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 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของ

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับความผูกพัน

ตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 3) เพื่อศึกษาวา ปจจัยใดมีผล มีอิทธิพล และมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมากที่สุด รองลงมา จนถึง

ไมมีความสัมพันธเลย 

 วิธีการศึกษา ใชการสํารวจโดยการสุมตัวอยาง (Survey  Research) ประชากรในการศึกษา

ครั้งนี้คือเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ จํานวน 

311 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด ความแตกตางของรอยละ ไค-สแควร (Chi-

Square) Gamma (G) และ Multiple Regression  

ผลการวิจัยพบวา 1) เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญมีความผูกพันตอองคการอยูใน

ระดับสูง 2) ตัวแปรที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติคือ เพศ เงินเดือน ลักษณะงาน ลักษณะองคการ ประสบการณในการทํางาน ความพึงพอใจ

ในคาตอบแทน ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา และขวัญกําลังใจ เมื่อวัดดวยสถิติท่ีวัดความแกรงของ

ความสัมพันธ G พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองคือ ลักษณะองคการ ลักษณะงาน ประสบการณในการทํางาน ขวัญกําลังใจ ภาวะผูนําของ

ผูบังคับบัญชา ความพึงพอใจในคาตอบแทน เงินเดือน และเพศ โดยมีคาความแกรงของ

ความสัมพันธคือ .69, .66, .63, .59, .54, .52, .30 และ .13 ตามลําดับ 3) ตัวแปรที่ใชเปนตัวพยากรณ

ในการอธิบายความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง มี 6 ตัวแปรที่

  



 

(4)

มีผลกระทบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 นั่นคือเมื่อวัดจากคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(β) ซ่ึงพยากรณความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไดดีท่ีสุด และมีผลใน

ทางบวกตอความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ไดแก ขวัญกําลังใจ 

ประสบการณในการทํางาน คาตอบแทน อายุงาน ลักษณะงาน และเพศ เรียงตามลําดับความสําคัญ 

ระดับการศึกษา สถานะภาพสมรส และตําแหนง ไมสัมพันธและไมชวยในการอธิบายความผูกพัน

ตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง/ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความผูกพันตอองคการของ

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองประมาณ รอยละ 46.4 (R2 = .464) 

ขอเสนอแนะของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองคือ 1) ควรเพิ่มเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง

ประจําชองตรวจหนังสือเดินทางใหมีความเหมาะสมกับจํานวนผูโดยสารที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุก

ป 2) ควรเปดอบรมเพิ่มพูนความรูในการตรวจหนังสือเดินทาง 3) ควรมีสวัสดิการรถรับสงใหแก

เจาหนาที่ เพื่อปองกันการมาทํางานชากวาเวลาที่กําหนด 4) ผูบังคับบัญชาควรพบปะ พูดคุยกับ

เจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนตอบขอซักถามของผูใตบังคับบัญชา5) ควรจัดใหมีการสํารวจ

ความคิดเห็นเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง วามีความตองการโอนยายไปปฏิบัติหนาที่ท่ีดานตรวจคน

เขาเมือง อ่ืนหรือไม เพราะสาเหตุใด 6) ควรสงเสริมใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไดมีโอกาส

เดินทางไปดูงานที่ตางประเทศ เพื่อศึกษาถึงขอดีขอเสียในการตรวจหนังสือเดินทางของตางประเทศ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้คือ 1) ควรมีการสํารวจขวัญกําลังใจของเจาหนาที่อยาง

เหมาะสม กลาวคือ ควรมีการวางแผนการดําเนินงาน วิธีการสํารวจ ขอคําถามที่ใชในแบบสอบถาม 

สถานที่และเวลาที่จะทําการสํารวจ ระยะเวลาสําหรับการวิเคราะหผล และการใหเจาหนาที่ไดรับ

ทราบผล 2) ผูบริหารระดับสูงควรมีสวนรวมและใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ระดับลางใหมากขึ้น โดยการลงไปสอบถามปญหาหรืออุปสรรคตางของเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 
 
 

  



ABSTRACT 
 

Title of  Thesis  Organizational Commitment of The Immigration Officers of The 
National Airport Immigration Division  

Author   Mr. Rithiwat    Tangklang 
Degree   Master of Public Administration  
Year   2009 
 
 

The objectives of this study are 1) to study the level of organizational commitment of the 
immigration officers of the national airport immigration division. 2) to study the variables or 
factors that affect organizational commitment of the immigration officers 3) to study the variables 
or factors that affect organizational commitment of the immigration officers the most, the less, 
and no relationship. 
 This study employed a survey research and the populations were the immigration officers 
of the national airport immigration division were 311 people. The data was collected by 
questionnaire. Data calculation included a descriptive statistic such as percentage, mean, standard 
deviation, minimum value, maximum value in addition percentage different, Chi-Square, Gamma 
and Multiple Regression.  

The result of the research showed that 1) The majority of the immigration officers of the 
national airport immigration division has organizational commitment in high level. 2) the factors 
that significant affected organizational commitment of the immigration officers are as follow: 
gender, salary, job characteristics, organizational characteristics, work experiences, 
compensation, leadership, and morale. Gamma (G) was used to measure the association, it was 
found that the factors that affected organizational commitment of the immigration officers are 
organizational characteristics, job characteristics, work experiences, morale, leadership, 
compensation, salary, and gender with the relation strength at .69, .66, .63, .59, .54, .52, .30 and 
.13 respectively 3) six factors based on the prediction study at the significant statistic at .05 level 



 (6)

and has positively affected on organizational commitment of the immigration officers 

from the most significant to the least significant are morale, work experiences,  compensation, 

tenure, job characteristics, and gender respectively. There are no relationship between education, 

marital status, and position. All independent variables explain variation in organizational 

commitment of the immigration officers only at 46.4 percents (R2 = .464) 

The suggestions from the immigration officers are 1) should additional immigration 

officers at the passport gate checking to enough with the passengers that there are increasing 

every year. 2)  Should open the training course to add knowledge for passport checking. 3) 

Should have the welfare for transportation to prevent the working late than limit schedule. 4) 

Managers or Directors should always meet and talk with immigration officers in order to answer 

for any doubt of their staffs. 5) Job rotation’s questionnaire should be provided to immigration 

officers whether they would like to work for the other location or not and what is the reason why. 

6) Immigration officers should be promoted for oversea training to study advantage or 

disadvantage of the oversea passport checking.    

Suggestions from the research are 1) morale survey should be conducted such as 

providing planning operation, survey method, question in the Survey, place and time for survey, 

timing for data analysis and providing the result to staffs. 2) Top managers should be joined and 

attention more about job performances of their staffs by always asking any problem or obstacle of 

their working. 



กิตติกรรมประกาศ 
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ตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ สําเร็จลุลวงไดดวยดีเนื่องมาจากผูเขียนไดรับความกรุณา
อนุเคราะหอยางดียิ่งจากทาน  ศาสตราจารย ดร.พิชิต  พิทักษเทพสมบัติ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.จินดาลักษณ วัฒนสินธุ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ 
ทาน อ.ดร.พลอย  สืบวิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา ขอคิดเห็น 
รวมถึงขอเสนอแนะตางๆที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธในทุกขั้นตอน ตลอดจนใหกําลังใจ
แกผูเขียนในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณทานผูบังคับการ กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ ที่
อนุญาตใหทําการศึกษา และเก็บรวมรวมขอมูลจากเจาหนาที่ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเขา
เมืองทาอากาศยานแหงชาติ  
 ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองทุกทานที่เปนประชากรและกลุมตัวอยางในการ
วิจัย และไดสละเวลาใหความชวยเหลือในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูล  
 ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่
ไดประสิทธิประสาทวิชาและสรางองคความรูใหแกผูเขียน และขอขอบพระคุณเจาของแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยตางๆที่ผูเขียนไดนํามาอางอิงในการศึกษาครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณเจาหนาที่คณะรัฐประศาสนศาสตรทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือ และ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินการตางๆที่ เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ เปนอยางดี และ
ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือในเรื่องตางๆแกผูเขียนมาโดยตลอด 

ผูเขียนขอขอบพระคุณ คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ให
ทุนสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ 
 ทายสุด ผูเขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความสําเร็จทั้งหมดนี้ใหแกคุณพอและคุณแม
ของผูเขียน ที่ชวยสงเสริม สนับสนุน และเปนกําลังใจที่สําคัญยิ่งแกผูเขียน จนทําใหการศึกษาครั้งนี้
ประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายที่ตั้งใจไว 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 

 

1.1  ความสําคัญของปญหา 

 
การแสวงหาวิถีทางที่จะนําไปสูความสําเร็จ หรือความสามารถในการบรรลุจุดมุงหมายของ

องคการนั้น เปนผลเนื่องมาจากการใชทรัพยากรตางๆที่มีอยูในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงมนุษยก็เปนปจจัยหนึ่งในหลายๆปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของ

องคการ ดังคํากลาวของ Drucker  (1954 อางถึงใน นิสดารก เวชยานนท, 2543: 7) ซ่ึงไดกลาวถึง

ทรัพยากรตางๆที่ใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น สามารถจัดเปนหมวดหมูได 3 ชนิด คือ 

ทรัพยากรทุน (Capital  Resource) ทรัพยากรกายภาพ (Physical  Resource) และทุนมนุษย (Human 

Capital) ซ่ึงใน 3 ทรัพยากรนี้ ทรัพยากรมนุษยถือเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคามากที่สุดของ

องคการ ดังนั้น องคการตางๆ จึงพยายามที่จะสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 

หรือมีทักษะตางๆ เขามาปฏิบัติงานในองคการ รวมทั้งลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เหลานั้นโดยจัดใหไดรับการฝกอบรมในดานตางๆ แตการบริหารทรัพยากรมนุษยในปจจุบันนั้น 

มิไดจํากัดขอบเขตอยูท่ีการสรรหา และคัดเลือกบุคคลประเภทดังกลาวเขามาปฏิบัติงานในองคการ

เทานั้น แตส่ิงสําคัญที่จะองคการตองดําเนินการควบคูกันไปอยางตอเนื่องคือ องคการยังตอง

แสวงหาวิธีการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเชนนั้นใหคงอยูกับองคการและพรอมที่จะอุทิศตนทํางาน

ใหกับองคการอยางเต็มความสามารถ เพื่อประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการ ซ่ึงวิธีการหนึ่ง

ในการจูงใจใหบุคลากรประเภทดังกลาวคงอยูกับองคการ คือ การปลูกฝงหรือสรางจิตสํานึกให

บุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการนั่นเอง ดังทัศนะของ จิรประภา อัครบวร (2549: 2) ไดกลาววา 

แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือทุนทางปญญา (Intellectual  Capital) ของบุคลากรใน

องคการปจจุบันนี้ไมไดเปนเพียงการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถและทักษะเทานั้น บางครั้ง

คนที่มีความรูความสามารถและทักษะอาจไมไดทํางานหรืออาจไมไดทุมเทใหกับการทํางานอยาง

เต็มที่เสมอไป ดังนั้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงมองในอีกมุมหนึ่งดวยคือ การทําใหคนมี

ความผูกพันตอองคการ (Commitment,  Engagement) โดยที่บางทีคนอาจจะไมมีความรู

ความสามารถ แตถาคนนั้นมีความผูกพันตอองคการ เขาก็จะไปแสวงหาความรูและพัฒนา
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ความสามารถของเขา เพื่อที่จะใชในการทํางานนั้นใหได และสอดคลองกับ Ulrich (1998 อางถึงใน 

จิรประภา อัครบวร, 2549: 2) กลาวไววาสูตรของ ทุนทางปญญา (Intellectual  Capital) = 

Competence × Commitment โดยการสรางใหคนมีความสามารถ (Competence) เปนเพียง

ปจจัยพื้นฐาน แตปจจัยที่จะทําใหคนทํางานอยางเต็มที่และเต็มความสามารถนั้น คือการทําใหคนมี

ความผูกพันตอองคการนั่นเอง  

อาจกลาวไดวา องคการใดก็ตามที่สงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติท่ีดี ใสใจดูแลรักษา

ความกาวหนาในงานอาชีพ ปลูกฝงหรือสรางจิตสํานึกใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการ ก็จะ

สงผลในแงบวกตอองคการ ทําใหบุคลากรมีความจงรักภักดี พึงพอใจที่จะรวมมือปฏิบัติงานอยูกับ

องคการตลอดไป มีความมุงมั่นที่จะสรางชื่อเสียง และความสําเร็จใหกับองคการ โดยไมเห็นแก

ความเหน็ดเหนื่อย ในทางตรงกันขาม องคการที่ละเลยทําใหบุคลากรขาดความผูกพันตอองคการ ก็

จะสงผลในแงลบตอองคการ กอใหเกิดพฤติกรรมองคการที่ไมพึงประสงค เชน การละเลย เพิกเฉย

ตอการปฏิบัติหนาที่ การไมตรงตอเวลา การขาดงาน การโยกยายหรือสายเปลี่ยนงาน ตลอดจนอาจ

ลาออกจากองคการ (Whitney and Cooper, 1989: 521-539) ผลที่ตามมาคือ ความสูญเสียของ

องคการในรูปแบบตางๆทั้งในดานทรัพยากรมนุษย ขวัญกําลังใจของบุคลากร คาตอบแทน การ

ลดลงของผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคลที่องคการไดลงทุนไปกับการ

สรรหา คัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม (Angle and Perry, 1981: 1) ซ่ึงปญหาเหลานี้

อาจเกิดขึ้นไดกับทุกองคการ 

ผูบริหารองคการมักจะพบเห็นอาการเร่ิมตนของปญหาตางๆในการปฏิบัติงานอยูเสมออันมี

สาเหตุมาจากการที่บุคลากรขาดความผูกพันตอองคการ (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ และคณะ, 2552: 

159) โดยเฉพาะองคการที่เปนหนวยงานราชการที่มักจะพบวาเจาหนาที่ขาดความกระตือรือรน 

เชื่องชา เฉื่อยชา หรือที่สํานวนไทยเรียกวา ทํางานแบบ “เชาชาม เย็นชาม” หรือหนวยงานราชการที่

มีลักษณะงานที่ตองมีการติดตอกับประชาชนเปนจํานวนมากอาจทําใหเจาหนาที่มีพฤติกรรมที่ไม

พึงประสงค เชน อาจเกิดความเครียด อารมณเสีย หรือเหนื่อยลา เนื่องจากตองพบปะหรือติดตอกับ

บุคคลมากมายหลายประเภท รวมทั้งหนวยงานราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของ

ประเทศ เจาหนาก็จะตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถอยางสูง ไมละเลยหรือประมาทเลินเลอตอ

หนาที่ ซ่ึงกองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ สังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ก็เปนหนวยงานราชการหนวยงานหนึ่งที่มีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ท่ีมี

ลักษณะการทํางานที่จะตองมีการติดตอกับประชาชนจํานวนมากเชนกันโดยมีหนาที่ตรวจบุคคลทั้ง

ชาวไทยและชาวตางชาติท่ีจะเดินทางเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และมีหนาที่หลักในการ

ตรวจอนุญาตใหบุคคลและพาหนะใดๆเชนนักลงทุน หรือนักทองเที่ยวเขามาใน ราชอาณาจักร หรือ
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หากตรวจพบ หรือสงสัยบุคคลใดๆที่มีลักษณะตองหามวาจะเขามากระทําความผิดตามกฎหมาย

หรือทําใหเกิดผลเสียหายตอประเทศเขามาในราชอาณาจักร เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองก็สามารถที่

จะสงบุคคลเหลานั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได ดังนั้น หนาที่ของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง

จึงเปรียบเสมือนประตูดานแรกที่จะคัดกรองบุคคลตางๆที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร โดย

จะตองทําหนาที่โดยเนนหลักการใหบริการแกประชาชนควบคูไปกับการรักษาความมั่นคงของ

ประเทศ (กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ, 2550: 4) 

จะเห็นไดวา เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมีหนาที่รับผิดชอบทั้งการใหบริการประชาชน และ

รักษาความมั่นคงของประเทศซึ่งเปนภาระหนาที่ท่ีสําคัญและมีเกียรติในฐานะที่เปรียบเสมือนประตู

ดานแรกในการตอนรับอาคันตุกะจากตางแดน โดยเฉพาะเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ปฏิบัติหนาที่ 

ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเปนทาอากาศยานที่คนไทยทั้งประเทศ

ภาคภูมิใจ หากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมีความผูกพันตอองคการและปฏิบัติหนาที่ดวยดีแลวก็จะ

สงผลดีตอภาพลักษณของประเทศแตในขณะเดียวกันภาระหนาที่ตางๆของเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมือง ก็มีลักษณะงานหรือภาระงานที่อาจเปนปญหาหรือสงผลตอความผูกพันตอองคการในแงลบ

ของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ดังจะเห็นไดจากการที่มีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขามาใน

ราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นทุกป โดยในชวง 6 เดือนของป 2551 (ม.ค.-มิ.ย.51) มียอดรวมผูโดยสาร

ระหวางประเทศจํานวน 17,577,774 คน (บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2551:  1) ซ่ึง

หากเปรียบเทียบกับจํานวนผูโดยสารในชวงเวลาเดียวกันของปท่ีแลว พบวาจํานวนผูโดยสาร

ระหวางประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 8.17 ประกอบกับการมีแผนพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญ

ในเรื่องของการเคลื่อนยายคนอยางเสรีโดยมองวาคนเปนทรัพยากรที่สําคัญจึงตองสงเสริมใหมีการ

เคลื่อนยายแรงงานทั้งใหคนไทยไปทํางานตางประเทศและดึงดูดใหคนตางชาติเขามาทํางานใน

ประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549: 7) ทําใหเจาหนาที่

ตรวจคนเขาเมืองแตละคนมีภาระหนาที่ท่ีจะตองตรวจบุคคลเพิ่มมากขึ้น ตองใชความรู 

ความสามารถ ความละเอียดรอบคอบ และวิจารณญาณในการตัดสินใจที่จะตองตรวจบุคคลดวย

ความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา เพราะหากเกิดขอผิดพลาดในการตรวจบุคคลแลว เชน ปลอยใหบุคคล

ท่ีมีลักษณะตองหามเขามา ก็จะสงผลตอความมั่นคงของประเทศ ซ่ึงตัวของเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองเองก็จะตองถูกลงโทษทางวินัยดวย (ออยใจ อุนอารมณ, 2546:  3) ซ่ึงจะสงผลตอขวัญกําลังใจ

ของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองในแงลบ รวมทั้ง ในเรื่องของชวงเวลาในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองในทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้นเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะตองทํางาน

เปนผลัด โดยจะแบงออกเปน 4 ผลัด และจะตองหมุนเวียนกันเขาเวรปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ช่ัวโมง 

โดยในแตละฝายจะแบงออกเปน 4 งาน คือ 1) ตรวจคนโดยสารเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 2) 
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ตรวจคนโดยสารเดินออกไปนอกราชอาณาจักร 3) ตรวจคนโดยสารเดินผานราชอาณาจักร (Transit) 

4) ตรวจลงตรา (Visa) ซ่ึงเจาหนาที่จะตองปฏิบัติหนาที่ในชวงเชาตั้งแตเวลา 09.00 น. – 17.00 น. 

และชวงเย็นตั้งแตเวลา 17.00 น. – 09.00 น. (ของวันรุงขึ้น) อาจทําใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเกิด

ความเหนื่อยลา ออนเพลีย หรือไมทุมเทในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ เนื่องจากเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองแตละคนจะตองนั่งประจําชองตรวจเปนระยะเวลานาน ซ่ึงลักษณะงานหรือภาระงานตางๆ

เหลานี้ ลวนอาจเปนสาเหตุหรือตนตอที่มีผลตอความผูกพันตอองคการทั้งสิ้น 

นอกจากปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองดังกลาว

ขางตนที่เกิดจากลักษณะงานและภาระหนาที่ ท่ีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองตองประสบพบเจออยู

เปนประจําแลว ยังสอดคลองกับการวิเคราะหสถานการณขององคการดังจะเห็นไดจากการ

วิเคราะหสถานการณปจจุบันขององคการ (SWOT Analysis) (กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทา

อากาศยานแหงชาติ, 2551:  10) ซึ่งเปนเทคนิคในการวิเคราะหสภาวะในดานตางๆขององคการ 

ซึ่งผลการวิเคราะหน้ีจะนําไปสูการกําหนดกลยุทธขององคการเพื่อเปนแนวทางไปสูการพัฒนา

องคการ โดยกองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ ไดวิเคราะห หรือประเมิน

สภาพภายในองคการ (Internal  Appraisal) โดยวิเคราะหจุดออน (Weaknesses) ขององคการ

พบวา มีปจจัยที่เปนจุดออนขององคการบางประการที่นาจะมีผลตอความผูกพันตอองคการ 

ดังนี้ 

 1)   เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองบางสวนไมปรับทัศนคติ และพฤติกรรรมในการทํางาน

ใหเหมาะสมกับงานดานบริการ เนื่องจากยังยึดติดอยูกับคานิยมเดิมๆ ไมยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง  

 2)   เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมไดรับสวัสดิการพื้นฐานอยางเพียงพอ ทําใหขาดขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถยายออกจากหนวยงาน

ได  

 3)   งานตรวจคนเขาเมืองจําเปนตองพึ่งคนจํานวนมากในการทํางาน เจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองตองใชดุลยพินิจ รวมทั้งเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  

 4)   การบริหารจัดการของหนวยงานยังไมมีประสิทธิภาพ  

 5)   ขาดการประสานงานและความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 6)   ขาดการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางความชํานาญเฉพาะทางใหแกผูปฏิบัติงาน  

ซึ่งจุดออนเหลานี้ลวนเปนอาการเริ่มตนอันมีสาเหตุมาจากการที่บุคลากรขาดความผูกพัน

ตอองคการดังที่กลาวไปแลวขางตน ซ่ึงสภาพการทํางานที่เกิดขึ้นของบุคลากรเชนนี้ เปนผลเสียตอ
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ความสําเร็จในการดําเนินกลยุทธขององคการโดยรวม (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ และคณะ, 2552: 

160) ทําใหไมอาจบรรลุเปาหมายขององคการได 

กลาวโดยสรุป จากสภาพการทํางานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่มีภาระหนาที่ท่ี

จะตองรับผิดชอบทั้งตอการใหบริการและรักษาความมั่นคงของประเทศควบคูกันไป อีกทั้งยังตอง

ประสบปญหาในการทํางานจากปจจัยภายในหรือปจจัยแวดลอมตางๆ ดังที่กลาวไปแลวขางตน ทํา

ใหงานตรวจคนเขาเมืองตองอาศัยเจาหนาที่ท่ีมีความรูความสามารถ และความอดทนอดกลั้นสูงตอ

ปญหาตางๆภายในองคการ ซ่ึงปญหาเหลานี้อาจสงผลใหเจาหนาที่ไมอยากทํางาน รวมทั้งอาจทําให

