ปัจจัยด้านความผูกพันของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

ความผูกพัน 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ความเชื่อม่ันในการยอมรับเป้าหมายและค่านยิมขององค์กร 
55. ท่านมีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับ 
    คนอ่ืนว่าท่านเป็นพนักงานในบริษัทนี้ 

     

56. ท่านยินดีและเต็มใจเข้ารว่มกิจกรรม 
    ต่าง ๆ ของหน่วยงานและบริษัท 

     

57. ท่านมีความเช่ือมั่นและศรัทธา 
    ในบริษทัน้ีเสมอ 

     

58. ท่านคิดว่าปัญหาของบริษัท เป็นเร่ือง 
    ที่พนักงานทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข 

     

59. ท่านคิดว่าการทํางานที่บริษัทน้ีให้ 
    ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่ 
   เหมาะสม 

     

60. ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานที่ให้ 
    ค่าตอบแทนสูงกว่า ท่านยังเลือก 
    ทํางานกับบริษัทน้ีต่อไป 

     

ความเต็มใจทุม่เทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 
61. ท่านเต็มใจทุ่มเทความพยายามใน 
    การทํางานเพ่ือให้บริษัทประสบ 
    ความสําเรจ็ 
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ความผูกพัน 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
62. ท่านเต็มใจท่ีจะทํางานหนัก หากการ 
    ทํางานของท่านทําให้บริษทัประสบ 
    ความสําเรจ็ตามเป้าหมาย 

     

63. ท่านจะทํางานที่ไหน ๆ ทา่นก็สามารถ 
    ทํางานได้ดี เช่นกัน 

     

64. วิธีการปฏิบัติงานในบริษัทสร้างแรง 
     จูงใจในการทํางานให้แก่ท่าน 

     

65. ท่านพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพ่ือ 
     ความก้าวหน้าของบริษัท 

     

ความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
66. ท่านพอใจที่จะทํางานล่วงเวลาให้กับ 
     บริษทั  

     

67. ท่านพอใจที่ได้รับค่าตอบแทนที ่
     เหมาะสม 

     

68. ท่านมีความต้ังใจที่จะทํางานในบริษัทน้ี 
     จนเกษียณอายุ 

     

69. ท่านรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็น 
     เร่ืองสําคญั 

     

70. ท่านมีความยินดีที่จะปกป้องช่ือเสียง 
     ของบริษัท 

     

  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ช่ือ-ชื่อสกุล  นางสาวศรีสุนันท์ วัฒนา 
วันเดือนปีเกิด  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 
สถานทีเ่กิด  อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ท่ีอยู่ 79 หมู่ 5 ตําบลท่ากระดาน อําเภอสนามชยัเขต  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สถานทีท่ํางาน  บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
ประวัติการศกึษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ พ.ศ. 2551 
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