ขาดความภาคภูมิใจ ขาดความจงรักภักดี หรือแมกระทั่งอาจอยากเปลี่ยนหนวยงาน ซ่ึงปจจัยเหลานี้

เปนผลมาจากการที่เจาหนาที่นั้นขาดความผูกพันตอองคการ และดังที่กลาวไปแลวขางตนวา

องคการในปจจุบันไมเพียงแตตองสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูงมา

ทํางานเทานั้น หากยังตองเสริมสรางใหบุคลากรนั้นมีความผูกพันตอองคการอีกดวย ดังนั้นผูบริหาร

องคการจึงตองใสใจในการบริหารทรัพยากรมนุษยในหลากหลายมิติมากขึ้น โดยเฉพาะดานความ

ผูกพันตอองคการ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองพบวาสวนใหญเปน

การศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจ ปญหาอุปสรรค ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ตรวจคนเขาเมือง แตการศึกษาเรื่องของความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองนั้น

ยังไมมีผูศึกษา 

ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของ

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง เพื่อที่จะพิจารณาวาเจาหนาที่เหลานั้นมีความผูกพันตอองคการอยูใน

ระดับใด และเนนศึกษาตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมือง รวมทั้งศึกษาวาตัวแปรหรือปจจัยใดมีผลตอความผูกพันตอองคการมากที่สุด รองลงมา 

จนถึงไมมีความสัมพันธเลย เพื่อจะนําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการเพิ่มระดับความ

ผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองใหสูงขึ้นตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

 

1)  เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

2)   เพื่อศึกษาวาตัวแปรหรือปจจัยใดที่มีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับความผูกพัน

ตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

3)   เพื่อศึกษาวาตัวแปรหรือปจจัยใดมีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมากที่สุด รองลงมา จนถึงไมมีความสัมพันธเลย 

 
 



บทที่ 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การทบทวนวรรณกรรมในเรื่องความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เนนเรื่องความหมาย ความรูความเขาใจ รวมทั้งทําการศึกษาคนควา

จากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความ และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของในประเด็นความผูกพันตอ

องคการทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัย โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญ 

ดังตอไปนี้ 

 2.1  ความหมายของความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) 

2.2  ตัวแบบ และทฤษฎี ท่ีวาดวยปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 

2.3  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษา 

ความหมาย การวัด ตัวแบบ กรอบแนวคิด และทฤษฎีตางๆอยางกวางขวาง รวมถึงการใชคําเรียก 

“ความผูกพันตอองคการ” แตกตางกันออกไป 

จากการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการ ผูวิจัยพบวามีการใชคําในภาษาอังกฤษ และ

ภาษาไทยแตกตางกันออกไป เชนคําในภาษาอังกฤษจะพบวามีการใชคําวา “Organizational 

Commitment” หรือ “Employee  Engagement” และคําในภาษาไทย พบวามีการใชคําวา “ความ

ผูกพันตอองคการ” “ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ” “ความผูกพันของพนักงานตอองคการ” หรือ 

“พันธะผูกพันตอองคการ” ซ่ึงคําตางๆเหลานี้ มีความหมายคลายคลึงกัน ดังเชน งานวิจัย ศึกษา

คนควาของ สุรัสวดี สุวรรณเวช (2549: 10) พบวา งานศึกษาของนักวิชาการ หรือนักวิจัย สวนใหญ

ท้ังในประเทศและตางประเทศ กอนป 1990 จะใชคําวา “Commitment” แตในงานวิจัยขององคการ

ท่ีปรึกษา ภายหลังป 1990 เปนตนมา นิยมใชคําวา “Engagement” แทน (สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549: 

10) และสอดคลองกับงานเขียนของ พิชิต พิทักษเทพสมบัติ และคณะ (2552:  175) กลาววา ใน

การศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการ ในปจจุบันนี้ จะพบวาแนวทางการศึกษาในเรื่องนี้มีการ

เปลี่ยนไปใชคําวา “Engagement” แทนคําวา “Commitment” ซ่ึงทั้งสองคํานี้ เมื่อแปลเปนภาษาไทย 

ตางก็หมายความถึง “ความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคการ” เหมือนกัน 
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ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปวา ความผูกพันตอองคการ (Organizational  Commitment) หรือ ความ

ผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) จึงมีความหมายเดียวกันและสามารถใชแทนกันได  

ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเห็นวา คําวา ความผูกพันตอองคการ หรือ “Organizational 

Commitment” นาจะสื่อความหมายถึงความผูกพันของเจาหนาที่ท่ีมีความผูกพันตอหนวยงาน

ภาครัฐไดดีกวาคําวา “Employee Engagement” ซ่ึงนักวิชาการสวนใหญจะให ความหมายไปในเชิง

ของพนักงานในหนวยงานธุรกิจที่มีความผูกพันตอบริษัท ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชคําวา 

ความผูกพันตอองคการ ในความหมายของ “Organizational Commitment” ในการศึกษา และจะได

กลาวถึงการใหคํานิยามของคําวา “Employee  Engagement” จากนักวิชาการอีกหลายทานรวมทั้ง

จากบริษัทที่ปรึกษาทางดานธุรกิจตอไปดวย 

ตอไปนี้จะเปนการรวบรวมนิยามของความผูกพันตอองคการ ท่ีไดรวบรวมจากงานวิจัย

หลักๆที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 

2.1  ความหมายของความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) 

 

2.1.1  ความหมายของความผูกพันตอองคการ  

แนวคิดในเรื่องความผูกพันตอองคการ ไดเริ่มมีการศึกษามานับตั้งแตป 1958 โดย March 

and Simon (1958: 590-596) โดยไดใหความหมายของความผูกพันในมุมมองของความสัมพันธใน

เชิงแลกเปลี่ยน โดยกลาววา บุคคลจะยึดติดกับองคการ เพื่อใหไดมาซึ่งรางวัล หรือผลลัพธท่ี

แนนอนจากองคการ ตอมาไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความผูกพันตอองคการ 

ดังตอไปนี้ 

Becker (1960: 32-40) ไดใหความหมายความผูกพันตอองคการไปในเชิงแลกเปลี่ยน

เชนกัน โดยใหความหมายของความผูกพันตอองคการวาเปนสภาพของบุคคลที่ไดเขาไปเกี่ยวของ

สัมพันธ   โดยมีการลงทุนกับสิ่งนั้นๆ และสิ่งที่ลงทุน (Side-Bet) เชน การศึกษา อายุ สถานภาพการ

สมรส ประสบการณการทํางาน เปนตน ท้ังนี้ระดับของความผูกพันจะขึ้นอยูกับความเขมขนและ

คุณภาพของสิ่งที่บุคคลนั้นลงทุนไป ซ่ึง แนวคิดของ Becker ไดกลายเปนแนวทางใหกับนักวิชาการ

ในยุคตอมา  

Kanter (1968: 499) ใหนิยามความผูกพันตอองคการวา คือความเต็มใจที่จะมอบพลังกาย

และความจงรักภักดี (Loyalty) ใหแกระบบสังคมที่เขาเปนสมาชิกอยู  
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Hrebiniak and Alluto (1968: 499-517) กลาววาความผูกพันตอองคการคือ ความไมเต็มใจที่

จะลาออกจากองคการเพื่อคาตอบแทน สถานภาพที่สูงขึ้น หรือความเปนอิสระทางวิชาชีพ หรือ

มิตรภาพระหวางเพื่อนรวมงานที่ดียิ่งขึ้น ถึงแมวาจะไดรับขอเสนอที่ดีกวาจากองคการอื่นๆก็ตาม 

Sheldon (1971: 143-150) ใหนิยามความผูกพันตอองคการวาคือ การประเมินองคการใน

ทางบวกและมุงที่จะทํางานใหองคการบรรลุเปาหมาย ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ 

1)  ความเชื่ออยางจริงจังและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

2)  ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามใหกับองคการ 

3)  ความปรารถนาที่จะดํารงไวซ่ึงความเปนสมาชิกในองคการ  

Porter, Steers, Mowday and Boulian (1974: 603-609) ใหนิยามความผูกพันตอองคการวา

คือ ความแข็งแกรงของการแสดงตัวและการมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปของ 

1)  ความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ  

2)   ความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานใหกับองคการ  

3)   ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ  

Buchanan (1974: 533-546) ใหนิยามความผูกพันตอองคการวาคือ การเปนพรรคพวก การ

ผูกติด (Affective  Attachment) ทางใจตอเปาหมายและคุณคาขององคการ ความผูกพันมี

องคประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ   

1)  การแสดงตัวโดยการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

2)  การมีสวนเกี่ยวของโดยการทุมตัวในบทบาทของตนเอง 

3)  ความจงรักภักดีโดยความรูสึกทางใจและการผูกติดกับองคการ 

Herbert (1976: 416) กลาววาความผูกพันตอองคการคือ การบูรณาการพฤติกรรมของ

สมาชิกตอเปาหมายขององคการซึ่งมีเกณฑในเรื่องพฤติกรรมและกิจกรรม สมาชิกแตละคนตอง

พรอมที่จะยอมรับและตอบสนองตอเปาหมายขององคการ จนถึงจุดที่อาจจะตองเสียสละเปาหมาย

ของตนเอง  

Steers (1977: 46) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคการวา เปนความสัมพันธท่ี

เหนียวแนนหรือความผูกติด (Attachment) ของความเปนอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิก ในการเขา

รวมกิจกรรมขององคการดวยความเต็มใจ โดยประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 

 1)  มีความตองการอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกภาพในองคการ 

 2)  ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อประโยชนของ

องคการ 

 3)  มีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 
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  Steers and Porter (1983: 333) ใหนิยามความผูกพันตอองคการวา คือการผูกติด 

(Attachment) ซ่ึงพิสูจนความสัมพันธระหวางเปาหมายของแตละบุคคลกับเปาหมายขององคการ 

March and Mannari (1977: 57) ใหนิยามวา ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ลักษณะความ

ตั้งใจของพนักงานที่จะทํางานอยางเต็มที่เพื่อประโยชนขององคการ และมีความปรารถนาที่จะอยู

กับองคการตลอดไป รวมทั้ง ความรูสึกจงรักภักดี (Loyalty) ของสมาชิกตอองคการและมีทัศนคติ

ในทางที่สอดคลองตอเปาประสงคขององคการ  

Mowday, Porter and Steers (1982: 27) กลาวถึงความผูกพันตอองคการวาเปนการ

แสดงออกที่มากกวาความจงรักภักดี (Royalty) ท่ีเกิดขึ้นตามปรกติ เพราะเปนความสัมพันธท่ีเหนียว

แนนและผลักดันใหบุคคลเต็มใจอุทิศตนเพื่อสรางสรรคใหองคการอยูในสถานะภาพที่ดีข้ึน   

Meyer and Allen (1991: 61-89) ใหคํานิยามความผูกพันตอองคการวา เปนความรูสึกทั่วไป

ท่ีพนักงานมีตอองคการ โดยเปนการผูกติดหรือยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจของพนักงาน ใหอยูกับ

องคการ ซ่ึงอาจจะแตกตางกันกับงานที่เกี่ยวกับทัศนคติ เชน ความพึงพอใจในงาน หมายถึง

ความรูสึกที่เกี่ยวกับงานของเขา หรือการแสดงตัวตอองคการ คือ ระดับของประสบการณทํางานวา

เขารูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการ และสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นจะแสดงลักษณะของพนักงาน

ออกเปนชุดหรือรูปแบบของความรูสึก (Mind Sets) 3 ดาน คือ 

1)  ความผูกพันดานจิตใจ (Affective Commitment ) คือการที่พนักงานมีอารมณเชิง

บวกกับการผูกติดยึดเหนี่ยวกับองคการ โดยพนักงานที่มีความรูสึกผูกพันตอองคการอยางแรงกลา

จะเปนตัวกําหนดความสําเร็จขององคการ และเขาก็ปรารถนา(wants to) ท่ีจะคงอยูกับองคการ  

2)  ความผูกพันดานการคงอยู (Continuance Commitment) คือ เปนความผูกพัน

สวนตัวที่มีตอองคการ เนื่องจากการที่เขาไดลงทุนไปโดยการเปนสมาชิกกับองคการ (ตามแนวคิด

ของ Becker's 1960 "Side Bet Theory") เชนลงทุนดานการเงิน ดานสังคม เพื่อนรวมงาน พนักงาน

จึงจําเปน (has to) ท่ีจะตองอยูในองคการ   

3)  ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) คือการที่พนักงานรูสึกวา

เขามีหนาที่ท่ีจะตองอยูกับองคการตอไป เพราะพวกเขารูสึกวาองคการไดใหประโยชนกับเขา 

ลงทุนกับเขา เชนใหไดรับการอบรม ดังนั้นเขาจึงควรจะ (Ought to) ตอบแทนองคการบาง  

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไทยไดทําการศึกษาและใหความหมายของความผูกพันตอ

องคการดังเชน 

ชวัลณัฐ เหลาพูนพัฒน (2548: 10) ใหความหมายความผูกพันตอองคการโดยเนนที่ผลของ

ความผูกพันกับองคการมากกวาการนําเสนอรวมไปถึงสาเหตุของความผูกพันกับองคการ โดยเปน
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ความรูสึกผูกพันระหวางพนักงานกับองคการ ซ่ึงยึดเหนี่ยวใหพนักงานอยูกับองคการตอไป และมี

อิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของตัวพนักงานในองคการ 

ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท (2529:  94) กลาววา ความผูกพันตอองคการแบงออกเปน 2 

ลักษณะ คือความผูกพันที่เปนทางการ ซ่ึงจะแสดงออกโดยการมาทํางานตรงเวลา และความผูกพัน

ทางใจและความรูสึก ซ่ึงหมายถึงพนักงานมีความผูกพันตอเปาหมาย คานิยม และวัตถุประสงคของ

นายจาง โดยมีทัศนคติท่ีดีและเต็มใจที่จะทุมเทพลังในการทํางานเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายได

สะดวกขึ้น 

วิลาวรรณ รพีไพศาล (2550:  261) ใหความหมายความผูกพันตอองคการ หมายถึง วิธีการ

สรางเสริมสภาพทางจิตใจ หรือความรูสึกใหบุคลากรเห็นคุณคา ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบ 

เกิดความจงรักพักดี กระตือรือรนที่จะปฏิบัติงาน เต็มใจเสียสละ พรอมที่จะทุมเทแรงกายแรงใจ

ผสมผสานกับความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีมีอยูท้ังหมด ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

ใหได 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2551: 105) ใหความหมายความผูกพันตอองคการ หมายถึง 

ทัศนคติท่ีสะทอนความเกี่ยวของระหวางบุคคลกับองคการ ซ่ึงเขายินดีท่ีจะมีสวนรวมเปนสมาชิก 

และไมเต็มใจที่จะจากองคการไป  

ดังที่กลาวไปแลวขางตนวาตั้งแตยุคป 1990 เปนตนมานักวิชาการไดมีแนวโนมหันมาใชคํา

วา (Employee Engagement) แทนคําวา (Organizational  Commitment) เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษา

ทางดานธุรกิจตางๆ ไดนําแนวคิดเรื่องความผูกพันตอองคการมาใชกับหนวยงานธุรกิจมากขึ้น 

ตอไปนี้จะนําเสนอนิยาม ความหมายของความผูกพันตอองคการ (Organizational 

Commitment) ในแงของคําวา ความผูกพันของพนักงาน (Employee  Engagement) จากนักวิชาการ

รวมทั้งจากบริษัทที่ปรึกษาทางดานธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

 

2.1.2  ความหมายของความผูกพันของพนักงานตอองคการ (Employee Engagement) 

ตั้งแตยุคป 1990 เปนตนมานักวิชาการไดมีแนวโนมหันมาใชคําวา (Employee  

Engagement) แทนคําวา (Organizational Commitment) เนื่องจากนักวิชาการและบริษัทที่ปรึกษา

ทางดานธุรกิจตางๆ ไดนําแนวคิดเรื่องความผูกพันตอองคการมาใชกับหนวยงานธุรกิจมากขึ้น เชน 

Welbourne (2007 อางถึงใน สันติชัย อินทรออน, 2551:  3) ใหความหมายของคําวา 

Engagement ไวอยางงาย ๆ วา คือ ส่ิงที่บงบอกวาพนักงานทําอะไรในขณะทํางาน โดยเนนที่

ทัศนคติของพนักงานซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงการสรางความผูกพันของ
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พนักงานตอองคการไดนั้นจะตองใหความสําคัญอยางมากในเรื่องของพฤติกรรมของพนักงาน ซ่ึง

จะตองมีบทบาทหนาที่ท้ังในงานหลักและไมใชงานหลักของพวกพนักงาน 

Strellioff (2003 อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ และคณะ, 2552:  177-178) ไดให

ความหมายของ Engagement วาคํานี้มีความหมายเดียวยกันกับคําวา Commitment ซ่ึงหมายถึง ความ

ผูกพัน เปนสภาวะที่เกี่ยวของกับทั้งอารมยและเหตุผลของบุคคลในดานงานและองคการ ซ่ึงแสดง

ออกมาในรูปของพฤติกรรม 3 ลักษณะ คือ 

1)  การพูด (Say) คือ การกลาวถึงองคการในทางที่ดีใหบุคคลอื่นฟง ไมวาจะเปน

เพื่อนรวมงาน ครอบครัว ลูกคา และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ 

2) การอยูกับองคการ (Stay) คือ ความตองการที่จะอยูกับองคการตอไป แม

หนวยงานอื่นจะใหผลตอบแทนที่ดีกวา 

3)  การรับใช (Serve) คือ มีความภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ ซ่ึงไดมีสวนสนับสนุนให

องคการประสบความสําเร็จ และถาหากจําเปนก็เต็มใจที่จะทํางานหนักเพื่อองคการ 

นอกจากที่นักวิชาการขางตนทานไดใหนิยาม ความหมายของความผูกพันตอองคการไวนั้น  

ยังมีการใหความหมายของความผูกพันตอองคการจากบริษัทที่ปรึกษาทางดานธุรกิจ เชน 

Hewitt Associates (2003 อางถึงใน สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549: 10) ไดใหมุมมองวาความ

ผูกพันยึดมั่นของพนักงานไมใชเปนแตเพียงความพึงพอใจของพนักงาน (Job  Satisfaction) เทานั้น 

แตเกี่ยวของกับทางดานอารมณ (Emotional  Involvement) และดานปญญา (Intellectual 

Involvement) ซ่ึงแสดงออกโดยทางพฤติกรรมวาพนักงานมีความตองการ ความปรารถนาในการ

ทํางานเพื่อใหเกิดผลงานตอองคการมากนอยเพียงไร ซ่ึงพฤติกรรมของพนักงานที่มีความผูกพันตอ

องคการสูงจะมีลักษณะ 3 ประการ คือ 

1)   Stay พนักงานมีความตองการที่จะเปนหนึ่งในสมาชิกของขององคการ  

2)   Say พนักงานมีความปรารถนาที่จะอุทิศตนใหกับบริษัท พวกเขาจะพูดกับ

ผูใตบังคับบัญชา พนักงานดาวเดน และลูกคาถึงองคการในทางบวก และ  

3)   Strive พนักงานตองการที่จะเพิ่มผลผลิต หรือบริการตอลูกคา และเพื่อนรวมงาน 

The Gallop Organization (2000) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคการวาคือบุคคล

ท่ีมีความกระตือรือรนในงานของตน ซ่ึงถาองคการมีบุคคลดังกลาวมาก ก็จะสงผลในการชวยเพิ่ม

ผลผลิต เพิ่มลูกคา หรือเพิ่มผูใชบริการที่จงรักภักดี และชวยเพิ่มผลกําไร หรือบรรลุเปาหมายของ

องคการได 

Corporate Leadership Council (2004 อางถึงใน สันติชัย อินทรออน, 2551:  3) ให

ความหมายของ Employee Engagement วาหมายถึง ผลรวมที่แสดงใหเห็นวาพนักงานผูกพันตอบาง
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ส่ิงบางอยาง หรือบางคนในองคการของเขาเหลานั้น ซ่ึงผลของการแสดงออกวามีความผูกพันหรือ

ตองใจกับองคการเพียงใด คือ การที่พนักงานทํางานหนักและอยูกับองคการยาวนาน  

The Institute for Employment Studies (IES) (2007 อางถึงใน สันติชัย อินทรออน, 2551: 

3) บริษัทที่ปรึกษางานทางดานการพัฒนากลยุทธ และงานวิจัย ใหความหมายของ Engagement วา

เปนทัศนคติเชิงบวกของพนักงานตอองคการและตอคุณคาขององคการ พนักงานที่มีความผูกพันจะ

ตระหนักตอบริบททางธุรกิจ และทํางานกับเพื่อนรวมงานเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานเพื่อ

ประโยชนขององคการ องคการตองทําการพัฒนาและใหการอบรม เพื่อสรางความผูกพันของ

พนักงานตอองคการ ซ่ึงตองอาศัยความสัมพันธระหวางตัวนายจาง และพนักงาน 

ดังที่กลาวไวขางตนวามีนักวิชาการไทยแปลคําวา “Organizational Commitment” แตกตาง

กัน แตมีลักษณะที่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันนั้น ขณะเดียวกันก็มีการแปลคําวา “Employee 

Engagement” แตกตางกันไปเชนเดียวกัน โดยจากการศึกษาพบวา มีการใชคําวา “การผูกใจ

พนักงาน” “ความผูกพันในการทํางาน” “สายใยในองคกร” หรือ”ความผูกพันของพนักงาน” เปน

ตน ซ่ึงคําเหลานี้ก็มีความหมายในทิศทางเดียวกันเชนกัน ดังจะเห็นไดจากการใหความหมายของ

นักวิชาการไทย ดังตอไปนี้ 

 สุรัสวดี สุวรรณเวช (2549:  28) สรุปวาความผูกพันของพนักงานหมายถึง ลักษณะของ

ความรูสึก ทัศนคติในดานบวกของพนักงานที่มีตอองคการ เมื่อไดมีสวนรวม และแสดงออกมาใน

ลักษณะของ การพูด การคิดและแสดงออกทางพฤติกรรมในองคการ  

เกศรา รักชาติ (2550: 3) ใหความหมายความผูกพันของพนักงาน หมายถึง พนักงานที่มี

ความตั้งใจทุมเทพลังกาย พลังใจ ใหกับการทํางานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่ พนักงานจะรูสึกตื่นเตน 

รูสึกถึงความทาทายกับงานที่ทําในแตละวัน พนักงานจะพัฒนาตัวเอง ดึงเอาความสามารถ หาพร

แสวงพรอมนําเอาพรสวรรคในตัวเองมาใชในการทํางานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่ พรอมทั้งเรียนรู 

หาวิธีการใหมๆ ในการทํางานใหบรรลุเปาหมายอยูเสมอ  

สันติชัย อินทรออน (2551: 3) สรุปความหมายวา ความผูกพันของพนักงาน (Employee 

Engagement) เปนลักษณะภายในจิตใจของพนักงาน โดยมีความเชื่อที่วาพนักงานจะทํางานไดดี อยู

กับองคการอยางยาวนาน และสรางสรรคผลผลิตที่มีประสิทธิภาพใหกับองคการอยางเต็ม

ความสามารถก็ตอเมื่อพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกตอองคการ ตองาน ตอเพื่อนรวมงาน และตอ

ตนเอง โดยความรูสึกนั้นจะยั่งยืนหรือไมข้ึนอยูกับวาองคกรตระหนักและใหความสําคัญตอคุณคา

ของพนักงานเพียงใด ไดเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงบทบาท ความรูความสามารถที่เหมาะสม

หรือไม เพื่อที่วาในทายที่สุดทั้งพนักงานและองคกรจะอยูในสถานการณชนะ-ชนะ (Win-Win 

Situation) หรือเปาหมายแหงความสําเร็จดวยกันทั้งคู 
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  ชัยทวี เสนะวงศ (2550 อางถึงใน สันติชัย อินทรออน, 2551: 3) ใหความหมายของ การผูก

ใจพนักงาน (Employee Engagement) มีแนวคิดกวางๆ คือ “เปนกระบวนการการปฏิบัติงานรวมกัน

ระหวางผูบริหาร และพนักงาน ในการพัฒนาหรือสรางใหพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกตอองคการ” 

เมื่อพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกตอองคกร พวกเขาจะตระหนักถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

กระบวนการปฏิบัติงานขององคกรอยูตลอดเวลา พนักงานเหลานี้พรอมจะทุมเท รวมมือในการ

ปรับปรุงงาน เพื่อให องคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

จากการศึกษา รวบรวม คนควาตํารา เอกสารงานวิจัยของนักวิชาการหลายทานขางตนนั้น 

จะพบวาในชวงทศวรรษแรกของการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการ นักวิชาสวนใหญมองวา

ความผูกพันตอองคการนั้นเปนการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยนของพนักงานโดย

จะแสดงออกมาในลักษณะสภาพของบุคคลที่ไดเขาไปเกี่ยวของสัมพันธ หรือสิ่งที่พนักงานได

ลงทุนไปกับองคการ พนักงานมีความเต็มใจและความจงรักภักดี (Loyalty) ตอองคการของเขา

ถึงแมวาจะไดรับขอเสนอที่ดีกวาจากองคการอื่นๆก็ตาม 

 ในทศวรรษตอมานักวิชาการยุคนี้จะใหความหมายมุงเนนไปที่การใหความสําคัญกับ

คานิยมขององคการที่พนักงานทุกคนจะตองมีรวมกัน โดยการแสดงออกถึงการเปนสมาชิก หรือ

การมีสวนเกี่ยวของ การเปนพรรคพวก การผูกติด ทางใจตอเปาหมายและคุณคาขององคการ ซ่ึง

สมาชิกแตละคนตองการทุมเททํางานสุดความสามารถ พรอมที่จะยอมรับและตอบสนองตอ

เปาหมายขององคการ มีความจงรักภักดี (Loyalty) จนถึงจุดที่อาจจะตองเสียสละเปาหมายของ

ตนเองเพื่อเปาหมายขององคการ  

จากการรวบรวมและวิเคราะหความหมายของนักวิชาการที่กลาวถึง ความผูกพันตอองคการ 

จะพบวาไดมีการใหความหมายที่หลากหลายและมีแงมุมที่แตกตางกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดสรุป

ความหมายของความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) วานาจะหมายความรวมถึง 

ความปรารถนาของพนักงานที่จะทุมเทสติปญญาในการทํางานอยางสุดความสามารถโดยการ

แสดงออกทั้งทางดานความรูสึกและพฤติกรรม เพื่อเปาหมายขององคการดวยความภาคภูมิใจและ

จงรักภักดีตอองคการ 

 

2.1.3  ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 

มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการไว ดังตอไปนี้ 

 พิชิต พิทักษเทพสมบัติ (2552: 158) กลาวโดยสรุปวา ความผูกพันตอองคการ มี

ความสําคัญดังตอไปนี้ 
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1)  ความผูกพันตอองคการสามารถทํานายอัตราการเขา-ออกจากงาน (Turnover 

Rate) ของพนักงานในองคการไดดี ผูท่ีมีความผูกพันตอองคการสูงมักมีความปรารถนาอยางแรง

กลาที่จะยังคงอยูกับองคการตอไป ทําใหอัตราการยายงานและการขาดงานลดลง  

2)  ความผูกพันตอองคการ เปนแรงผลักดันใหสมาชิกขององคการปฏิบัติงานได

ดีกวาผูท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ เนื่องจากพนักงานรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกันในองคการ

และตางก็มีสวนรวมในการสรางความสําเร็จใหกับองคการรวมกัน 

3)  ความผูกพันตอองคการเปนปจจัยเชื่อมโยงระหวางเปาหมายของพนักงานกับ

เปาหมายขององคการ โดยที่ผูท่ียอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการมีแนวโนมที่จะใหความ

รวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายขององคการ 

4)  ผูท่ีมีความผูกพันตอองคการสูงจะเต็มใจที่จะใชความพยายามทุมเททํางานใหกับ

องคการ          

5)  ความผูกพันตอองคการเปนตัวชี้วัดหลักที่สามารถอธิบายความมีประสิทธิภาพ

ขององคการได  

ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท (2529: 97) กลาววา ความรูสึกผูกพันจะนําไปสูผลที่สัมพันธกับ

ความมีประสิทธิผลขององคการ ดังนี้คือ 

1)  พนักงานที่มีความรูสึกผูกพันอยางแทจริงตอเปาหมาย และคานิยมขององคการ มี

แนวโนมที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการอยูในระดับสูง           

2)  พนักงานที่มีความรูสึกผูกพันอยางสูง มักมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะยังคง

อยูกับองคการตอไปเพื่อทํางานในองคการใหบรรลุเปาหมายซึ่งตนเองเลื่อมใสศรัทธา          

3)  เหตุท่ีบุคคลมีความผูกพันตอองคการ และเลื่อมใสศรัทธาในเปาหมายของ

องคการบุคคลที่มีความรูสึกผูกพันดังกลาวมักมีความผูกพันอยางมากตองานเพราะเห็นวางานคือ

หนทางซึ่งตนสามารถทําประโยชนกับองคการใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ          

4)  เราอาจคาดหวังไดวาบุคคลที่มีความรูสึกผูกพันสูงจะเต็มใจที่จะใชความพยายาม

มากพอควรในการทํางานใหกับองคการซึ่งในหลายกรณีความพยายามดังกลาวมีผลทําใหการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับดีเหนือคนอื่น  

นอกจากนี้บุคคลที่มีความรูสึกผูกพันสูงมักจะมีความตั้งใจอยางแรงกลาที่จะคงอยูกับ

องคการตอไป ความตั้งใจดังกลาวจะถูกแปรไปสูอายุการทํางานที่ยาวนานขึ้น ซ่ึงเปนปจจัยที่

กอใหเกิดความรูสึกผูกพันที่เพิ่มขึ้นอีก 

วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 261-262) กลาววา ความผูกพันตอองคการจะกอใหเกิดการยึด

เหนี่ยวในคุณคาของคุณงามความดีซ่ึงกันและกัน การดําเนินกิจการตางๆ ถาสามารถจูงใจให
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พนักงานมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ตนไดรับมอบหมาย รวมทั้งมีความหวงใย

ตอความสําเร็จและความกาวหนาขององคการ ก็แสดงวาองคการนั้นไดสรางความผูกพันตอองคการ

ใหเกิดขึ้นกับตัวของพนักงานแลว ซ่ึงการสรางความผูกพันตอองคการนั้นจะสงผลตอภาพรวมของ

การปฏิบัติงานในองคการ ดังนี้คือ 

1)   เสริมสรางกําลังใจใหแกพนักงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเพื่อองคการ 

2)   สรางแรงศรัทธา และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานใหแกพนักงาน ทําใหเขามี

ความรูสึกที่ดีตอองคการ 

3)   สรางความสามัคคีและการทํางานเปนทีม 

4)   สรางความจงรักภักดี และเสียสละเพื่อองคการ 

5)   สรางมาตรฐานในการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น 

6)   สรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน 

7)   ลดขอขัดแยงตางๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน 

กลาวโดยสรุป องคการที่มีการเสริมสรางใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ จะชวย

รักษาใหพนักงานคงอยูกับองคการ ลดการขาดงานหรือลาออกจากองคการ อีกทั้งยังชวยให

พนักงานทุมเททํางานเพื่อประสิทธิผลขององคการ รวมทั้งมอบความจงรักภักดีใหกับองคการ 

ดังนั้นการศึกษาความผูกพันตอองคการจึงเปนเรื่องที่สําคัญ และเปนประโยชนในเชิงการบริหาร

จัดการองคการ 

 

2.1.4  วิธีการวัดความผูกพันตอองคการ 

เริ่มมีนักวิชาการรวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาทางดานธุรกิจทําการศึกษาเรื่องความผูกพันตอ

องคการมากขึ้นโดยนักวิชาการและบริษัทที่ปรึกษาเหลานั้นไดทําการสรางคําถามเพื่อวัดความ

ผูกพันตอองคการ โดยไดนําคําถามที่พัฒนาขึ้นนั้นไปใหพนักงานตอบ ซ่ึงก็จะมีจํานวนคําถามและ

รายการที่ใหพนักงานเลือกตอบแตกตางกันไป ซ่ึงนักวิชาการและบริษัทที่ปรึกษาเหลานั้นไดพัฒนา

คําถามเพื่อใชวัดความผูกพันตอองคการไวหลากหลายดังตอไปนี้ 

1)  คําถามที่ถามโดย Mowday and others (1974) ท่ีเรียกวา Organizational 

Commitment Questionnaire (OCQ)   เปนมาตรวัดที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย มี 15 ขอดังตอไปนี้  

(1)  ขาพเจาเต็มใจทุมเทใหกับงานมากกวาที่ปกติคาดหวัง 

(2)  ขาพเจาพูดดังๆเกี่ยวกับองคการนี้กับเพื่อนๆวาเปนองคการยิ่งใหญ ท่ีนา

ทํางาน 

(3)  ขาพเจารูสึกภักดีตอองคการนี้นอยมาก 
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(4)  ขาพเจาพรอมสําหรับแทบทุกงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหไดทํางานอยูกับ

องคการนี้ 

(5)  ขาพเจาพบวาคานิยมของขาพเจาและองคการนี้คลายคลึงกัน 

(6)  ขาพเจาภูมิใจที่จะบอกคนอื่นๆวาขาพเจาเปนสวนหนึ่งขององคการนี้ 

(7)  ขาพเจาสามารถทํางานที่องคการอื่นๆ ตราบเทาที่งานมีลักษณะคลายคลึงกัน 

(8)  องคการนี้สรางแรงบันดาลใจใหขาพเจานําสวนที่ดีที่สุดมาใชในการปฏิบัติ 

(9)  คงใชการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยที่จะใหขาพเจาลาออกจากองคการนี้ 

(10)  ขาพเจายินดีเปนอยางยิ่งที่เลือกทํางานที่องคการนี้แทนองคการอื่นๆ 

(11)  คงจะไมไดประโยชนมากนัก ถายังจะทํางานตอไปกับองคการนี้  

(12)  บอยครั้งที่ขาพเจาไมเห็นดวยกับนโยบายสําคัญๆเกี่ยวกับพนักงานของ 

องคการนี้ 

(13)  ขาพเจาเปนหวงเปนใยในโชคชะตาขององคการนี้ 

(14)  สําหรับขาพเจาแลว นี่คือองคการที่ดีท่ีสุดในการทํางาน 

(15)  การที่ขาพเจาตัดสินใจทํางานที่องคการนี้ ถือวาเปนความผิดพลาด  

2)  คําถามของ Meyer and Allen (1991) ท่ีเรียกวา Meyer and Allen’s Three-

Component Organizational Commitment Measuring Scale มี 18 ขอ ดังนี้       

 (1)  ขาพเจายินดีท่ีจะอยูกับองคการนี้ไปตลอดชวงชีวิตการทํางาน 

(2)  ขาพเจารูสึกวาปญหาที่องคการประสบอยูเปนเสมือนปญหาของตนเอง 

(3)  ขาพเจาไมรูสึกวาองคการนี้เปนเสมือนครอบครัว 

(4)  ขาพเจาไมรูสึกผูกพันทางจิตใจตอองคการนี้ 

(5)  องคการนี้มีความหมายตัวตัวขาพเจาเปนอยางมาก 

(6)  ขาพเจาไมรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการนี้ 

(7)  ในเวลานี้เปนการยากมากที่ขาพเจาจะออกจากองคการ แมวาจะตองการ

เชนนั้น 

(8)  ถาหากขาพเจาลาออกจากองคการในตอนนี้ จะกอใหเกิดผลกระทบตอชีวิต

ของขาพเจามากจนเกินไป 

(9)  ณ เวลานี้การทํางานอยูกับองคการของขาพเจาเปนเรื่องของความจําเปน

พอๆกับเปนเรื่องของความสมัครใจ 

(10)  ขาพเจาเชื่อวาโอกาสที่จะไดงานใหมมีนอยมาก หากลาออกจากองคการนี้ 
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(11)  ขอเสียอยางหนึ่งของการออกจากองคการนี้คือเรื่องของการมีทางเลือก

ใหมๆนอย 

(12)  เหตุผลหลังที่ทําใหขาพเจาตัดสินใจทํางานกับองคการนี้ตอไป เนื่องจาก

องคการอื่นๆไมสามารถใหผลตอบแทนเทียบเทากับที่ไดรับกับองคการนี้ 

(13)  ขาพเจาไมไดรูสึกวามีภาระผูกพันที่จะตองอยูกับองคการนี้เลย 

(14)  ขาพเจาคิดวาการออกจากองคการในขณะนี้เปนสิ่งที่ไมถูกตอง แมวาจะ

เปนไปเพื่อประโยชนของตนเอง 

 (15)  ขาพเจาจะรูสึกผิดถาลาออกจากองคการในเวลานี้ 

 (16)  องคการนี้สมควรไดรับความจงรักภักดีจากขาพเจา 

 (17)  ขาพเจาไมคิดจะลาออกจากองคการในเวลานี้เพราะมีความรูสึกถึงภาระ

ผูกพันตอบุคลากรในองคการนี้ 

 (18)  องคการนี้ไดใหส่ิงที่ดีๆ แกขาพเจามาโดยตลอด 

ซ่ึงชุดคําถามทั้ง 18 ขอนี้ ใชเพื่อวัดความผูกพันตอองคการใน 3 ดาน คือ ความผูกพัน

ดานจิตใจ (Affective  Commitment-AC) คือคําถามขอที่ 1-6 ความผูกพันดานการคงอยู 

(Continuance  Commitment-CC)  คือคําถามขอที่ 7-12 และ ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 

(Normative Commitment-NC) คือคําถามขอที่ 13-18 ซ่ึงมาตรวัดของ Meyer และ Allen นี้จะแบง

ชวงของคะแนนตั้งแตเริ่มตนที่ 1 คะแนน ไปจนถึงสูงสุดที่ 7 คะแนน โดย หมายเลข 1 หมายถึง “ไม

เห็นดวยมากที่สุด” หมายเลข 4 หมายถึง “เห็นดวยและไมเห็นดวยพอๆกัน” และหมายเลข 7 

หมายถึง “เห็นดวยมากที่สุด”  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยภายในประเทศไทยที่ศึกษาความผูกพันตอองคการ เชนงานวิจัย

ระดับปริญญาเอกของ Dhira Ramdeja (2001) ท่ีไดออกแบบคําถามที่ใชวัดความผูกพันตอองคการ 

ซ่ึงมี 17 ขอดังตอไปนี้ 

3)  คําถามของ Dhira Ramdeja (2001: 198) มี 17 ขอดังตอไปนี้ 

(1)  ทานเต็มใจทุมเทการทํางานมากกวาปกติคาดหวัง เพื่อความสําเร็จของ

สถาบัน  

(2)  ทานมักสรรเสริญสถาบันนี้ตอเพื่อนของทานวาเปนองคกรยิ่งใหญ 

ท่ีนาทํางานให 

(3)  ทานพรอมที่จะรับแทบทุกงานที่เห็นสมควร เพื่อใหไดทํางานอยูใน

มหาวิทยาลัยแหงนี้  

(4)  ทานภูมิใจที่จะบอกกับใครๆวา ทานเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนี้  
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(5)   สถาบันนี้สรางแรงบันดาลใจใหทานนําสวนที่ดีท่ีสุดของทานมาปฏิบัติงาน 

(6) ทานดีใจอยางมากที่ไดเลือกทํางานที่มหาวิทยาลัยแหงนี้แทนที่อ่ืน 

(7)  ทานรูสึกหวงใยในชะตากรรมของสถาบันนี้ 

(8)  สําหรับทาน ท่ีนี่คือที่ท่ีดีท่ีสุดในจํานวนองคกรทั้งหมดที่จะทํางาน 

(9)  ถาคานิยมของสถาบันนี้ตางไป  ทานก็คงไมผูกติดกับมหาวิทยาลัยนี้เทาไหร 

(10)   เหตุผลที่ทานชอบมหาวิทยาลัยนี้ เปนเพราะความมีความหมายและคานิยม

ของสถาบัน 

(11)   ทานมีความรูสึกวาทานเปนมากกวาลูกจางคนหนึ่ง แตราวกับวา

มหาวิทยาลัยเปนของทาน 

(12)   นอกจากมีคาตอบแทนอยางใดอยางหนึ่ง ทานไมเห็นเหตุผลที่จะลงทุนลง 

แรงเพื่อมหาวิทยาลัยนี้ 

(13)   ความขยันของทานขึ้นโดยตรงกับคาตอบแทน 

(14)   ความคิดสวนตัวของทานตอมหาวิทยาลัยนี้ตางไปจากที่ทานแสดงออกใน

สาธารณะ 

(15)   ทานเต็มใจยอมรับ ธรรมเนียมประเพณี และสิ่งปฏิบัติในหนวยงานแหงนี้ 

(16)   ทานมักจะคิดที่จะลาออกจากองคกรนี้บอยๆ 

(17)   โดยสรุป  ทานผูกพันกับมหาวิทยาลัยแหงนี้มากนอยเพียงใด   

สําหรับคําตอบมีรายละเอียดใหเลือกทั้งหมด 6 รายการคือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง, ไมเห็นดวย

ปานกลาง, คอนขางไมเห็นดวย, คอนขางเห็นดวย, เห็นดวยปานกลาง, เห็นดวยอยางยิ่ง  

นอกจากนี้ยังมีคําถามเพื่อใชในการวัดความผูกพันตอองคการที่พัฒนามาจากบริษัทที่

ปรึกษาทางดานธุรกิจที่มีช่ือเสียง เชน คําถามของบริษัท The Gallup Organization (2000) ซึ่งได

พัฒนาคําถามที่ใชเปนเครื่องมือในการวัดความผูกพันตอองคการที่เรียกวา Q12 มี 12 ขอ ดังตอไปนี้ 

(Coffman and Gonzalez-Molina, 2002: 80-93) 

4)  คําถามของบริษัท The Gallup Organization (2000 quoted in Coffman Curt and 

Gonzalez-Molina Gabriel, 2002: 80-93) ซ่ึงไดพัฒนาคําถามที่ใชวัดความผูกพันตอองคการที่

เรียกวา Q12 มี 12 ขอ ดังตอไปนี้  

(1)  ขาพเจาทราบวาตนเองถูกคาดหวังอะไรบางในการทํางาน 

(2)  ขาพเจามีเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานที่เหมาะสม 

(3)  ณ ท่ีทํางานขาพเจามีโอกาสไดทําในสิ่งที่ขาพเจาทําไดดีท่ีสุด ทุกๆวัน 
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(4)  ในชวงเจ็ดวันที่ผานมา ขาพเจาไดรับการยกยองหรือชมเชยจากการทํางานที่

ออกมาดี 

(5)  หัวหนางานหรือบุคลากรในที่ทํางานคอยดูแลเอาใจใสขาพเจาในฐานะ

เพื่อนรวมงาน 

(6)  มีคนในที่ทํางานคอยสนับสนุนการพัฒนาตนเองของขาพเจา 

(7)  ในที่ทํางาน ความคิดเห็นของขาพเจาไดรับการพิจารณา 

(8)  พันธกิจหรือจุดประสงคขององคการทําใหขาพเจารูสึกวางานของตนเองมี 

ความสําคัญ  

(9)  เพื่อนรวมงานของขาพเจาทํางานกันอยางเต็มที่เพื่อใหงานมีคุณภาพ 

(10)   ขาพเจามีเพื่อนที่ดีท่ีสุดในที่ทํางาน 

(11)   ในชวงหกเดือนที่ผานมา มีคนในที่ทํางานพูดกับขาพเจาถึงเรื่อง   

ความกาวหนาในสายงานอาชีพของขาพเจา 

(12)   เมื่อปท่ีผานมานี้ ขาพเจาไดมีโอกาสที่จะเรียนรูและเติบโตในที่ทํางาน  

ขอคําถาม 12 คําถามนี้ สามารถนําไปกําหนดหลักเกณฑในการตั้งคําถาม เปน 4 ข้ัน 

ท่ีพนักงานสวนใหญตองการ คือ 1) ความตองการขั้นพื้นฐาน (Basic  Need) 2) การสนับสนุนดาน

การจัดการ (Management  Support) 3) การทํางานเปนทีม (Relatedness) 4) ความกาวหนาในสาย

งานอาชีพ (Growth) ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวจะแบงเปนรูปพีระมิด โดยฐานพีระมิดจะถามความ

จําเปนขั้นพื้นฐานไลมาจนถึงยอดพีระมิดตามลําดับ ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1  ลําดับขั้นของความผูกพันตอองคการ (Employee Engagement Pyramid)  

แหลงที่มา:  The Gallup Organization, 2000. 

 

จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงลําดับขั้นของความผูกพันที่พนักงานตองการ โดยในแตละขั้น

จะมีคําถามที่ใชวัดความผูกพันตอองคการในแตละขั้น กลาวคือ ในขั้นที่ 1) ความตองการขั้นพื้นฐาน 

(Basic Need) มี 2 คําถาม โดยถามเกี่ยวกับความคาดหวังในการทํางาน และเครื่องมือ อุปกรณใน

การทํางาน ข้ันที่ 2) การสนับสนุนดานการจัดการ (Management  Support) มี 4 คําถาม โดยถาม

เกี่ยวกับโอกาสไดทําในสิ่งที่ดีท่ีสุด การไดรับการยกยองหรือชมเชยจากการทํางาน การดูแลเอาใจ

ใส และการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง 3) การทํางานเปนทีม (Relatedness) มี 4 คําถาม โดยถาม

เกี่ยวกับ การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน พันธกิจหรือจุดประสงคขององคการทําใหพนักงาน

รูสึกวางานของตนเองมีความสําคัญ การมีเพื่อนรวมงานมีคุณภาพ และการมีเพื่อนที่ดีท่ีสุดในที่

ทํางาน 4) ความกาวหนาในสายงานอาชีพ (Growth) มี 2 คําถาม โดยถามเกี่ยวกับ ความกาวหนาใน

สายงานอาชีพของพนักงาน และความมีโอกาสที่จะเรียนรูและเติบโตในที่ทํางาน อยางไรก็ตาม 

บริษัท Gallup ไดวางแนวทางในการใชคําถามเหลานี้ โดยองคการจะตองประชาสัมพันธให

พนักงานทราบถึงความสําคัญของความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคการ และมีผลตอผลการ

ความกาวหนา 

ในสายงานอาชีพ 

การสนับสนุนดานการจัดการ 

ความตองการขั้นพื้นฐาน 

การทํางานเปนทีม 

- ความกาวหนา 

- โอกาสเติบโต 

- รับฟงความคิดเห็น 

- รูสึกมีความสําคัญ  

- เพื่อนมีคุณภาพ 

- มีเพื่อนที่ดีที่สุด 

- โอกาสทําสิ่งที่ดีที่สุด 

- ไดรับการยกยอง 

- การดูแลเอาใจใส 

- สนับสนุนการพัฒนา 

- ความคาดหวัง 

- อุปกรณที่ใช 
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ปฏิบัติงานของพนักงานอยางไรบาง ท้ังนี้พนักงานจะตองสามารถใหคําจํากัดความของความผูกพัน

ของพนักงานที่มีตอองคการไดดวย จึงจะสามารถใชคําถามเหลานี้ไดอยางถูกตอง 

 

2.2  ตัวแบบ และทฤษฎี ท่ีวาดวยปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 

 

 นักวิชาการรวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาทางดานธุรกิจทําการคิดคนแบบจําลองเพื่อการศึกษาถึง

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการโดยไดทําการแบงปจจัยตางๆเหลานั้นออกเปนหลาย

ลักษณะโดยมีมุมมองในมิติตางๆ เชน มิติดานทัศนคติ หรือมิติดานพฤติกรรม หรือมิติดานอื่นๆของ

พนักงานที่มีตอองคการ ดังจะเห็นไดจากแบบจําลองตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

2.2.1  ตัวแบบ 

1)  แบบจําลองของ Richard M. Steers  

Steers (1977 อางถึงใน ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท, 2529:  97; พิชิต พิทักษเทพ

สมบัติ, 2550:  126) ไดทําการสรุปรวมผลจากการศึกษาวิเคราะหท้ังของตนเองในป 1976 และของ 

Buchanan ในป 1974 พบวา มีปจจัย 3 ประการที่สําคัญในอันที่จะนําไปสูความรูสึกผูกพันตอ

องคการ โดยแบบจําลองมี 2 สวน คือ  

(1)  ปจจัยที่มากอน (Antecedents of Commitment)  

(2)  ผลของความผูกพัน (Outcomes of Commitment)  

ซึ่งเขาไดแบงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการออกเปน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะ

สวนบุคคล (Personal  Characteristics) รวมทั้งอายุการทํางานในองคการ การศึกษา บทบาทที่ตรึง

เครียด ความสนใจของชีวิต และความแตกตางในความรุนแรงของความตองการ เชน ความตองการ

ความสําเร็จในชีวิต, ลักษณะของงาน (Job Characteristics) เชน ความพึงพอใจในงาน ความมี

ความหมายของงานที่ทํา ความทาทายของงาน โอกาสในการปฏิสัมพันธ กับเพื่อนรวมงาน การ

สะทอนกลับ และประสบการณในการทํางาน (Work Experiences) เชน ทัศนคติของกลุมตอ

องคการ การสามารถพึ่งพาและความไววางใจไดขององคการ ความคิดในเรื่องการที่จะลงทุนไป 

และความสําคัญของตนเองตอองคการ และรางวัลหรือการบรรลุเปาหมาย ความนาเชื่อถือไดของ

องคการที่ผานมาในอดีต ตลอดจนคําพูดและความรูสึกของพนักงานที่มีตอองคการ สวน ผลของ

ความผูกพัน (Outcomes of Commitment) คือ ผลของความผูกพัน คือ ความตองการความตั้งใจที่จะ

อยูกับองคการ การยังคงอยูกับองคการ การรับใชองคการ และผลการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 2.2 

 



 23

 

ลักษณะสวนบุคคล 

 

ภาพที่ 2.2  แบบจําลองปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 

แหลงที่มา:  Steers, 1977 อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2548: 126. 

 

จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวาองคการอาจคาดหวังไดวาความรูสึกผูกพันตอองคการจะ

นําไปสูผลลัพธท่ีสัมพันธกับความมีประสิทธิผลขององคการ ดังตอไปนี้ คือ 1) พนักงานซึ่งมี

ความรูสึกผูกพันอยางแทจริงตอเปาหมายและคานิยมขององคการ มีแนวโนมที่จะมีสวนรวมใน

กิจกรรมขององคการอยูในระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ March and Simon (1958: 590) 

ท่ีกลาววา บุคคลจะยึดติดกับองคการ เพื่อใหไดมาซึ่งรางวัล หรือผลลัพธท่ีแนนอนจากองคการ 2) 

พนักงานซึ่งมีความรูสึกผูกพันอยางสูงมักมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะยังคงอยูกับองคการ

ตอไปเพื่อทํางานขององคการใหบรรลุเปาหมายซึ่งตนเองเลื่อมใสศรัทธา ดังที่ปรากฏจาก

ผลงานวิจัยของ Porter and others (1974: 603-609)  3) โดยเหตุท่ีบุคคลมีความผูกพันตอองคการ

และเลื่อมใสศรัทธาในเปาหมายขององคการบุคคลซึ่งมีความรูสึกผูกพันดังกลาวมักมีความผูกพัน

อยางมากตองานเพราะเห็นวางานคือหนทางซึ่งตนจะสามารถทําประโยชนกับองคการใหบรรลุถึง

เปาหมายไดสําเร็จ 4) บุคคลมีความรูสึกผูกพันสูงจะเต็มใจที่จะใชความพยายามมากพอสมควรใน

การทํางานใหกับองคการ ซ่ึงในหลายกรณีความพยายามดังกลาวมีผลทําใหการปฏิบัติงานอยูใน

( ความตองการประสบความสําเร็จ

, อายุ, การศึกษา ) 

ผล (Outcomes) 

- ความตองการที่อยากจะ    

อยูกับองคการตอไป 

- ความตั้งใจที่จะอยูกับ

องคการตอไป ลักษณะของงาน 
ความผูกพันตอ

องคการ 
( เอกลักษณของงาน, ปฏิสัมพันธ

ทางเลือก, การสะทอนกลับ ) 
- การรับใชองคการ 

- การยังคงอยูกับองคการ 

- ผลการปฏิบัติงาน 

ประสบการณในการทํางาน 
( ทัศนคติของกลุมตอองคการ, การ

สามารถพึ่งพาไดขององคการ, 

ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ

ตอองคการ) 
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ระดับดีเหนือคนอื่น ดังนั้น ตามแบบจําลองนี้แสดงใหเห็นวาบุคคลที่มีความรูสึกผูกพันตอองคการ

สูงมักจะมีความตั้งใจอยางแรงกลาที่จะคงอยูกับองคการตอไป ซ่ึงความตั้งใจดังกลาวนั้นก็จะถูก

แปรเปลี่ยนไปสูอายุการทํางานที่ยาวนานขึ้น ซ่ึงเปนปจจัยที่กอใหเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการ

มากขึ้น  

          2)  แบบจําลองกระบวนการของความผูกพันตอองคการ ท่ีพัฒนาโดย Mowday, 

Porter และ Steers (1982) 

          Mowday and others (1982: 48) ไดแบงกระบวนการของความผูกพันตอองคการเปน 

3 ระยะเรียกวา แบบจําลองลําดับขั้นของกระบวนการของความผูกพันตอองคการ (Stages of the 

Organizational Commitment Process) โดยปจจัยในชวงการจางงานระยะแรกมีอิทธิพลตอความ

ผูกพันตอองคการ เชนการที่องคการรับพนักงานใหมเขามาเปนจํานวนมากอาจสงผลใหเกิดปญหา

คนลนงานหรืองานมีไมเพียงพอกับจํานวนคน ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพขององคการโดยตรง และ

ปญหาในชวงนี้มันจะไปกัดกรอนหรือทําลายความผูกพันในชวงแรกเริ่มอยางรวดเร็ว ดังภาพที่ 2.3  
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(1)  ความผูกพันชวงเริ่มแรก (Initial Commitment) 

 

 

ลักษณะสวนบุคคล 

- คุณคา 

- ความเชื่อ 

- บุคลิกภาพ

ความคาดหวังเกี่ยวกับงาน 

ลักษณะทางเลือกของงาน 

- การตัดสินใจดวย

ตนเอง 

- การไมเพิกถอน 

- ความเสียสละ 

ระดับความความผูกพันตอ

องคการระยะเบื้องตน 

- การไมมีเหตุผล 

 

ภาพที่ 2.3  ความผูกพันชวงเริ่มแรก (Initial Commitment) 

แหลงที่มา:  Mowday and others, 1982: 49. 

 

ในทํานองเดียวกัน เมื่อพนักงานทํางานไปสักระยะหนึ่ง เมื่อเขาไดเปนหัวหนา

งานจะก็มีทีทาวาจะขอใหผูบริหารระดับสูงใชตําแหนงเพื่อชวยเหลือเขาตามที่เขาตองการ เชน การ

ใชความสัมพันธเพื่อประโยชนของตัวเอง มากกวาการทํางานเพื่อวัตถุประสงคขององคการ ดังภาพ

ท่ี2.4 
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(2)  ความผูกพันในชวงระยะแรกๆของการจางงาน (Commitment During Early 

Employment) 

 

 
 

ภาพที่ 2.4  ความผูกพันในชวงระยะแรกๆของการจางงาน  

แหลงที่มา: Mowday and others, 1982: 56. 

 

ในระยะหลังของสายอาชีพของความผูกพันตอองคการมีแนวโนมที่จะเกิดความ

ผูกพันอยางรวดเร็ว เพราะวาการทํางานที่ผานมาไดเกิดพันธะตางๆที่ทําใหพนักงานยึดติดกับ

องคการ และไดทําใหพนักงานเกิดการพัฒนามาตลอด เมื่อพนักงานอยูกับองคการจนถึงระดับ

อาวุโส โอกาสที่เขาจะเปลี่ยนงานก็จะลดลงตามอายุของเขาไปดวย ซ่ึงในระยะนี้พนักงานจะ

พยายามสรางพันธะตอองคการของเขาใหเหนียวแนนเพิ่มขึ้นในชวงระยะหลังของสายอาชีพนี้ ดัง

ภาพที่ 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูสึกถึง

ความรับผิดชอบ 

โอกาสที่จะเลือกงานอื่น 

ความผูกพัน 

ประสบการณการทํางานใน

ระยะเริ่มตน 

- งาน 

- การดูแลตรวจตรา 

- กลุมงาน 

- คาตอบแทน 

- องคการ 

ระยะเบื้องตน 
ความผูกพันในชวง

ระยะแรกของการทํางาน 
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(3)  ความผูกพันในชวงระยะหลังของอาชีพ (Commitment During Later 

Career) 

 

 

- การลงทุน ระยะเวลาใน

การทํางาน 

ความผูกพันในชวง 

- การมีสวนรวม 

- การเปลี่ยนงาน 

- การเสียสละ 

ระยะหลังของสาย

อาชีพ 

 

ภาพที่ 2.5  ความผูกพันในชวงระยะหลังของอาชีพ  

แหลงที่มา:  Mowday and others, 1982: 65. 

 

3)  แบบจําลองความแตกตางของกระบวนการความผูกพันตอองคการ ของ Porter,   

 Steers, Mowday และ Boulian (1974) 

Porter and others (1974) ไดแบงกระบวนการเกิดความผูกพันตอองคการออกเปน 2 

ข้ันตอน คือ ข้ันเริ่มเขาทํางาน (Organizational  Entry) และขั้นตอนความผูกพัน(Organizational 

Commitment) โดยขั้นตอนแรกเปนขั้นตอนที่จะพิจารณาถึงรูปแบบหรือแนวทางที่พนักงานจะเลือก

อยูกับองคการ ซ่ึงทางเลือกนั้นจะแบงออกเปน 2 แนวทางอยางชัดเจน สวนขั้นตอนที่สอง เปน

ข้ันตอนของทางเลือกความผูกพันวาพนักงานจะมีระดับความผูกพันตอองคการมากนอยเพียงไร 

โดยความผูกพันนั้นจะเนนไปที่ตัวพนักงานวาเขาผูกพันตอ เปาหมาย คานิยม ความเปนสมาชิก และ

ความมุงมั่นตั้งใจที่จะพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจขององคการเพียงไร ซ่ึงระดับ

ความผูกพันสูงจะสงผลตอสัมพันธภาพและการมีสวนรวมที่ดีระหวางนักงานกับนายจาง ซ่ึงมีสวน

ชวยใหพนักงานยอมทําตามจุดประสงคขององคการ ในขณะเดียวกัน ระดับความผูกพันต่ําจะสงผล

ตอการขาดงานและการเปลี่ยนงาน ดังภาพที่ 2.6 
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 มีแนวโนมที่จะลาออก 

- การขาดงาน ความผูกพันตอองคการต่ํา 

- การเปลี่ยนงาน 

 

ภาพที่ 2.6  แบบจําลองความแตกตางของระดับความผูกพันตอองคการ (Stages in Organizational 

Commitment) 

แหลงที่มา:  Porter and others, 1974: 603-609. 

 

4)  แบบจําลองของ Staw (1977) 

Staw (1977) ไดจําแนกความผูกพันตอองคการออกเปน 2 สวนคือ ความผูกพันดาน

ทัศนคติ (Attitudinal Commitment) และความผูกพันดานพฤติกรรม (Behavioral Commitment) ซ่ึง

ความผูกพันทั้งสองลักษณะมีความสอดคลองกัน โดยความผูกพันดานทัศนคติจะมองในเรื่องของ

ตัวพนักงานที่มีความสามารถตรงความตองการขององคการ โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันใน

ดานทัศนคติประกอบไปดวย ลักษณะสวนบุคคล (Personal  Characteristics), ลักษณะงาน (Job 

Characteristics) และประสบการณทํางาน (Work Experiences) สวนปจจัยดานความผูกพันดาน

พฤติกรรมจะพิจารณาจาก การริเริ่มงานที่ทาทาย (Initiation  Rites), ส่ิงที่นําไปสูการตัดสินใจที่

ผิดพลาด (Inducement of Decisional Error) และเทคนิคการเขาหา (Foot-in-the-Door Techniques) 

ดังภาพที่ 2.7 

 

เริ่มเขาสู

องคการ 

 ความผูกพันตอองคการสูง 

- ความผูกพันดานทัศนคติ 

- ความผูกพันดานพฤติกรรม 

มีแนวโนมในการมีสวน

รวม 
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ลักษณะงาน การริเริ่ม ลักษณะ ประสบการ

ณทํางาน

ความ

ผิดพลาด 

เทคนิคการ

เขาหา สวนบุคคล 

ความผูกพันดานทัศนคติ เชน

รูสึกเกี่ยวพัน, การแสดงตน, การ

กระตุน 

ความผูกพันดานพฤติกรรม เชน 

คิดเรื่องตนทุน, พฤติกรรมที่แก

ยาก, การลงทุนที่สูญเปลา 

ปจจัยสนับสนุนดานจิตวิทยา 

เชน ความไมสามัคคี, การแกตัว 

ผลลัพธขององคการ เชน การ

เปลี่ยนงาน, การขาดงาน, 

ประสิทธิภาพงาน 

 

ภาพที่ 2.7   แบบจําลองปจจัยสองดานที่นําไปสูความผูกพันตอองคการ (Two Approaches to      

                   Understanding Organizational Commitment) 

แหลงที่มา:  Staw, 1977: 307. 

  

โดยความผูกพันตอองคการทั้ง 2 สวนนั้น คือ  

(1)  ความผูกพันดานทัศนคติ (Attitudinal  Commitment) ประกอบไปดวย 

ลักษณะสวนบุคคล (Personal  characteristics) คือ อายุ ความตองการความสําเร็จ การศึกษา สวน

ลักษณะงาน (Job characteristics) คือ งานที่ทาทาย ปฏิสัมพันธตอเพื่อนรวมงาน และประสบการณ

ทํางาน (Work experiences) คือ ทัศนคติของกลุมที่มุงไปสูองคการ การใหความสําคัญยอมรับในตัว

พนักงาน และการคาดหวังตอตัวพนักงาน  

(2)  ความผูกพันดานพฤติกรรม (Behavioral Commitment) ประกอบไปดวย การ

ริเริ่มงานที่ทาทาย (Initiation  Rites), ส่ิงที่นําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาด (Inducement  of 

Decisional Error) และเทคนิคการเขาหา (Foot-in-the-Door  Techniques) หมายถึง พนักงานที่มี

ความรูสึกในแงลบตั้งแตเริ่มฝกงานนั้น จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไดยาก เนื่องจากพวกเขาได
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ลงทุนไปกับองคการสวนหนึ่งแลว ซ่ึงเขาจะมีความคิดที่ไมแนนอนกับอนาคตของตัวเอง ซ่ึงเปน

ผลเสียตอองคการ เพราะพวกเขาจะไมพยายามนําพาองคการใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้นองคการจึง

ตองพยายามโนมนาวใหพวกเขา ตัดสินใจในทางที่ถูกตอง เพื่อรวมงานกับองคการตอไป 

5)  แบบจําลองของ Corporate Leadership Council (2004) 

Corporate Leadership Council (2004)ไดทําการสํารวจระดับความผูกพันตอองคการ

ของพนักงานกวา 50,000 คน จาก 59 องคการ ใน 30 ประเทศ และ14 โรงงานอุตสาหกรรม โดยได

ทําการสํารวจในป 2547 ซ่ึงไดทําการสรางคําถามเพื่อวัด ระดับความผูกพันตอองคการ โดยแบง

คําถามออกเปน 4 กลุม คือ ความผูกพันดานเหตุผล (Rational Commitment), ความผูกพันดาน

อารมณ (Emotional Commitment), ความสุขุมรอบคอบ (Discretionary Effort) และความตั้งใจที่จะ

อยูกับองคการ (Intent to Stay) และไดสรางแบบจําลองเพื่อวัดระดับความผูกพันตอองคการ ดังภาพ

ท่ี 2.8 

 

 

ความผูกพัน พลังขับเคลื่อน ผลลัพธในการปรับปรุง

ผลการปฏิบัติงานและลด

การลาออก 

ความผูกพันดานเหตุผล 

- ทีม 
ความสุขุม

รอบคอบ 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 
- ผูจักการ 

 

ภาพที่ 2.8  แบบจําลองเพื่อวัดความผูกพันตอองคการของคณะกรรมการผูนําของบรรษัท  

แหลงที่มา:  Corporate Leadership Council, 2004: 18. 

ความผูกพันดานอารมณ 

- งาน 

- ทีม 

- ผูจัดการ 

- องคการ 

 

- องคการ 

ความตั้งใจจะ

อยูกับองคการ 

ความ

ผูกพันตอ

องคการ 

การคงอยูกับ

องคการ 
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6)  แบบจําลองของบริษัท The Gallup Organization (2000) 

The Gallup Organization (2000 quoted in Coffman Curt and Gonzalez-Molina 

Gabriel, 2002: 1-14) เปนบริษัทที่ปรึกษาทางดานธุรกิจ ไดเสนอแนวทางแกปญหาใหกับองคการ

ตางๆ โดยไดนําเสนอตัวแบบที่เรียกวา Gallup Path โดยไดอธิบายวา ในกระบวนการนั้นไมไดให

ความสําคัญกับขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งโดยเฉพาะ แตไดใหความสําคัญในทุกขั้นตอนเทาๆกัน โดย

ตองพยายามใหเกิดความเชื่อมโยงในแตละขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน  

บริษัท The Gallup Organization ไดพัฒนาตัวแบบ ท่ีอธิบายถึงความเชื่อมโยงอยาง

เปนขั้นตอนของพนักงานแตละคน กับผลลัพธสุดทายทางการเงินขององคการ ซ่ึงเปนมูลคาเพิ่ม

โดยรวมขององคการ โดยใชตัวชี้วัด คือ ราคาของหุนที่เพิ่มขึ้น และมูลคาทางการตลาดโดยผานแต

ละขั้นตอนของ Gallup Path ดังภาพที่ 2.9 

 

 
 

ภาพที่ 2.9  The Gallup Path 

แหลงที่มา:  Coffman Curt and Gonzalez-Molina Gabriel, 2002: 229. 
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จากภาพที่ 2.9 แสดงใหเห็นวาองคการจะตองกําหนดจุดแข็งดานตางๆ เชนดานขีด

ความสามารถ ทักษะหรือประสบการณของพนักงานแตละคนใหเหมาะสมกับงานนั้นๆ รวมทั้งการ

มีผูจัดการชั้นยอดจะตองพยายามตอบสนองตอความตองการของพนักงาน และสรางแรงจูงใจให

พนักงานมีความผูกพันตอองคการมีพนักงานมีความผูกพันตอองคการเขาก็จะใชความสามารถ

ทํางานอยางเต็มที่ จะสงผลใหลูกคาพึงพอใจ และรูสึกผูกพันตอองคการดวย ลูกคาที่มีความผูกพัน

เหลานั้นจะเปนตัวสรางผลกําไรใหกับองคการอยางยั่งยืนทําใหองคการไดกําไรเพิ่มขึ้นและสุดทาย

จะสงผลตอราคาหุนขององคการที่เพิ่มขึ้นดวย 

กลาวโดยสรุป ตัวแบบของ The Gallup Organization นี้ไดเนนที่ผลลัพธทางดาน

ธุรกิจเอกชน โดยอาศัยการขับเคลื่อนในการสรางความผูกพันของพนักงานกอนซึ่งจะทําใหไดลูกคา

ท่ีมีความผูกพันตามมา อยางไรก็ตามตัวแบบ Gallup Path นี้ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามใน

การสรางความผูกพันของพนักงานวา ถาองคการเริ่มเอาใจใสตั้งแตปจจัยภายในซึ่งก็คือพนักงานใน

องคการใหไดรับการตอบสนองตอความพึงพอใจในปจจัยตางๆแลว เขาก็จะเกิดความผูกพันตอ

องคการ เมื่อพนักงานมีความผูกพันตอองคการจะสงผลใหลูกคา หรือผูรับบริการพึงพอใจและรูสึก

วาไดรับการเอาใจใสอยางดีจากองคการ ทําใหลูกคาหรือผูรับบริการเกิดความผูกพันตอองคการได 

ซ่ึงจะสงผลดีตอเปาหมายขององคการนั้นเอง 

 

2.2.2  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการ 

 จากการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการผูวิจัยพบวา 

แนวคิด และทฤษฎีตางๆที่สามารถใชในการอธิบายเรื่องของความผูกพันตอองคการมีดวยกันอยู 2 

ทฤษฎีหลักๆ คือ ทฤษฎีวาดวยการแลกเปลี่ยน (Side-Bet Theory) และ ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation 

Theory) ซ่ึงจะไดนําเสนอดังตอไปนี้ 

1)  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Side-Bet Theory) ของ Becker 

Becker (1960 quoted in Powell and Meyer, 2004: 158-159) กลาววา ความผูกพันตอ

องคการจะเกิดขึ้นเมื่อคนตัดสินใจเลือกลงทุนทางใดทางหนึ่งไปกับองคการ ซ่ึงเปนการเชื่อมโยง

ระหวางผลประโยชนท่ีเขาจะไดรับ กับกิจกรรมตางๆที่เขากระทํามาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม

ทฤษฎีการตอรองนี้ก็มีผลกระทบในทางลบอยูบางซึ่งบางครั้งอาจทําใหเปนการลงทุนที่ลมเหลว

เนื่องจากการกระทําของตัวเขาเอง 

นอกจากนี้ Becker ยังไดแบงลักษณะของการแลกเปลี่ยน (Side Bets) ออกเปน 5 

ประเภท ดังตอไปนี้ 
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(1)  Generalized Cultural Expectations หมายถึง ความคาดหวังในการที่จะมี

ปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ โดยเฉพาะผูท่ีมีพฤติกรรมในดานความรับผิดชอบตอองคการ เชน คาดหวัง

วาคนนั้นๆจะอยูกับองคการไปนานเทาไร ซ่ึงการฝาฝนความคาดหวังเชนนี้อาจนําไปสูผลลัพธ

ในทางลบได 

(2)  Self-Presentation Concerns หมายถึง การนําเสนอตนเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ

บุคคลพยายามที่จะนําเสนอภาพลักษณสาธารณะอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะตองมีรูปแบบที่เปน

ลักษณะเฉพาะ ถาทําลมเหลวอาจทําใหภาพลักษณเสื่อมเสียได 

(3) Impersonal Bureaucratic Arrangements หมายถึง การกําหนดกฎหรือ

นโยบายขององคการเพื่อสงเสริม หรือใหรางวัลในการจางงานระยะยาว เชน ระบบการจาย

คาตอบแทนตามความอาวุโส 

(4)  Individual Adjustments to Social Positions หมายถึง ความพยายามของ

บุคคลที่จะปรับตัวใหเขากับสถานการณ แตอาจจะทําใหเขาใหความสําคัญกับสถานการณอ่ืนๆ

นอยลง เชน การลงทุนเรื่องของเวลาและความพยายามใหไดมาซึ่งทักษะเฉพาะที่ใชในองคการ 

(5)  Non-Work Concerns หมายถึง เรื่องที่ไมเกี่ยวกับงาน แตการตอรอง (Side 

Bets) นี้อาจมีผลตอนอกองคการดวย เมื่อพนักงานเหลานั้นไดวางรากฐานตอประชาคมของเขาไว

แลว แตหากพวกเขาออกจากองคการและไดหางานใหม ก็จะทําใหการวางรากฐานที่ผานมานั้น

ลมเหลวได 

กลาวโดยสรุป ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Side-Bet Theory) ของ Becker เปนแนวคิด

ดั้งเดิมที่เปนรากฐานในการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการโดยตั้งสมมติฐานวาคนจะมีความ

ผูกพันตอองคการก็ตอเมื่อเขาไดลงทุนในดานปจจัยตางๆไปกับองคการ ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจาก

การเปรียบเทียบสิ่งตางๆที่เขาลงทุนไปกับองคการกับสิ่งที่เขาจะไดรับจากองคการ ดังนั้น ผูบริหาร

องคการจะตองตอบสนองในการชั่งน้ําหนักระหวางผลประโยชนท่ีพนักงานจะไดรับกับสิ่งตางๆที่

เขาลงทุนไปกับองคการเพื่อใหพนักงานตระหนักถึงความคุมคาที่เขาอุตสาหรวมลงทุนกับองคการ

มาโดยตลอด ก็จะทําใหพนักงานเกิดความจงรักภักดี อยากอยูรวมกับองคการตอไป  

2)  ทฤษฎีความตองการ (Theory of Needs) ของ McClelland 

McClelland (1961: 99-112) กลาววา บุคคลมีความตองการแตกตางกัน และเปนสิ่งที่

ตองเรียนรู ไมใชถายทอดทางพันธุกรรม โดยแบงความตองการออกเปน 3 ประการ ดังนี้ 

(1)  ความตองการประสบความสําเร็จ (Need for Achievement) หรือ (nAch) 

หมายถึง บุคคลตองการพยายามแสวงหาแนวทางทําสิ่งตางๆใหเต็มที่และดีท่ีสุด เพื่อความสําเร็จ 
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และจะมีความรับผิดชอบในการแกไขปญหาตางๆ เมื่อเขาเผชิญกับอุปสรรค หรือความเสี่ยงตอ

ความลมเหลว เขาจะพยายามเอาชนะใหได 

(2)  ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation) หรือ (nAff) หมายถึง 

บุคคลตองการการเปนสมาชิกในกลุม ตองการเปนที่ยอมรับ การมีความสัมพันธและผูกพันกับ

สมาชิกในกลุม บุคคลกลุมนี้จะยึดถือความสบายใจในการทํางานมากกวา การยึดถือความประสบ

ความสําเร็จในงาน โดยบุคคลที่มีความตองการความผูกพันสูงจะพยายามสรางและรักษา

ความสัมพันธอันดีกับบุคคลในสังคม และบุคคลที่มีลักษณะตองการความผูกพันสูงจะเปนบุคคลที่

มีลักษณะดังนี้ 

(2.1)  พยายามจะสรางและรักษาความเปนมิตรและความสัมพันธทางจิตใจ

อยางใกลชิดกับบุคคลอื่น 

(2.2)  อยากจะใหบุคคลอื่นชอบ 

(2.3)  สนุกสนานกับงานเลี้ยง กิจกรรมทางสังคม และการคุยเลน 

(2.4)  แสวงหาการมีสวนรวมโดยการเขารวมกับกลุมหรือกับองคการ 

(3)  ความตองการอํานาจบารมี (Need for Power) หรือ (nPow) หมายถึง บุคคลที่

ตองการมีอํานาจบารมีเพื่อใชในการกํากับ ควบคุม หรือสั่งการผูอ่ืน บุคคลที่มีความตองการมีอํานาจ

บารมีสูงนั้นมองไดสองแนวทางคือ ผูท่ีใชอํานาจบารมีในทางบวก จะใชอํานาจนั้นเพื่อโนมนาว

หรือจูงใจใหคนคลอยตามหรือปฏิบัติตาม และผูท่ีใชอํานาจบารมีในทางลบ จะใชอํานาจนั้นเพื่อ

ปรารถนาที่จะใหตนเองดูโดดเดนเหนือผูอ่ืน หรืออาจกดขี่ผูอ่ืนใหยอมทําตาม 

 กลาวโดยสรุป ทฤษฎีความตองการของ McClelland จะชวยใหผูบริหารองคการ

ทราบถึงความตองการในดานตางๆของพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความตองการในดานความ

ตองการความผูกพัน (Need for Affiliation) ซ่ึงพนักงานที่มีความตองการความผูกพันสูงนั้น  พวก

เขาตองการความสบายใจในการทํางาน ตองการมีสวนรวม ตองการการยอมรับ มีความสัมพันธท่ีดี

ตอเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่นๆ ฉะนั้น ผูบริหารองคการจะตองตอบสนองทางดานปจจัยแวดลอม

ตางๆเหลานี้ และจะเห็นไดวาผูท่ีมีความตองการความผูกพันสูงนี้ จะแสดงออกถึงความผูกพันของ

เขาที่มีตอองคการอยางเดนชัด โดยเขาจะยึดถือความสบายใจในการทํางานมากกวาที่จะยึดถือ

ความสําเร็จของงาน รวมทั้งบุคคลที่มีความตองการความผูกพันสูงจะพยายามสรางและรักษา

ความสัมพันธอันดีกับบุคคลในสังคม แสวงหาการมีสวนรวมโดยการเขารวมกับกลุมหรือกับ

องคการ 

จากที่ไดกลาวถึงทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการ พบวา คือ ทฤษฎี

แลกเปลี่ยน (Side-Bet  Theory) ของ Becker เปนแนวคิดพื้นฐานดั้งเดิมในการอธิบายเรื่องความ
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ผูกพันตอองคการ โดยอธิบายความผูกพันตอองคการวาเปนผลจากความสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน

ระหวางพนักงานกับสิ่งที่เขาไดลงทุนไปกับองคการ ซ่ึงพนักงานจะคํานึงถึงสิ่งที่เขาไดรวมลงทุน

ไปกับองคการแลว เชน การเปนสมาชิกขององคการ ประสบการณทํางาน การศึกษาอบรม การใช

ความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางาน เปนตน ปจจัยเหลานี้จะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอ

องคการ เนื่องจากเขาไดลงทุนไป เพื่อใหไดมาซึ่งรางวัล หรือผลลัพธท่ีแนนอนจากองคการ March 

and Simon (1958: 590-596) ท้ังนี้หากองคการไดตอบสนองโดยการมอบสิ่งที่พนักงานตองการโดย

การแลกเปลี่ยน พนักงานก็จะเต็มใจที่จะมอบพลังกายและความจงรักภักดี (Loyalty) ใหแกองคการ

ท่ีเขาเปนสมาชิกอยู Kanter (1968: 499) รวมทั้งทําใหพนักงานไมเต็มใจที่จะลาออกจากองคการเพื่อ

คาตอบแทน ท่ีสูงขึ้นถึงแมวาจะไดรับขอเสนอที่ดีกวาจากองคการอื่นๆก็ตาม Hrebiniak and Alluto 

(1968: 499-517) 

 

2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในสวนนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการ เพื่อ

สํารวจวามีผูวิจัยทานอื่นที่ไดทําการศึกษาตัวแปรหรือปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการมาก

นอยเพียงไร และจะไดนําเสนอถึงผลการวิจัยนั้นๆ โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหถึงความสัมพันธ

ของตัวแปรตางๆที่นาจะสงผลตอความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ซ่ึงในการ

วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงตัวแปรที่มีผลตอความผูกพันตอองคการออกเปน 7 ตัวแปร ดังตอไปนี้ 

 

2.3.1  ลักษณะสวนบุคคล กับความผูกพันตอองคการ 

องคการหรือหนวยงานหนึ่งๆจะตองประกอบไปดวยพนักงานหรือบุคลากรในระดับตางๆ

อยูเปนจํานวนมาก จะพบวาบุคคลแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป เนื่องจากปจจัยภูมิ

หลังเฉพาะบุคคล (Personal  Background) หรือลักษณะชีวประวัติของแตละบุคคล (Biographical 

Characteristics) นั้นแตกตางกัน เมื่อบุคคลนั้นไดเขามาอยูกับองคการ เขาก็ไดนําคุณลักษณะตางๆ

ของเขานั้นติดตัวเขามาดวย ซ่ึงคุณลักษณะดังกลาวจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการทํางานของ

บุคคล โดยคุณลักษณะสวนบุคคลนั้น ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่

ปฏิบัติงานในองคการ ตําแหนง และเงินเดือน (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, 2544:  16; สุพานี สฤษฎ

วาณิช, 2549: 40; ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550: 44)  

ดังนั้นนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการจึงไดนําลักษณะสวนบุคคลมาเปน

ปจจัยในการศึกษาความสัมพันธ ดังตอไปนี้ 
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Steers (1977: 122) ไดทําการศึกษาตัวแบบโดยแบงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ

ออกเปน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะสวนบุคคล (Personal  Characteristics) ลักษณะของงาน (Job 

Characteristics) และประสบการณในการทํางาน (Work Experiences) โดยในสวนของลักษณะสวน

บุคคลหมายถึง ตัวแปรที่กําหนดแตละบุคคล เชน อายุ โอกาสที่จะประสบความสําเร็จ การศึกษา 

บทบาทที่ตรึงเครียด ความสนใจของชีวิต 

 กุลชยา เต็มชวาลา (2548: 75-139) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ

ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงระดับความผูกพันตอองคการ 

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ และศึกษาวาปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการมาก

ท่ีสุด โดยประชากรที่ใชในการศึกษาคือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในสังกัด

สวนกลางในหนวยงานสังกัดผูวาการ หนวยงานการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา หนวยงาน

อํานวยการ หนวยงานเศรษฐกิจและการเงิน หนวยงานบริหารทรัพยากรมนุษย หนวยงานการตลาด 

หนวยงานธุรกิจกอสรางและบํารุงรักษา หนวยงานธุรกิจวิศวกรรม และหนวยงานธุรกิจสารสนเทศ

และสื่อสารจํานวน 4,130 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชหลักการคํานวณของ Yamane ได

กลุมตัวอยางจํานวน 365 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปนไปได (Probability 

Sampling) และเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified  Sampling) โดยแบงเปน สํานัก/

ฝาย และกอง สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way  Anova) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียร

สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple 

Regression Analysis) โดยผลการศึกษาพบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการไมแตกตางกัน ไดแก เพศ และระดับตําแหนง สวนปจจัยลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความ

ผูกพันตอองคการแตกตางกัน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานในองคการ สงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการที่ตางกัน 

วัลภา พัวพงษพันธุ (2547: 45-89) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานกลุมวิชาชีพเฉพาะของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประชากรที่ใชใน

การศึกษา ประกอบดวยวิศวกร โปรแกรมเมอร และสถาปนิกจํานวน 632 คน กําหนดขนาดของ

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยรอยละ 30 ของประชากรทั้งหมด ไดกลุมตัวอยาง 190 คน แตผูวิจัยไดเพิ่ม

ขนาดของตัวอยางเปน 300 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปนไปได (Probability 

Sampling) โดยเลือกใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย (Simple  Random  Sampling) และการสุมตัวอยาง

อยางมีระบบ (Systematic  Sampling) สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย การวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ย 2 ประชากร (t-Test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
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(One-way Anova) ผลการศึกษาพบวา ลักษณะสวนบุคคล ไดแกระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานในองคการ และรายไดมีผลตอความผูกพันตอองคการ กลาวคือ พนักงานกลุมวิชาชีพ

เฉพาะที่จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานที่จบการศึกษาสูง

กวาปริญญาตรี ในเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติงานนั้น พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 21 ปข้ึน

ไปมีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานที่ปฏิบัติงานในองคการนอยกวา 21 ป สวนพนักงานที่

มีรายไดสูงมีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานที่มีรายไดต่ําแตเพศ อายุ และสถานภาพสมรส

ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ 

ศศินันท หลานามวงศ (2545: 54-65) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 

บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงานกับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากรที่ใชในการศึกษา คือพยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ข้ึนไปมี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการทํางานมาแลวอยางนอย 3 ป จํานวน 7,924 คน กําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่น .95 ไดขนาดตัวอยาง จํานวน 

335 คน โดยใชการสุมตัวอยางอยางมีข้ันตอน (Multi-Stage  Random  Sampling) และใชวิธีสุม

ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร พบวา อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

ชุติมา สุวรรณประทีป (2543: 72-103) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน

บุคคล และการจัดการทรัพยากรมนุษย กับความยึดมั่นผูกพันตอองคการพยาบาลของพยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการศึกษา คือพยาบาลวิชาชีพที่

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 7,924 คน กําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro  Yamane ไดขนาดตัวอยาง 381 คนโดยใชการสุมตัวอยางอยางมี

ข้ันตอน (Multi-Stage  Random  Sampling) และใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย (Simple  Random 

Sampling) สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-

Square Test คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) และ T-Test ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความยึดมั่นผูกพันตอองคการพยาบาล (r = .12) และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความยึดมั่น

ผูกพันตอองคการพยาบาล (r = .14) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการพยาบาล 
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สุกานดา ศุภคติสันติ์ (2540:  52-80) ไดศึกษาลักษณะสวนบุคคลและสภาพแวดลอม

องคการที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือพนักงานบริษัทเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538 จํานวน 

22,420 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชหลักการคํานวณของ Yamane ไดกลุมตัวอยางจํานวน 

382 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified  Sampling) สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก 

รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ย 2 ประชากร (t-Test) ผล

การศึกษาพบวา ระดับการศึกษาและอายุมีผลตอความผูกพันตอองคการที่แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลาวคือ พนักงานที่สําเร็จการศึกษาในระดับต่ํา มีความผูกพันตอ

องคการมากกวาพนักงานที่สําเร็จการศึกษาในระดับสูง และพนักงานที่มีอายุมาก มีความผูกพันตอ

องคการมากกวาพนักงานที่มีอายุนอย สวนตัวแปร เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

และเงินเดือน เปนตัวแปรที่ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความผูกพันตอองคการ 

ดังนั้น จากการประมวลผลงานวิจัย ผูวิจัยจึงคาดวา ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลนาจะมีผล

ตอความผูกพันตอองคการ 

 

2.3.2 ลักษณะงาน กับความผูกพันตอองคการ 

เนื่องจากผูบริหารองคการมีความตองการที่จะจูงใจใหพนักงานนั้นทํางานใหกับองคการ 

ดังนั้นการออกแบบงาน (Job  Design) ในลักษณะตางๆจึงมีความสําคัญ เพื่อใชในการจูงใจให

พนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (ร็อบบินส และเคาลเตอร, 2546:  194) ซ่ึงผูวิจัยไดทําการ

รวบรวมการศึกษาของนักวิชาการที่ไดทําการศึกษาลักษณะของงานที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการ ดังนี้ 

Steers (1977: 122) ไดทําการศึกษาตัวแบบโดยแบงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ

ออกเปน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะสวนบุคคล (Personal  Characteristics) ลักษณะของงาน (Job 

Characteristics) และประสบการณในการทํางาน (Work Experiences) โดยในสวนลักษณะของงาน

นั้นหมายถึง งานของแตละบุคคลที่ปฏิบัติวามีลักษณะอยางไร ซ่ึงประกอบไปดวย 5 ลักษณะ คือ 

เอกลักษณในงาน (Task  Identity) ความหลากหลายในงาน (Variety) ความมีอิสระในงาน 

(Autonomy) โอกาสในการปฏิสัมพันธ (Opportunity for Optional Interaction) ขอมูลยอนกลับของ

ผลการปฏิบัติงาน (Feedback) นอกจากนี้เขายังไดกลาวอีกวาสาเหตุท่ีบุคคลมีความผูกพันตอ

องคการและเลื่อมใสศรัทธาในเปาหมายขององคการบุคคลซึ่งมีความรูสึกผูกพันดังกลาวมักมีความ

ผูกพันอยางมากตอลักษณะงานเพราะเห็นวาลักษณะงานคือหนทางซึ่งตนจะสามารถทําประโยชน
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กับองคการใหบรรลุถึงเปาหมายไดสําเร็จ Steers (1977 อางถึงใน ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท, 2529: 

97) 

จะเห็นไดวาลักษณะของงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคการที่ Steers  (1977:  45-56) ได

นําเสนอนั้นมีองคประกอบดวยกัน 5 ลักษณะดังที่กลาวขางตนนั้น มีลักษณะสอดคลองใกลเคียงกับ 

ตัวแบบลักษณะของงาน Job Characteristics Model (JCM) ของ Hackman and Suttle (1977 อางถึง

ใน ร็อบบินส, และเคาลเตอร, 2546:  194-196) ซ่ึงเปนกรอบหรือแนวทางที่ใชสําหรับการวิเคราะห

และออกแบบงาน โดยระบุลักษณะพื้นฐาน 5 ประการของงานเชนกัน ไดแก 

1)  ทักษะที่หลากหลาย (Skill Variety) คือระดับทักษะที่ตองใชในการทํางานนั้น ซ่ึง

งานบางอยางตองใชผูปฏิบัติท่ีมีทักษะเพียงอยางเดียว แตงานบางอยางตองใชผูท่ีมีทักษะที่

หลากหลายรวมกัน 

2)  การระบุเปาหมายงาน (Task Identity) คือ ระดับความมากนอยที่ผูปฏิบัติงานแต

ละคนจะสามารถทํางานนั้นๆได ซ่ึงงานบางอยางตองการใหทําเพียงบางสวน แตงานบางอยาง

ตองการใหเสร็จมากสวน หรืองานบางอยางตองการใหเสร็จสมบูรณเลย 

3)  ความสําคัญของงาน (Task Significance) คือ ระดับความมากนอยของผลกระทบ

ของงานนั้นๆ ท่ีจะมีผลตอชีวิตผูคนและตองานอื่นๆ 

4)  ความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) คือ ระดับความมากนอยของความมี

อิสระและการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติงานนั้นๆ 

5)  ขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือ ระดับของขอมูลยอนกลับ ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับ

ผลสําเร็จของงาน หรือความมีประสิทธิภาพมากหรือนอยของงาน ซ่ึงผูปฏิบัติมีโอกาสรับรูมากนอย

เพียงไร 

โดยตัวแบบลักษณะของงาน (Job Characteristics Model) ดังกลาว สามารถพิจารณาถึงการ

ทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจที่จะทํางานโดยนําเสนอดังภาพที่ 2.10 
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ลักษณะหลักของงาน สภาวะทางจิตใจ ผลลัพธของงาน 

ทักษะที่หลากหลาย  

ประสบการณที่

ทําใหรูวางานมี

ความสําคัญ 

 

ภาพที่ 2.10  ตัวแบบลักษณะของงาน (The Job Characteristics Model of Work Motivation) 

แหลงที่มา:  Hackman and Suttle, 1977 อางถึงใน ร็อบบินส, และเคาลเตอร, 2546: 195. 

 

จากภาพที่ 2.10 จะพบวางานใดก็ตามที่มีการออกแบบงานโดยคํานึงถึงลักษณะของงานทั้ง 

3 ประการรวมกันคือ ทักษะที่หลากหลาย (Skill Variety) การระบุเปาหมายงาน (Task Identity) และ

ความสําคัญของงาน (Task Significance) จะทําใหผูปฏิบัติงานนั้นคิดวางานของตนมีความสําคัญ มี

คุณคา และคุมคา ในขณะที่งานที่ออกแบบมีลักษณะความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) 

ความมีอิสระในการ

ทํางาน 

 

ขอมูลยอนกลับ 
ความสามารถ

รับรูผลของการ

ปฏิบัติงาน 

ความ

รับผิดชอบตอ

งานเต็มที่ 

• เพิ่มการจูงใจ 

• เพิ่มคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน 

• เพิ่มความพึงพอใจ

ในการทํางาน 

• ลดการขาดงานและ

การลาออก 

การระบุเปาหมายงาน 

ความสําคัญของงาน 

ความตองการของพนักงาน 
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ผูปฏิบัติงานจะมีความรูสึกวาตนเองจะตองมีความรับผิดชอบโดยตรงอยางเต็มที่ตอผลสําเร็จของ

งาน สําหรับงานที่มีขอมูลยอนกลับ (Feedback) จะทําใหผูปฏิบัติงานรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานที่

แทจริง 

ในแงของการจูงใจ ผูปฏิบัติงานจะรูสึกวาตนไดรับความพอใจเสมือนกับวาเขาไดรับ

ผลตอบแทนทางใจ (Internal  Reward) และจากภาวะทางจิต (Psychological  States) คือรูสึกวางาน

ของตนมีความสําคัญ รูสึกวาตนไดรับมอบหมายความรับผิดชอบโดยตรงเต็มที่และทราบถึงผลการ

ปฏิบัติงานของตน 

ดังนั้นหากการออกแบบงานใดที่มีแกนหลัก (Core Job  Dimensions) ท้ัง 3 ลักษณะมาก

เทาใดก็จะยิ่งจูงใจ (High Internal Work Motivation) ยิ่งเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงาน (High – Quality 

Work Performance) เพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน (High Satisfaction with the Work) และลด

การขาดงานและการลาออกจากงาน (Low Absenteeism and Turnover) มากเทานั้น 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 10 พบวาตัวเชื่อมระหวางลักษณะแกนหลักของงาน 

(Core Job Dimensions) และผลลัพธของงาน (Personal and Work Outcomes) คือความเขมขนของ

ระดับความตองการ (Growth Needs) ของผูปฏิบัติงาน หากผูปฏิบัติงานมีระดับความตองการสูงมาก

เทาใด ก็จะสงผลตอคุณภาพของผลงาน (Personal and Work Outcomes) มากเทานั้น และยังสงผล

ถึงความพอใจที่จะไดงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น (Job  Enrichment) มากกวาผูท่ีมีระดับความ

ตองการต่ํากวา (ร็อบบินส และเคาลเตอร, 2546: 195-196) 

ดังนั้นจะพบวาผลลัพธจากการออกแบบงานที่เหมาะสมนั้นจะแสดงออกถึงการเพิ่ม

คุณภาพการปฏิบัติงาน เพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน รวมทั้งลดการขาดงานและการลาออกจาก

งาน ซ่ึงผลลัพธดังกลาวโดยเฉพาะการลดขาดงานและการลาออกจากงานแสดงถึงลักษณะของผูท่ีมี

ความผูกพันตอองคการ ดังที่นักวิชาการกลาววา ผูท่ีมีลักษณะมีความผูกพันตอองคการจะแสดงออก

โดยการไมเต็มใจที่จะลาออกจากองคการ (Hrebiniak and Alluto, 1968: 499-517; ณัฏฐพันธ เขจร

นันทน, 2551: 105)  

นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ศึกษาถึงปจจัยดานลักษณะของงานที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการโดยมีการศึกษาตัวแปรที่คลอบคลุมความหมายของลักษณะของงานที่นาจะมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการ ดังตอไปนี้ 

Dhira Ramdeja (2001: 75-164) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของอาจารยมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทย โดยทําการศึกษากลุมตัวอยางจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครจํานวน 6 มหาวิทยาลัย และอาจารยประจํา จํานวน 503 คน โดยใชวิธีการสุม

ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) กลุมตัวอยางจากมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 240 คน 
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และจากมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 263 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Gamma ผลการวิจัยพบวา ลักษณะงาน ซ่ึงประกอบไปดวย ความขัดแยง

ทางบทบาท (Role Conflict) ความคลุมเครือในบทบาทหนาที่ (Role Ambiguity) ความหลากหลาย

ในงาน (Skills  Variety) ความมีเอกลักษณในงาน (Task  Identity) ความสําคัญของงาน (Task 

Significance) และความมีอิสระในงาน (Autonomy) สวนใหญมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบดวยคาสัมประสิทธิ์ถดถอย (Multiple Regression) พบวา มี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในระดับปานกลางพบวา เมื่อวัดจากคา สัมประสิทธิ์

ถดถอย (β) พบวา ลักษณะงานสามารถอธิบายและพยากรณความผูกพันตอองคการไดดีท่ีสุดและมี

ผลในทางบวกตอความผูกพันตอองคการ (β= .396) ซ่ึงตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความผูกพันตอ

องคการประมาณรอยละ 44.6 (R2 = .446) 

สุกานดา ศุภคติสันติ์ (2540: 52-73) ไดศึกษาลักษณะสวนบุคคลและสภาพแวดลอม

องคการที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือพนักงานบริษัทเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538 จํานวน 382 

คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหผลตาง

คาเฉลี่ย 2 ประชากร (t-Test) การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) สหสัมพันธเพียร

สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (Multiple 

Regression) พบวา ลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวา ความหลากหลายในงาน ความสําคัญของงาน ความอิสระในงาน 

ขอมูลยอนกลับของผมการปฏิบัติงาน ความทาทายของงาน ความกาวหนาในงาน และโอกาส

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เมื่อทดสอบดวยคาสัมประสิทธิ์ถดถอย (Multiple Regression) พบวา ตัวแปรยอย ไดแก ความ

หลากหลายในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ความสําคัญของงาน ความอิสระในงาน ขอมูลยอนกลับของผมการปฏิบัติงาน ความทา

ทายของงาน ความกาวหนาในงาน และโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีความสัมพันธทางบวกกับ

ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนความมีเอกลักษณในงานมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในระดับต่ํามาก 

กุลชยา เต็มชวาลา (2548: 125-127) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ

ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยศึกษากลุมตัวอยางพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคที่

ปฏิบัติงานในสังกัดสวนกลางจํานวน 365 คน โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ
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องคการกับปจจัยดานลักษณะงานพบวา ลักษณะงานโดยรวม คือ ความมีอิสระในการทํางาน ความ

หลากหลายของงาน ความเขาใจในกระบวนการทํางาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และ

ความพึงพอในงานที่ไดรับมอบหมาย ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคที่เปนกลุมตัวอยางนั้นมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยรวม คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคือ 0.397 มี

ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการที่มีระดับปานกลางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 และเมื่อทําการวิเคราะหสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) โดยใชสถิติทดสอบ f-

Test และ t-Test พบวา ลักษณะงานมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการมากที่สุด 

ดังนั้น จากการประมวลผลงานวิจัย ผูวิจัยจึงคาดวา ปจจัยดานลักษณะงานนาจะมีผลตอ

ความผูกพันตอองคการ 

 

2.3.3  ลักษณะองคการ กับความผูกพันตอองคการ 

ลักษณะองคการเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญและมีผลตอความผูกพันตอองคการ 

เนื่องจากในองคการหนึ่งๆจะมีลักษณะองคการที่แตกตางกัน ซึ่งอาจแตกตางในดานโครงสราง

องคการ (Organizational  Structure) โดยมีการจัดโครงสรางองคการตามแนวดิ่ง และแนวระดับ 

(Vertical Organization and Horizontal Organization) รวมถึงลักษณะองคการที่เปนองคการแบบ

จักรกล (Mechanistic  Organization) หรือ องคการแบบมีชีวิต (Organic  Organization) (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน และคณะ, 2541: 264)  ซ่ึงความแตกตางของโครงสรางเชนนี้ เปนผลมาจากการออกแบบ

องคการ (Organizational  Design) ท่ีแตกตางกัน และอาจกลาวไดวาโครงสรางองคการสามารถ

กอใหเกิดทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานที่มีตอองคการที่แตกตางกัน (ธนวรรธ  ตั้ง

สินทรัพยศิริ, 2550: 279)  

โดยทั่วไปแลวการออกแบบองคการจะมีองคหลายประกอบ ดังเชนร็อบบินส และเคาล

เตอร (2546: 102) กลาววา การออกแบบองคการ (Organizational  Design) คือการพัฒนาหรือ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการซึ่งเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับองคประกอบสําคัญ 6 ประการ คือ 

1) ความเชี่ยวชาญงาน (Work Specialization) 2) การจัดแผนกงาน (Departmentalization) 3) การจัด

สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) 4) การจัดชวงการบังคับบัญชา 5) การรวมอํานาจและ

การกระจายอํานาจ (Centralization and Decentralization) และ 6) การจัดรูปแบบอยางเปนทางการ 

(Formalization) ซ่ึงองคประกอบทั้ง 6 ประการนี้ผูบริหารองคการสามารถใชเปนทางเลือกในการ

ออกแบบโครงสรางองคการของตนเองใหมีลักษณะองคการที่พึงประสงค หรือเหมาะสมในแตละ

สถานการที่มีความแตกตางกันไป (ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550: 279) 
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จากการศึกษาพบวาลักษณะองคการที่นาจะมีผลตอความผูกพันตอองคการ ประกอบไป

ดวยลักษณะดังตอไปนี้ 1) การกระจายอํานาจ (Decentralization) 2) การจัดรูปแบบอยางเปนทางการ 

(Formalization) 3) ความมีช่ือเสียงขององคการ (Reputation) 

1)  การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Resposibility) และอํานาจหนาที่ (Authority) ท่ีผูบริหารองคการมอบอํานาจใหกับพนักงานระดับ

ลาง ซ่ึงองคการแบบกระจายอํานาจจะมีการแกปญหาอยางรวดเร็ว คนสวนมากจะมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ ซ่ึงมีผลตอชีวิตการทํางานของพนักงาน (ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550: 286) 

Mintzberg (1975 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 271-272) ไดจําแนก

คุณลักษณะโครงสรางออกเปน 5 ประเภท และไดอธิบายถึงรายละเอียดในแตละลักษณะที่มีผล

ภายใตเงื่อนไขที่แนนอน โดยกลาววา การกระจายอํานาจ เปนการออกแบบโครงสรางองคการใน

ระบบราชการแบบวิชาชีพ (Professional  Bureaucracy) ซ่ึงเปนรูปแบบลักษณะองคการที่ผูบริหาร

องคการจะมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจใหกับผูเชี่ยวชาญซึ่งเขาจะสามารถ

ตอบสนองตอความสําเร็จขององคการได  

นอกจากนี้ ร็อบบินส และเคาลเตอร (2546: 108) ยังไดกลาววา องคการในปจจุบันที่

มีความยืดหยุนสามารถตอบสนองสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดดีมักมีแนวโนมที่จะกระจายอํานาจ

ใหผูบริหารระดับลางตัดสินใจมากขึ้น หรือในองคการขนาดใหญท่ีผูบริหารระดับลางอยูใกลชิดกับ

ผูรับบริการหรือเหตุการณตางๆก็ไดรับโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น 

ดังนั้นจะเห็นไดวาองคการที่มีการจัดการที่มีความสอดคลองหรือสนับสนุนให

องคการมีความยืดหยุนและมีการตอบสนองที่ดีนั้นจะเปนองคการที่มีลักษณะแบบการกระจาย

อํานาจ ซ่ึงผูบริหารระดับลางจะมีความใกลชิดกับการปฏิบัติงานของพนักงาน และรูรายละเอียด

เกี่ยวกับปญหาในงานมากกวาผูบริหารระดับสูง ดังนั้นผูบริหารองคการในองคการแบบกระจาย

อํานาจจึงควรมอบอํานาจการตัดสินใจในเรื่องงาน เพื่อทําใหการทํางานงายขึ้น และรูสึกวาเขาไดรับ

มอบความไววางใจจากองคการ และสงผลในเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการ 

2)  การจัดรูปแบบอยางเปนทางการ (Formalization) หมายถึง เปนการกําหนด

นโยบาย (Policies) กระบวนการ (Processes) และกฎ (Laws) ซ่ึงสมาชิกขององคการตองปฏิบัติตาม 

หรือหมายถึงการกําหนดมาตรฐานของงานตางๆในองคการ กําหนดกฎเกณฑระเบียบปฏิบัติ และ

วิธีปฏิบัติใหแกพนักงาน หากองคการใดที่งานมีความเปนแบบแผนสูง จะทําใหพนักงานที่อยูใน

หนาที่ตําแหนงงานนั้นทราบวาอะไรคืองานที่ตองทํา พนักงานสามารถที่จะคาดการณและควบคุม

ปจจัยนําเขาไดอยางถูกตอง ผลที่ไดคือจะไดผลลัพธของงานที่มีลักษณะเดียวกัน มีรายละเอียดงานที่
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ชัดเจน องคการสวนมากจะกําหนดวิธีการของกระบวนการที่เกี่ยวของกับงานไวอยางชัดเจน ซ่ึงจะ

ทําใหเกิดความมีแบบแผนในระดับสูง (ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550: 286) 

ดังนั้นหากองคการใดมีการจัดระเบียบงานมาก พนักงานขององคการนั้นก็แทบจะไม

ตองใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน เพราะตองทําตามกฎระเบียบทุกอยาง (ร็อบบินส และเคาลเตอร, 

2546: 109) ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาองคการที่มีการกําหนดกฎเกณฑระเบียบปฏิบัติใหแกพนักงานที่ตายตัว

เชนนี้ จะสงผลทางบวกตอผูปฏิบัติงาน เนื่องจากเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับองคการที่มีลักษณะ

ประจําแนนอน (Routine) ซ่ึงเปนลักษณะองคการแบบจักรกล (Mechanistic  Organization) เพราะ

หากพนักงานปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดวยความเครงครัดก็จะทําใหความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงานลดนอยลง และจะสงผลดีตอขวัญกําลังใจของพนักงานอีกดวย 

3)  ความมีช่ือเสียงขององคการ (Reputation) หมายถึง ความเชื่อวาองคการของตนมี

ช่ือเสียงเปนที่รูจัก โดยที่บุคคลโดยทั่วไปอยากเขามาทํางานในองคการ ซ่ึงงานวิจัยของ March and 

Manari (1977: 57-75 quoted in Chaiyanant Panyasiri 2008: 50) ไดทําการศึกษาเรื่องความผูกพัน

ตอองคการและอัตราการลาออกของพนักงานบริษัทธแหงหนึ่งของญี่ปุน พบวาปจจัยหนึ่งมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการคือการยอมรับในสถานะขององคการ และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Chaiyanant Panyasiri (2008: 149) ท่ีไดถามคําถามการวิจัย 2 ขอที่ใชวัดความมีช่ือเสียง

ขององคการ (Reputation) คือ 1) ความเชื่อวาองคการของตนเปนองคการระดับสากล 2) ความเชื่อวา

บุคคลโดยทั่วไปอยากเขามาทํางานในองคการ ดังนั้นความมีช่ือเสียงขององคการจึงเปนอีกปจจัย

หนึ่งที่นาจะมีผลตอความผูกพันตอองคการ 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงลักษณะองคการที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 

ดังนี้ 

Chaiyanant Panyasiri (2008: 56-96) ศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

กลุมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยประชากรที่ใชในการศึกษาคือ พนักงานของกลุมบริษัท 

ปตท. ท่ีทํางานเต็มเวลา จํานวน 8,553 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane 

ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ 

คาเฉลี่ย (Mean) คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และใชสถิติในการ

วิเคราะห 2 ตัวแปร คือ Cross-Tab Chi-Square และ Gamma ผลการศึกษาพบวา ลักษณะองคการ มี

ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คา G=  .69 เมื่อทําการ

วิเคราะหสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) พบวา เมื่อวัดจากคา สัมประสิทธิ์ถดถอย 

(β) พบวา ลักษณะองคการมีผลในทางบวกตอความผูกพันตอองคการ (β= .189) ซ่ึงตัวแปรอิสระ

ท้ังหมดอธิบายความผูกพันตอองคการประมาณรอยละ 36.5 (R2 = .365) 
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ศศินันท หลานามวงศ (2545:  54-105) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน

บุคคล บรรยากาศองคการ และการมีสวนรวมในงาน กับความยึดมั่นผูกพันในองคการของพยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร จํานวน 335 คน โดยใชการสุมตัวอยางอยางมีข้ันตอน (Multi-

Stage Random Sampling) และใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะห ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) χ
2
- test และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ผลการศึกษาพบวา บรรยากาศองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย

ดานไดแก ดานความชัดเจนของเปาหมายและนโยบาย ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ พบวาอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อทดสอบดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน พบวา บรรยากาศองคการมี

ความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในองคการระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

เพ็ญผกา พุมพวง (2547: 59-109) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะเชิง

วิชาชีพ วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค คุณภาพชีวิตการทํางานกับความยึดมั่นผูกพันใน

องคการของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลศูนย ประชากรที่ใชในการศึกษา คือพยาบาล

ประจําการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย สังกัดกระทรวงสาธารณะสุขทั้งหมด 25 แหง จํานวน 

8,641 คน กําหนดขนาดของตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 383 คน

โดยใชการสุมตัวอยางอยางมีข้ันตอน (Multi-Stage  Random  Sampling) และใชวิธีสุมตัวอยางอยาง

งาย (Simple Random Sampling) สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ 

คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) t-test และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบวาวัฒนธรรมองคการ

ลักษณะสรางสรรค คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับความยึด

ม่ันผูกพันในองคการระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .350 และ .519 ตามลําดับ) 

เมื่อทดสอบดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน พบวา สมรรถนะเชิงวิชาชีพและคุณภาพชีวิต

การทํางานสามารถอธิบายความแปรปรวนของความยึดมั่นผูกพันในองคการไดรอยละ 29 

(R2=.286) และมีทิศทางความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันในองคการทางบวกทั้งหมด 

จารุวรรณ ประดา (2545:  77-121) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 

วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค ความพรอมขององคการกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ

ตามความรับรูของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวช ประชากรที่ใชในการศึกษา คือพยาบาล

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในกลุมงานการพยาบาลจํานวน 13 โรงพยาบาล โดยศึกษาจากพยาบาลวิชาชีพที่
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มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต 1 ปข้ึนไป จํานวน 964 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช

สูตรของ Taro  Yamane ไดกลุมตัวอยาง 347 คนโดยใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย (Simple  Random 

Sampling) และ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) Chi-Square Test และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรคมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการในระดับสูง (r  = 

.791) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อทดสอบดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

พบวา วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค สามารถพยากรณความยึดมั่นผูกพันในองคการได

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .721) 

สุกานดา ศุภคติสันติ์ (2540: 52-74) ไดศึกษาลักษณะสวนบุคคลและสภาพแวดลอม

องคการที่มีผลตอความผูกพันตอองคการจากกลุมตัวอยางพนักงานบริษัทเงินทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 382 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ย 2 ประชากร (t-Test) การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 

of Variance) สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) คา

สัมประสิทธิ์ถดถอย (Multiple Regression) จากการศึกษาพบวา ลักษณะองคการมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบวา การกระจาย

อํานาจในองคการ ความชัดเจนของกฎ ขอบังคับ ความชัดเจนของขั้นตอนการทํางานมี

ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อทดสอบดวยคา

สัมประสิทธิ์ถดถอย (Multiple Regression) พบวา ตัวแปรยอย ไดแก การกระจายอํานาจในองคการ 

ความชัดเจนของกฎ ขอบังคับ การมีสวนรวมในการเปนเจาของ การมีสวนรวมในการบริหาร มี

ความสัมพันธคอนขางต่ํา สวนลักษณะองคการโดยรวม และความชัดเจนของขั้นตอนการทํางานมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง 

ธัญญลักษณ บรรจงแกว (2548: 63-76) ศึกษาความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่

ในสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 โดยมุงศึกษาประชากรที่เปนขาราชการระดับ 1-6 

จํานวน 367 คนซึ่งกลุมตัวอยางคือสมาชิกทุกหนวยของกลุมสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบ t-Test และ F-Test 

ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สํานักงานสรรพากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะขององคการอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแตละดานไดแก ความมั่นคงและความนาเชื่อถือในองคการ การ

กระจายอํานาจเพื่อใหสมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจ และความชัดเจนของกฎ ระเบียบ คําสั่ง 

และขอบังคับตางๆ พบวา มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ 
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Phakdee Tawinno (2003: 39-96) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการของเจาหนาที่สถาบัน Seventh – Day Adventist Institution ในประเทศไทย โดยสํารวจ

ประชากรจากเจาหนาที่ จํานวน 1,050 คน ไดรับแบบสอบถามกลับมา จํานวน 860 ชุด หรือรอยละ 

82 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation) Cross-TAB Chi-square 

Gamma และEnter Multiple Regression ผลการศึกษาพบวา เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา

วัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (p= 

.000) และมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการและเปนความสัมพันธในระดับปาน

กลาง คา(γ = .415) สวนบรรยากาศองคการ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวามีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ (p=  .000) และมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการและเปนความสัมพันธใน

ระดับต่ํา คา(γ = .200)เมื่อวัดจากคา สัมประสิทธิ์ถดถอย (β) พบวา วัฒนธรรมองคการมีผลใน

ทางบวกตอความผูกพันตอองคการ (β= .126) แตบรรยากาศองคการ ไมสัมพันธและไมชวยในการ

อธิบายความผูกพันตอองคการ ซ่ึงตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความผูกพันตอองคการประมาณรอย

ละ 31.9 (R2 = .319) 

Dhira Ramdeja (2001: 75-164) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของอาจารย

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยทําการศึกษากลุมตัวอยางจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานครจํานวน 6 มหาวิทยาลัย และอาจารยประจํา จํานวน 503 คน สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Gamma ผลการวิจัยพบวา ลักษณะของ

องคการ ซ่ึงประกอบไปดวย การจัดองคการตามลําดับขั้น (Hierarchy/Authority) การมีสวนรวม 

(Participation) การริเริ่มของโครงสราง (Initiation/Structure) การพิจารณา (Consideration) ขนาด

ขององคการ (Department Size) เมื่อทดสอบดวยคาสัมประสิทธิ์ถดถอย (Multiple Regression) 

พบวาลักษณะขององคการ ไมมีความสัมพันธและไมชวยในการอธิบายความผูกพันตอองคการ 

จากการประมวลผลงานวิจัย ผูวิจัยจึงคาดวา ปจจัยดานลักษณะองคการนาจะมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการ  

 

2.3.4  ประสบการณในการทํางาน กับความผูกพันตอองคการ 

Steers (1977: 122) ไดทําการศึกษาตัวแบบโดยแบงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ

ออกเปน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะสวนบุคคล (Personal  Characteristics) ลักษณะของงาน (Job 

Characteristics) และประสบการณในการทํางาน (Work Experiences) โดยในสวนประสบการณใน

การทํางานนั้นหมายถึง ความรูสึกของพนักงานแตละคนวาเขารับรูการทํางานในองคการอยางไร ซ่ึง
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ประกอบไปดวย 4 ลักษณะคือ ทัศนคติของกลุมตอองคการ (Group  Attitude) ความสําคัญของ

ตนเองตอองคการ (Personal Importance) การสามารถพึ่งพาและความไววางใจไดขององคการ 

(Organization Dependability) และความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ (Met 

Expectation) 

จิรประภา อัครบวร (2549:  3) ไดสรุปผลการศึกษาวิจัยพบวา ตัวแปรสําคัญที่ทําใหคน

ผูกพันกับองคการมี 3 ประการคือ พนักงานรูสึกวาตนมีความสําคัญ พนักงานไดมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สําคัญขององคการ และความกาวหนาในงาน ซ่ึงจากการศึกษาตังแปร

ท้ัง 3 ประการพบวา มีคาความคงที่ (Consistency) ควรนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหผูกพันกับองคการ 

วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 280) ไดสรุปวาความผูกพันในองคการ เปนความมุงหวังของ

ฝายบริหารทุกคนที่ตองการจะสรางจิตสํานึกใหพนักงานมีความจงรักภักดี ยอมที่จะทุมเททํางาน

เพื่อเปาหมายขององคการ ซ่ึงการจะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการไดนั้น องคการจะตอง

อาศัยปจจัยเสริมที่จะทําใหพนักงานพึงพอใจ และมีพฤติกรรมตอบสนองตามความคาดหวังของ

องคการ ซ่ึงปจจัยที่สําคัญไดแก การใชหลักภาวะผูนําที่ดี (Leadership) การสรางขวัญ (Morale) และ

การสรางแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงาน (motivation) 

สุกานดา ศุภคติสันติ์ (2540: 52-75) ไดศึกษาลักษณะสวนบุคคลและสภาพแวดลอม

องคการที่มีผลตอความผูกพันตอองคการจากกลุมตัวอยางพนักงานบริษัทเงินทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 382 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ย 2 ประชากร (t-Test) การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 

of Variance) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (Multiple Regression) พบวาประสบการณขณะปฏิบัติงานกับ

องคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

โดยพบวา ทัศนคติของกลุมตอองคการ ความคาดหวังที่ไดรับการตอบสนองจากองคการ ความรูสึก

วาตนมีความสําคัญตอองคการ ความพึ่งพาไดขององคการ และความยุติธรรมในการพิจารณาความ

ดีความชอบมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ

ทดสอบดวยคาสัมประสิทธิ์ถดถอย (Multiple Regression) พบวา ตัวแปรยอยสวนใหญ ไดแก

ทัศนคติของกลุมตอองคการ ความคาดหวังที่ไดรับการตอบสนองจากองคการ ความรูสึกวาตนมี

ความสําคัญตอองคการ ความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบมีความสัมพันธในระดับ

ปานกลาง สวนประสบการณขณะปฏิบัติงานโดยรวม และความพึ่งพาไดขององคการมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในระดับคอนขางสูง 
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กุลชยา เต็มชวาลา (2548: 128-129) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ

ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยศึกษากลุมตัวอยางพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคที่

ปฏิบัติงานในสังกัดสวนกลางจํานวน 365 คน โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ

องคการกับปจจัยดานประสบการณในการทํางาน พบวาประสบการณในการทํางาน โดยรวม คือ 

ความมั่นคงและนาเชื่อถือขององคการ ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ ความ

พ่ึงพาไดขององคการ และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคที่เปนกลุม

ตัวอยางนั้นมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยรวม คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคือ 0.315 

เปนความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการที่มีระดับปานกลางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี 0.05  

ณัฐยา ไพรสงบ (2546: 40-75) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ

ทํางาน ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของโรงงานผลิต

อาหารวางแหงหนึ่ง โดยประชากรที่ใชในการศึกษาเปนพนักงานของโรงงานผลิตอาหารวางแหง

หนึ่ง จํานวน 600 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro  Yamane ไดขนาดตัวอยาง 

จํานวน 335 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิอยางมีสัดสวน (Proportional Stratified 

Random Sampling) สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการ

วิเคราะหสัมประสิทธิ์ถดถอย (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอ

องคการโดยรวมมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r = .262) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาในดานจิตใจและดานบรรทัดฐานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แตดานการคงอยูกับองคการไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จันทิพย นัคเร (2549: 37-99) ไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการ พันธะสัญญาของ

ขาราชการตํารวจในสถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ (สบพ.)โดยประชากรที่ใชในการศึกษาคือ 

ขาราชการตํารวจในสถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจที่ครองตําแหนงอยูในป 2548 จํานวน 114 คน 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro  Yamane ไดขนาดตัวอยาง จํานวน 89 คน โดยใช

การสุมตัวอยางแบบแบงตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) และใชวิธีสุม

ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way  Anova) และการ
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วิเคราะหสัมประสิทธิ์ถดถอย (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สามารถ

พยากรณความผูกพันตอองคการ ไดแก ปจจัยดานประสบการณในงานอยูในระดับปานกลางทุก

ดาน โดยในดานความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ ดานทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและ

องคการ ดานความรูสึกวาองคการเปนที่พ่ึงได และดานความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจาก

องคการ สามารถพยากรณไดรอยละ 52 เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยดานประสบการณใน

งานมีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 

 จิรารัตน ศรีเจริญ (2546: 40-119) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการของสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ ตั้งแตระดับ 1-8 ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ท่ีสังกัดสํานักงานเขต

สายไหม จํานวน 611 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro  Yamane ไดขนาด

ตัวอยาง จํานวน 243 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage  Random 

Sampling) และโดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเครเมอรวี 

(Cramer’ s V) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประสบการณท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบ

ไปดวยปจจัยยอย ไดแก ความสําคัญของตนตอองคการ ความพึ่งพิงไดขององคการ ระบบการ

พิจารณาความดีความชอบ ความรูสึกวาหนวยงานมีช่ือเสียง และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและ

องคการ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความผูกพันตอ

องคการ (r= .596) 

จากการประมวลผลงานวิจัย ผูวิจัยจึงคาดวา ปจจัยดานประสบการณทํางานนาจะมีผลตอ

ความผูกพันตอองคการ 

 

2.3.5  ความพึงพอใจในคาตอบแทน กับความผูกพันตอองคการ 

 คาตอบแทน (Compensation) เปนสิ่งสําคัญที่ชวยดึงดูดและรักษาพนักงานไวในอนาคต ใน

อดีตก็มีการใชส่ิงจูงใจดานเงินโดยจายเปนรูปของตัวเงินใหกับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวา

มาตรฐานที่องคการกําหนด แตในปจจุบันองคการตางๆไดมีการปรับปรุงการบริหารงานโดยการ

ปรับปรุงคุณภาพของทีมงาน รวมถึงการเสริมสรางพนักงานใหเกิดความผูกพันตอองคการดวยการ

ใชส่ิงจูงใจดวยการเงิน วิเชียร วิทยอุดม (2549: 148) แตความหมายของคาตอบแทนนั้น ไมใชมีเพียง

เฉพาะคาตอบแทนที่เปนตัวเงินเทานั้น แตยังมีคาตอบแทนที่ไมไดจายเปนตัวเงินดวย ซ่ึง

องคประกอบของแผนการจายคาตอบแทนโดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ ซ่ึงแบง
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ออกเปนคาตอบแทนโดยทางตรง (Direct  Compensation) อันเปนเงินที่จายใหโดยนายจาง คือ

คาตอบแทนพื้นฐาน (Base Pay)  และคาตอบแทนผันแปร (Variable Pay หรือ Incentive Pay Plans) 

สวนคาตอบแทนทางออม (Indirect  Compensation) ประกอบดวยผลประโยชนเกื้อกูลของนายจาง 

(Fringe Benefit หรือ Compensation Administration)  (พิมลพรรณ เชื้อบางแกว 2550:  362; วิเชียร 

วิทยอุดม 2549: 148) ดังภาพที่ 2.11 

 

 

ทางออม ทางตรง 

คาตอบแทน 

ผลประโยชนเกื้อกูล คาตอบแทน

พ้ืนฐาน 

คาตอบแทน

ผันแปร 

(ส่ิงจูงใจ) 

  

ภาพที่ 2.11  องคประกอบของคาตอบแทน 

แหลงที่มา:  Mathis and Jackson, 2000: 104  อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม 2549: 148. 

 

 จากภาพที่ 11 จะเห็นไดวาคาตอบแทนที่องคการใหแกพนักงานนั้นมีท้ังที่จายเปนตัวเงิน 

และไมเปนตัวเงิน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  คาตอบแทนพื้นฐานหรือเงินเดือน โดยปกติจะเปนคาจาง (Wage) หรือเปน

เงินเดือน (Salary) โดยองคการสวนใหญจะใชการจายเปน 2 รูปแบบ คือ จายเปนรายเดือนและราย

ช่ัวโมง เชนคาจางรายชั่วโมง รายเดือน หรือคาลวงเวลา 

2)  คาตอบแทนผันแปร ซ่ึงก็ถือเปนคาตอบแทนทางตรงอีกประเภทหนึ่ง โดย

องคการจะจายคาตอบแทนประเภทนี้โดยการเชื่อมโยงกับความสําเร็จหรือผลของการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน เชน โบนัส คอมมิสชั่น เปนตน 
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3)  ผลประโยชนเกื้อกูล โดยองคการสวนใหญมักจะจัดรางวัลภายนอกดวยการจาย

ผลตอบแทนโดยทางออมที่พนักงานไดรับนอกเหนือจากเงินคาจางหรือเงินเดือนที่ไดรับตามปกติ 

เชน บําเหน็จ บํานาญ การประกันสุขภาพ คารักษาพยาบาล และสวัสดิการตางๆ ไดแก การจัดรถ

รับสงพนักงาน ชุดเครื่องแบบ อาหาร ท่ีพัก เปนตน 

กลาวโดยสรุป คาตอบแทนนั้นมีท้ังที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ผูบริหารองคการควรมี

การบริหารคาตอบแทนใหเหมาะสม ซ่ึงการบริหารคาตอบแทน หรือการบริหารคาจางเงินเดือนนั้น 

นับวาเปนเครื่องมือทางการบริหารที่สําคัญประการหนึ่ง การบริหารคาตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ

จะชวยใหองคการรักษาคนที่มีความรูความสามารถใหมีความเต็มใจที่จะอยูกับองคการตอไป ซ่ึง

คาตอบแทนที่กําหนดขึ้นนั้นจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2547: 126) 

1)  ถูกกฎหมาย คือ คาตอบแทนนั้นตองถูกตองตามกฎหมาย เชน จายในอัตราที่

กําหนด หรือเมื่อทํางานเกินเวลาที่กําหนดก็มีการจายคาลวงเวลาใหตามกฎหมาย  

2)  มีความเพียงพอ คือ คาตอบแทนนั้นควรเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยูไดอยาง

เหมาะสมตามฐานะ และตําแหนง รวมถึงความจําเปนของครอบครัว 

3)  มีความเปนธรรม คือ คาตอบแทนควรมีความเปนธรรม โดยพนักงานที่ทํางาน

ตําแหนงเดียวกัน มีผลงานและความชํานาญเทากันควรไดคาตอบแทนที่ใกลเคียงกัน 

4)  มีการจูงใจ คือ คาตอบแทนควรมีลักษณะที่เปนการจูงใจตอพนักงาน โดยการจาย

คาตอบแทนที่มากขึ้นตามผลงานที่เพิ่มขึ้น 

5)  สอดคลองกับความสามารถขององคการ คือ คาตอบแทนถือเปนตนทุนประเภท

หนึ่ง ดังนั้นการจายคาตอบแทนตองคํานึงถึงความสามารถขององคการที่จะจายไดดวย โดยทําการ

เปรียบเทียบกับองคการอื่นๆ 

นอกจากนี้ มีงานวิจัยไดทําการศึกษาลักษณะของคาตอบแทนที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการ ดังนี้เชน 

กุลชยา เต็มชวาลา (2548:  75-129) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ

ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยศึกษากลุมตัวอยางพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคที่

ปฏิบัติงานในสังกัดสวนกลางจํานวน 365 คน โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ

องคการกับปจจัยดานผลประโยชนตอบแทนและสวัสดิการ พบวา ปจจัยดานผลประโยชนตอบ

แทนและสวัสดิการโดยรวมของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคที่เปนกลุมตัวอยางนั้นมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการโดยรวม โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีเทากันคือ .293 

ซ่ึงเปนความสัมพันธในระดับต่ําในทิศทางที่เปนบวกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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จากการประมวลผลงานวิจัย ผูวิจัยจึงคาดวา ปจจัยดานความพึงพอใจในคาตอบแทนนาจะมี

ผลตอความผูกพันตอองคการ 

 

2.3.6  ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา กับความผูกพันตอองคการ 

1)  ความหมายของภาวะผูนํา 

ในการศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา จะพบวามีการใชคําหรือแนวคิด

ใกลเคียงกันอยู 2 คํา คือ ภาวะผูนํา (Leadership) และผูนํา (Leader) พิชิต พิทักษเทพสมบัติ (2548: 

63) ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังนี้ 

Daft (2000: 65) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนํา 

(Leaders) และผูตาม (Followers) ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน 

ร็อบบินส และเคาลเตอร (2546: 205) กลาววา ผูนํา (Leader) หมายถึงผูท่ีมีอิทธิพล

เหนือบุคคลอื่นและสามารถใชศิลปะจูงใจใหบุคคลอื่นคิดตามหรือปฏิบัติตาม สวนความเปนผูนํา 

(Leadership) คือกระบวนการที่มีอิทธิพลตอกลุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม 

สมพงศ เกษมสิน (2523: 220) กลาววา ภาวะผูนํา คือ การที่ผูนําใชอิทธิพลหรือ

อํานาจหนาที่ในความสัมพันธซ่ึงมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการหรือ

อํานวยการ โดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกันและกันเพื่อมุงใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 

บุญทัน ดอกไธสง (2537: 261) ไดใหความหมายถึง 1) ผูท่ีมีอิทธิพล มีศิลปะ มี

อิทธิพลตอกลุมชนเพื่อใหพวกเขามีความตั้งใจตอการบรรลุเปาหมายที่ตองการ 2) เปนผูนําและ

แนะนํา เพราะผูนําตองชวยเหลือกลุมใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตามความสามารถ 3) ผูนําไมไดเพียง

แคยืนขางหลังกลุมเพื่อคอยวางแผนหรือผลักดันเทานั้น แตผูนํายังยืนอยูขางหนาเพื่อนํากลุมให

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

สุพานี สฤษฎวาณิช (2549: 296) กลาววา ผูนํา คือ ผูท่ีมีความสามารถที่จะมีอิทธิพล

เหนือกลุม หรือผูท่ีมีลักษณะของความเปนผูนํา คือ มีลักษณะเดน มีวิสัยทัศน มีคานิยมที่เหมาะและ

มีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน รวมทั้งมีความสามารถในการตัดสินใจที่ยากและซับซอนไดอยางเหมาะสม 

กลาวโดยสรุป ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการใชอิทธิพลเหนือผูอ่ืนหรือ

กลุมใหปฏิบัติตามความตองการโดยการชี้นํา โนมนาว และใชศิลปะและความสามารถในการนํา 

2)  บทบาทของภาวะผูนํา กับการสรางความผูกพันตอองคการ 

บทบาทของการใชภาวะผูนําที่ดี จะสงผลใหเกิดการกระตุนตอพนักงานใหมีการ

ตื่นตัวและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของตนเองดวยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
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การที่องคการจะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการไดนั้น ผูนําจะตองมีบทบาทสําคัญ

ดังตอไปนี้ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 264-265) 

(1) เปนตัวแทนในทุกสถานการณ หมายถึง ผูนําที่เปนแบบอยางที่ดีใหแก

พนักงานในฐานะที่เปนตัวแทนขององคการไมวาจะเผชิญปญหาอุปสรรคใดๆก็ตาม อีกทั้งยังทํา

หนาที่คอยใหคําปรึกษาแกพนักงานทุกระดับในองคการ 

(2)  เปนนักพูดที่ดี หมายถึง การใชหลักการพูดที่ดี จูงใจใหเกิดความรู ความ

เขาใจ และความศรัทธาแกพนักงานในองคการที่จะไดรับการนําเสนอกิจกรรมตางๆใหปฏิบัติ ซึ่ง

ผูนําจะตองใชหลักการอธิบาย ทําความเขาใจดวยการพูดเพื่อสื่อใหเกิดการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

(3)  เปนนักเจรจาตอรอง หมายถึง คุณสมบัติของผูนําในการเจรจาตอรองซึ่งเปน

บทบาทที่สําคัญที่ผูนําจะตองใชความสามารถเจรจาตอรองกับผูบริหารในหนวยงานตางๆของ

องคการทั้งภายในและภายนอกองคการเพื่อใหพนักงานไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆหรือเพื่อ

เอื้อใหพนักงานของตนเองไดรับสิทธิประโยชนตางๆเทาเทียมกับองคการอื่นๆ 

(4)  เปนผูมีความสามารถสรางทีมงาน หมายถึง ผูนําตองสามารถสรางทีมงาน

ใหมีลักษณะเปนกิจกรรมการทํางานรวมกันเปนทีมขึ้นในองคการ โดยผูนําตองสรางขวัญกําลังใจ 

และความเชื่อมั่นใหกลุมพนักงานที่ปฏิบัติงาน จัดประชุมพบปะสังสรรคกันอยางตอเนื่องเพื่อ

กระตุนและเปนการใหกําลังใจแกพนักงานที่จะปฏิบัติงานรวมกันใหแกองคการ 

(5)  แสดงบทบาทการปฏิบัติงานเปนทีม หมายถึง ผูนําจะตองวางตัวเปนสมาชิก

สวนหนึ่งของทีมและผูนําทีมที่เหมาะสมในการลงมือปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานตางๆในองคการ 

และแสดงถึงความหวงใย จริงใจตอพนักงาน ใหการสนับสนุนและกระตุนใหพนักงานทุกคนมีสวน

รวมตอการตัดสินใจอยางเต็มที่ 

(6)  สามารถแกปญหาทางเทคนิคได หมายถึง ผูนําที่สามารถชี้นําใหความ

ชวยเหลือพนักงานในองคการหรือทีมงาน แกปญหาดานเทคนิคการปฏิบัติงาน โดยผูนําจะตองอยู

ในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูแนะนําดานเทคนิค สรางผลประโยชนตอการปฏิบัติงานโดยการนํา

เทคนิคหรือเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการสรางผลงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(7) มีเทคนิคการสอนงาน หมายถึง ผูนําจะตองมีความรูความสามารถที่จะสอน

ทีมงานใหปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จโดยการกระตุนใหพนักงานทุกคนมีการ

แสดงศักยภาพเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และกระตุนใหพนักงานทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวา

องการมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนกวาเดิม 
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(8)  มีหลักการบริหาร หมายถึง ผูนําในฐานะที่เปนผูนําตอการบริหาร จะตอง

เปนผูใหคําแนะนํากระตุนความคิดริเริ่มเชิงวิเคราะห แกปญหา และมีความรูความสามารถในการ

เปนผูนําที่พัฒนาองคการใหกาวหนา เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนการปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยคนหา

วิธีการที่จะนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

โดยมุงเนนความสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ พรอมที่จะปฏิบัติงานใน

แนวทางหรือรูปแบบใหมๆไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนการฝกอบรมพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง

จึงจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ 

3)  ปจจัยที่เกี่ยวของของผูนํา กับการสรางความผูกพันตอองคการ 

นอกจากผูบริหารองคการจะใชบทบาทของภาวะผูนํา ตอการสรางความผูกพันตอ

องคการ ดังที่ไดกลาวไปแลว ยังมีปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของและสามารถที่จะทําใหเกิดการโนมนาวให

พนักงานมีความผูกพันตอองคการและจงรักภักดีตอองคการเชนกัน ซ่ึงไดแกปจจัยดังตอไปนี้ (Daft, 

2000: 75) 

(1) อิทธิพล (Influence) คือ ความสามารถในการปฏิบัติท่ีเหนือกวาบุคคลอื่น 

เปนผูท่ีมีอํานาจตอกลุมทั้งทางตรงและทางออมที่จะโนมนาวใหพนักงานหรือสมาชิกในกลุมเจริญ

รอยตามตามแนวทางที่ผูนําชี้แนะเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงเปนอิทธิพลในทางบวกที่จะสราง

กรอบหรือแนวทางปฏิบัติใหอยูในภาวะของการยอมรับ เกิดความพึงพอใจและนับถือศรัทธาของ

พนักงานในองคการ 

(2) ความตั้งใจ (Intention) คือ เปนภาวะที่ผูนําตองมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะเปน

ตัวอยางกระตุนใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยอาศัยความตั้งใจจริงที่จะลงมือ

ปฏิบัติ 

(3) ความรับผิดชอบตอสวนบุคคล (Personal Responsibility) คือ ผูนําจะตองมี

ความรับผิดชอบในงานที่ตนเองปฏิบัติอยูในฐานะเปนตนแบบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับ

พนักงานดานตางๆ  

(4) การเปลี่ยนแปลง (Change) คือ ผูนําตองรูจักบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุงแกไขภารกิจที่เกี่ยวของใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันจะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนของพนักงานในองคการไปพรอมๆกัน โดยเฉพาะในดานความรู ความคิด

สรางสรรค ผูนําตองเปนตัวอยางความคิดริเริ่ม สนับสนุนใหพนักงานรูจักเรียนรูดวยตนเอง (Self 

Study) เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะบูรณาการ 
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(5) สรางจุดมุงหมายรวมกัน (Shared  Purpose) คือ ผูนําตองคํานึงถึงการสราง

จุดมุงหมายรวมกัน ท้ังตัวผูนําเองและพนักงานในองคการ โดยเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมใน

การบริหารงาน และใหความสําคัญตอบทบาทและหนาที่ของพนักงานทุกคน 

(6) การจูงใจผูตาม (Followers) คือ ผูนําที่มีความสามารถในการดูแลปกปอง

พนักงานที่อยูในความดูแล จะตองมีพลังในการจูงใจใหผูตามปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายดวย

การเสริมแรงจูงใจในดานตางๆ ไมวาจะเปนตัวเงิน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมการศึกษาของนักวิชาการที่ไดทําการศึกษา

ลักษณะของภาวะผูนําที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ ดังนี้ 

Phakdee Tawinno (2003: 40-96) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการของเจาหนาที่สถาบัน Seventh – Day Adventist Institution ในประเทศไทย โดยสํารวจ

ประชากรจากเจาหนาที่ จํานวน 1,050 คน ไดรับแบบสอบถามกลับมา จํานวน 860 ชุด หรือรอยละ 

82 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation) Cross-TAB Chi-square 

Gamma และEnter Multiple Regression โดยออกแบบสอบถามประกอบไปดวยปจจัยตางๆ 6 ปจจัย

คือ ลักษณะสวนบุคคล วัฒนธรรมองคการ บรรยากาศองคการ ลักษณะภาวะผูนํา และความพึง

พอใจในงาน พบวา ตัวแปรที่ทํานายความผูกพันตอองคการไดดีท่ีสุด คือ ศาสนา วัฒนธรรม

องคการ ความพึงพอใจในงาน รายได อายุ ลักษณะภาวะผูนํา และสถานภาพสมรส โดยในสวนของ

ปจจัยลักษณะแบบของภาวะผูนํา แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ผูนําที่ยึดถือความรูสึก และผูนําที่

ยึดถือโครงสราง พบวาผูนําที่ยึดถือความรูสึก เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวามีความสัมพันธกับ

ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (p= .005) และมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความผูกพันตอองคการและเปนความสัมพันธในระดับต่ํา คา(γ = .229) สวนผูนําที่ยึดถือโครงสราง 

เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ผูนําที่ยึดถือโครงสรางไมมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และมีความสัมพันธต่ํา คา(γ = .068) เมื่อวัดจากคา 

สัมประสิทธิ์ถดถอย (β) พบวา ลักษณะภาวะผูนํามีผลในทางบวกตอความผูกพันตอองคการ (β= 

.109) ซ่ึงตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความผูกพันตอองคการประมาณรอยละ 31.9 (R2 = .319) 

พณิชา ปรีชา (2547:  54-109) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตการทํางาน กับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่บริษัท สยามสตีล

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) โดยประชากรที่ใชในการศึกษาเปนเจาหนาที่ของบริษัท จํานวน 

800 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดขนาดตัวอยาง จํานวน 276 คน

โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิอยางมีสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา Chi-Square Test คา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการ

วิเคราะหสัมประสิทธิ์ถดถอย (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่ของ

บริษัท มีการรับรูภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนในราย

ดาน พบวา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และการกระตุนทางปญญา อยูในระดับสูง สวนการ

สรางแรงบันดาลใจและการคํานึงถึงปจเจกบุคคล อยูในระดับปานกลาง ในการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ

โดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ทวนชัย ชองสวาง (2542: บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาเรื่องภาวะผูนําและผลประโยชน

ตอบแทนที่มีผลกระทบตอความผูกพันของคนในองคการ ของการทางพิเศษแหงประเทศไทยโดย

ใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 228 คน ไดรับกลับคืนมา จํานวน 215 ชุด คิดเปนรอยละ 

94.29 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด โดยใชคาตัวกลางเลขคณิต และคา Chi-Square Test ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานและลูกจางและการ

ทางพิเศษแหงประเทศไทย ปจจัยทางดานสวนบุคคล ปจจัยทางดานผลประโยชนตอบแทน และ

ปจจัยทางดานภาวะผูนํา และสรุปผลการวิจัยในสวนของปจจัยทางดานภาวะผูนํา ผลการศึกษา คือ 

ปจจัยทางดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ซ่ึงผลของการวิจัยจะสะทอนให

เห็นสิ่งที่นาสนใจบางประการ คือ ขอมูลที่ไดจากการวิจัย ครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการ

กําหนดนโยบายไดวา ผูท่ีจะมีตําแหนงเปนผูนําของ องคการควรจะมีลักษณะเฉพาะอยางไร หรือ

อาจนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดผลประโยชน ตอบแทนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผูนําของ

กลุมหรือองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ตอไป 

ดังนั้น จากการประมวลผลงานวิจัย ผูวิจัยจึงคาดวา ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชานาจะมีผล

ตอความผูกพันตอองคการ 

 

2.3.7  ขวัญกําลังใจ กับความผูกพันตอองคการ 

การสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เปนอีกปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรงตอการเพิ่ม

พลังที่กอใหเกิดความผูกพันและความกระตือรือรนตองานที่ไดรับมอบหมาย กลาวคือ การที่

พนักงานมีขวัญกําลังใจดี จะเปนแรงกระตุนและผลักดันใหพนักงานมีความศรัทธา จงรักภักดี 

พรอมที่จะทุมเทแรงกายแรงใจเพื่อสรางความเจริญเติมโต ความกาวหนาใหแกองคการ วิลาวรรณ 

รพีพิศาล (2550: 269) 

1)  ความหมายของขวัญกําลังใจ 
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ในเรื่องของขวัญกําลังใจ (Morale) มีนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังตอไปนี้ 

Beach (1985: 445) กลาววา ขวัญกําลังใจ หมายถึง องคประกอบแหงพฤติกรรมของ

บุคลากรที่จะแสดงออกถึงความรูสึก ซ่ึงเมื่อรวมกันแลวจะแสดงใหทราบถึงความรูสึกที่มีตอการ

ปฏิบัติงานนั้นๆ เชน ความสัมพันธของการปฏิบัติงานกับผูบริหาร บุคลากรหรือผูรวมงานอื่นๆ 

David (1972: 63) ไดใหคําจํากัดความของไววา ขวัญ คือทัศนะคติของบุคคลและ

กลุมคนที่มีตอสภาพแวดลอมของงานของเขา รวมถึงการรวมมือดวยความสมัครใจในการที่จะ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพื่อประโยชนท่ีดีท่ีสุดขององคการ 

เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ. (2540: 100) กลาววา ขวัญกําลังใจ หมายความ

ถึง ทัศนคติอยางหนึ่งของความพอใจ กับความปรารถนาที่จะดําเนินงานตอไป และ ความเต็มใจที่

จะตอสูดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งเปาหมายของกลุมหรือขององคการ 

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2545:  396) สรุปวา ขวัญกําลังใจ คือ เรื่อง

ของทัศนะคติ ความตั้งใจ แรงจูงใจ หรือการกระตุนที่มีในหมูสมาชิกของกลุมในการปฏิบัติงาน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพดวยความเต็มใจและดวยความมานะบากบั่น 

วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 269) สรุปใหเห็นวา ขวัญ เปนความรูสึกดานจิตใจ ท่ี

เกิดขึ้นแตละภาวะของบุคคล ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือแตกตางกันยอมจะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมที่แสดงออกมา หรือเปนแรงกระตุนที่เปนผลโดยตรงตอการปฏิบัติ 

กลาวโดยสรุป ขวัญกําลังใจ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาพทางจิตใจที่เกิดขึ้นของ

บุคคลหรือของกลุมคนที่มีความรูสึกตองานหรือองคการของเขา ซ่ึงจะแสดงออกโดยพฤติกรรมที่

อาจเหมือนหรือแตกตางกันตามสภาพแวดลอมนั้นๆ โดยถาพนักงานในองคการไดรับการ

เสริมสรางขวัญที่ดี ก็ยอมจะเกิดกําลังใจ หรือความมั่นคงทางดานจิตใจ พรอมที่จะนําความรูท้ังหมด

ท่ีมีอยูนําไปปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จดวยจิตสํานึกที่ดีของ

พนักงาน ผนวกกับความพึงพอใจที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความรูสึกผูกพันวาความสําเร็จขององคการ

คือ ความสําเร็จของตนเอง 

2)  ความสําคัญของขวัญกําลังใจ กับการสรางความผูกพันตอองคการ 

ขวัญกําลังใจเปนลักษณะเหมือนแรงกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในภาวะที่ผูบริหารองคการตองเผชิญกับภาวะของการแขงขันสูง การดูแล 

พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพใหปฏิบัติงานกับองคการตอไปเปนภาระที่สําคัญยิ่งของ

ผูบริหารองคการที่จะตองเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใหดียิ่งขึ้น ท่ีสําคัญ

จะตองเปนพลังเสริมใหพนักงานทุกคนมีความรูสึกและจิตสํานึกที่ดีตองานและตอองคการ พรอมที่

จะรวมมือรวมใจปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 270) 
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ในการพิจารณาเรื่องขวัญในการปฏิบัติงาน เราสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ คือ 

ขวัญในระดับแตละบุคคล (Individual Morale) และขวัญในระดับของกลุม (Group Morale) ซ่ึงขวัญ

ท้ังสองระดับนี้มีความผูกพันกันจนยากที่จะแยกออกจากกันได กลาวคือ องคการใดที่มีขวัญระดับ

กลุมสูง ยอมแสดงวาขวัญในระดับแตละบุคคลสูงตามไปดวย ท้ังนี้เนื่องจาก ขวัญ เปนกําลังใจของ

แตละบุคคลแตละหนวยงานที่จะรวมกันสราง เพื่อใหความผูกพันเกิดขึ้นระหวางพนักงานกับ

องคการ และเกิดประโยชนเกื้อหนุนตอการปฏิบัติงานในดานตางๆ ดังนี้ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 

2550: 270-271) 

(1)  ขวัญทําใหเกิดความรวมมือรวมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

(2)  ขวัญชวยสรางความจงรักภักดี ซื่อสัตวตอหมูคณะและองคการ 

(3)  ขวัญเกื้อหนุนใหระเบียบขอบังคับเกิดผลในดานการควบคุมความประพฤติ

ของพนักงานใหปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของระเบียบวินัย และมีศีลธรรมดีงาม 

(4)  ขวัญชวยสรางความสามัคคีในหมูคณะและกอใหเกิดพลัง (Group Effort) ท่ี

จะชวยใหองคการสามารถฟนฝาอุปสรรคท้ังหลายได 

(5)  ขวัญชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางพนักงานกับองคการ 

(6)  ขวัญชวยเกื้อหนุนและจูงใจใหสมาชิกของหมูคณะหรือองคการเกิดความคิด

สรางสรรคในกิจการตางๆ 

(7)  ขวัญทําใหเกิดความเชื่อมั่น และความศรัทธาในองคการที่ตนปฏิบัติอยู 

(8)  ขวัญกอใหเกิดความผูกพันที่ดีระหวางพนักงานกับองคการ 

จะเห็นไดวา การสรางขวัญนั้น จะตองอาศัยผูบริหารทุกระดับขององคการที่จะ

ชวยกันระดมพลังกระตุนความรูสึกที่ดีใหเกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อสรางความผูกพันของกลุมและ

นําไปสูองคการตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้นหากองคการคํานึงถึงขวัญของพนักงานเปนหลัก 

ยอมจะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550: 271) ซ่ึงการ

ท่ีพนักงานมีขวัญดี หรือขวัญสูง (High Morale) จะแสดงใหเห็นถึงเครื่องหมายขององคการที่มีการ

จัดการที่ดีอีกดวย (สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, 2545: 397) นอกจากนี้ Flippo (1970:102) 

ยังไดกลาวถึงเรื่องของความมีขวัญดี หรือขวัญสูงนี้วา เมื่อพนักงานมีขวัญดีจะมีเหตุการณท่ี

แสดงออกของการเพิ่มขึ้นในเรื่องของความจงรักภักดี ความสนใจ ความคิดริเริ่ม ความภาคภูมิใจ 

การปฏิบัติตามระเรียบ กฎเกณฑขอบังคับ รวมถึงความรวมมือดวยความสมัครใจ 

ในทางตรงกันขาม หากองคการใดพนักงานมีขวัญต่ํา (Low  Morale) หรือขวัญเสีย 

จะสามารถสังเกตเห็นไดวาเกิดมีความรูสึกหรือปรากฏการณในทางลบเพิ่มขึ้น (สรอยตระกูล (ติวยา

นนท) อรรถมานะ, 2545:  396) ดังที่ Davis (1972: 63) ไดกลาววา ขวัญต่ําจะเปนสิ่งที่ซอนตัวอยู
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หลังพฤติกรรมตางๆ เชน การนัดหยุดงาน การทํางานชาลง การขาดงาน และการเขาออกบอยๆของ

บุคคลในองคการ ซ่ึงปญหาเหลานี้จะทําใหเกิดปญหาอื่นๆตามมา เชน สงผลใหการปฏิบัติงานขาด

คุณภาพ ผลงานลดลง และในที่สุดผลลัพธจากการดําเนินงานขององคการก็จะขาดประสิทธิภาพ 

การสํารวจขวัญของพนักงานในการปฏิบัติงาน มีเครื่องมือที่ใชสํารวจขวัญในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550: 273-274) 

(1)  ระดับความสม่ําเสมอของผลงาน คือ การที่ผลงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ของหนวยงานหรือองคการลดลงอยางรวดเร็ว และไมสามารถขึ้นสูระดับปรกติไดเปนเวลานาน 

ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นถึงความบกพรองเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการขาด

ขวัญของพนักงาน ซ่ึงการตรวจระดับผลผลิต เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหทราบถึงสภาพขวัญในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานไดเปนอยางดี 

(2)  ความเฉื่อยชาหรือการขาดงาน คือ พนักงานที่มีขวัญไมดีมักจะแสดงใหเห็น

ถึงความเฉื่อยชา ขาดงานหรือลางานบอยๆ ซ่ึงพฤติกรรมลักษณะนี้แสดงใหเห็นถึงสภาพที่แทจริง

ในเรื่องขวัญของพนักงานไดเปนอยางดี คือเมื่อมีเหตุการณท่ีกระทบกระเทือนจิตใจ ก็จะทําใหขาด

ความกระตือรือรนและไมมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ 

(3)  การโอนยายงานหรือการลาออกจากงาน คือ แมวาองคการจะคํานึงถึงเรื่อง

การจัดสวัสดิการตางๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่มีความเปนธรรมแลวก็ตาม แตในบางครั้งอาจ

ปรากฏวาพนักงานขอโอนยายงาน หรือขอลาออกจากงานเพิ่มมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงระดับขวัญ

ของพนักงานมีความผิดปกติ เชน ไมพอใจในงานที่ปฏิบัติ มีปญหากับหัวหนา เพื่อนรวมงาน หรือมี

หนวยงานอื่นที่เสนอความมั่นคงในคาตอบแทนและประโยชนส่ิงเกื้อหนุนตางๆ ใหเปนการเพิ่ม

ขวัญมากกวาที่เปนอยู พนักงานจะเลือกเสนทางใหมทันที 

(4)  คํารองทุกขและบัตรสนเทห คือ การรองทุกขของพนักงานหรือการสงบัตร

สนเทหกลาวโทษการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการหากมีเกิดขึ้นบอยๆ จะเปนตัวบงชี้ถึงความ

บกพรองในการปฏิบัติงาน และแสดงใหเห็นถึงพนักงานในองคการไมมีขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติ

ตามนโยบายที่กําหนดได 

 

2.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการบูรณาการศึกษาแนวคิดหรือปจจัย

ตางๆ ผูวิจัยตองการศึกษาถึงระดับของความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และ

เนนศึกษาตัวแปรหรือปจจัยตางๆที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 



 62

โดยไดนําตัวแบบของ Steers  และ Porter ท่ีไดรวมกันกลาวไวในป 1983 และตัวแบบของ

นักวิชาการทานอื่นๆมาบูรณาการและใชเปนแนวทางในการศึกษา ซ่ึงไดแก ลักษณะสวนบุคคล 

ลักษณะงาน ลักษณะองคการ ประสบการณในการทํางาน ความพึงพอใจในคาตอบแทน ภาวะผูนํา

ของผูบังคับบัญชา และขวัญกําลังใจวาตัวแปรหรือปจจัยดังกลาวมีผลตอความผูกพันตอองคการ

หรือไมเพียงไร และตัวแปรหรือปจจัยใดมีผลตอความผูกพันตอองคการมากที่สุด รองลงมา โดย

ผูวิจัยสามารถแสดงรายละเอียดออกมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ไดดังภาพที่ 2.12 
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ตัวแปรอิสระ 

 

ภาพที่ 2.12  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 

ความพึงพอใจในคาตอบแทน 

ประสบการณในการทํางาน 

ลักษณะองคการ 

ลักษณะงาน 

ลักษณะสวนบุคคล 

ความผูกพันตอ

องคการ 

ตัวแปรตาม 

ขวัญกําลังใจ 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

 การวิจัยเร่ือง ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง กองบังคับการตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงในบทนี้ประกอบไปดวย 
ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและการสุมตัวอยาง การรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล ตัวแปรและ
นิยามปฏิบัติ สมมติฐานวิจัย และการวิเคราะห ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
3.1  วิธีวจิัยท่ีจะใช 
 
 การวิจัยเร่ือง ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง กองบังคับการตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ ใชวิธีการสํารวจโดยการสุมตัวอยาง (Survey Research) 
 
3.2  ประชากรและการสุมตัวอยาง 
 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสังกัดกองบังคับการตรวจคน
เขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ ระดับผูบังคับหมู ถึง สารวัตรจํานวน 1,037 คน กําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชเกณฑของ Neuman (2003 อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2550: 254-255) คือ 
ขนาดตัวอยางหรือจํานวนประชากรต่ํากวา 10,000 คน จะใชสัดสวนประมาณรอยละ 20 แต
เนื่องจากตัวอยางจํานวน 1,037 คน มีจํานวนเกินประชากร 1,000 คนเพียงเล็กนอย ผูวิจัยจึงเพิ่ม
สัดสวนเปนรอยละ 30 ดังเกณฑของ Neuman คือ ขนาดตัวอยางหรือจํานวนประชากรต่ํากวา 1,000 
คน จะใชสัดสวนประมาณรอยละ 30 ซ่ึงจะไดขนาดตัวอยางจํานวน 311 คน และจะใชการสุม
ตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปนไปได (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น 
(Stratified Sampling) โดยแบงประชากรออกเปนกลุมๆ แลวเลือกตัวอยางจากแตละกลุมตาม
อัตราสวนของประชากร โดยใชวิธีคํานวณ ดังนี้ 
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จํานวนตัวอยางทั้งหมด x จํานวนตัวอยางในแตละกลุม = ตัวอยางที่ตองการ 

  จํานวนประชากรทั้งหมด 

 

ตัวอยางการคํานวณจากกลุมงานบริการคนเขาเมือง 

 จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 311 คน 

 จํานวนเจาหนาที่ในกลุมงานบริการคนเขาเมือง = 46 คน 

 จํานวนประชากรทั้งหมด = 1,037 คน 

    311 x 46    =    13.7 

                  1,037 

 ดังนั้น จะตองใชตัวอยางจากเจาหนาที่ในกลุมงานบริการคนเขาเมือง 14 คน เปนตน ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 3.1 จากนั้นจะทําการสุมตัวอยางจากกลุมตางๆโดยใชการสุมอยางมีระบบ 

(Systematic Selection) 

 

ตารางที่ 3.1  จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทประชากร 

 

หนวยงาน/สังกัด จํานวนเจาหนาที่(คน) จํานวนตัวอยาง(คน) 

1.  บก.ตม.ทอช.  4   1 

2.  กลุมงานสืบสวนปราบปราม 53  16  

3.  กลุมงานบริการคนเขาเมือง 46  14  

4.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 31   9 

5.  ฝอ.บก.ตม.ทอช.  49  15  

6.  ฝาย ตม.1 ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ 49  15  

7.  ฝาย ตม.ขาเขา 1 ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ                203 61 

8.  ฝาย ตม.ขาเขา 2 ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ                198 59 

9.  ฝาย ตม.ขาออก 1 ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ                137 41 

10. ฝาย ตม.ขาออก 2 ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ                123 37 

11. ฝายพิธีการเขาเมือง  81  24  

12. ฝายตรวจลงตรา  63  19  

รวม             1,037                311 
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3.3  การรวบรวมขอมูล 

 

 ผูวิจัยกําหนดเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนํา

แบบสอบถามมาใหผูตอบกรอกคําตอบเอง (Self-Administered  Questionnaire) ณ กองบังคับการ

ตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ (ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และดาน

ตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพ) โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1)  ขอความรวมมือและประสานงานกับกองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

แหงชาติ 

 2)   ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตางๆ โดยใชแบบสอบถาม ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล 

สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ไดแก ลักษณะงาน ลักษณะองคการ 

ประสบการณในการทํางาน ความพึงพอใจในคาตอบแทน ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา และขวัญ

กําลังใจ 

สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมือง 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง สังกัดกองบังคับการตรวจคนเขา

เมืองทาอากาศยานแหงชาติ ระดับผูบังคับหมู ถึง สารวัตรจํานวน 311 คน ซ่ึงไดรับแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณท้ังหมด 296 ชุด หรือรอยละ 95.1 ของประชากรทั้งหมด 

 

3.4  การประมวลผลขอมูล 

 

 เมื่อไดรับขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลมาประมวลผลหาคาทางสถิติโดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) โดยการใหรหัส (Coding) ตัวแปรเพื่อการประมวลผล 

 

3.5  ตัวแปร และนิยามปฏิบัติ 

  

 3.5.1   ตัวแปรในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท ไดแก 

1)  ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการ 

2)  ตัวแปรอิสระ 7 ตัว ประกอบดวย 
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(1) ลักษณะสวนบุคคล 

(2) ลักษณะงาน  

(3) ลักษณะองคการ  

(4) ประสบการณในการทํางาน  

(5) ความพึงพอใจในคาตอบแทน  

(6) ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา  

(7) ขวัญกําลังใจ 

 

3.5.2  นิยามปฏิบัติ 

1)  ลักษณะสวนบุคคล หมายถึงเพศ อายุ (เต็ม) ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด สถานภาพ

สมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการ ตําแหนง และเงินเดือน 

2)  ลักษณะงาน หมายถึงลักษณะของงานที่ผูปฏิบัติงานรับผิดชอบอยู ไดแก ปจจัย 6 

ดาน คือ 

(1)  ทักษะที่หลากหลาย (Skill Variety) หมายถึง ระดับความมากนอยของทักษะ

ของผูปฏิบัติงานที่ตองใชในงานนั้น 

(2)  ความมีเอกลักษณในงาน (Task Identity) หมายถึง ระดับความมากนอยของ

โอกาสที่จะทํางานใหสําเร็จสมบูรณ หรือสําเร็จบางสวน 

(3)  ความสําคัญของงาน (Task Significance) หมายถึง ระดับความมากนอยของ

ผลกระทบของงานนั้น ท่ีจะมีผลตอชีวิตของผูคนและตองานอื่นๆ 

(4)  ความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy) หมายถึง ระดับความมากนอยของ

ความมีอิสระในการทํางาน และการใชดุลยพินิจของผูปฏิบัติงาน 

(5) ขอมูลยอนกลับ (Feedback) หมายถึง ระดับของขอมูลยอนกลับที่เกี่ยวกับ

ผลสําเร็จของงานหรือความมีประสิทธิภาพมากนอยของงานวาผูปฏิบัติงานมีโอกาสทราบมากนอย

เพียงไร 

(6)  ความกาวหนาในงาน หมายถึง ลักษณะงานที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน

สามารถประสบความสําเร็จไดตามคาดหวังตามความรูความสามารถของตนเอง ท้ังในแงของการ

เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง  
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3)  ลักษณะองคการ หมายถึง  

(1)  การกระจายอํานาจในองคการ หมายถึง องคการมีการมอบหมายงานและ

ความรับผิดชอบไปยังแผนกตางๆอยางชัดเจน 

(2)  ความชัดเจนของกฎ ขอบังคับ หมายถึง การที่องคการมีกฎ ระเบียบที่ชัดเจน

แนนอน ท่ีทุกคนจะตองปฏิบัติตาม 

(3)  ความมีช่ือเสียงขององคการ หมายถึง ความเชื่อวาองคการของตนมีช่ือเสียง

เปนที่รูจัก โดยที่บุคคลโดยทั่วไปอยากเขามาทํางานในองคการ 

4)  ประสบการณในการทํางาน หมายถึง สถานะภาพการทํางานที่ผูปฏิบัติงานไดรับ 

ไดแกการมีสวนรวมในงาน ทัศนคติของกลุมตอองคการ ความคาดหวังที่ไดรับการตอบสนองจาก

องคการ ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ ความพึ่งพาไดขององคการ และ ความยุติธรรมใน

การพิจารณาความดีความชอบ  

5)  ความพึงพอใจในคาตอบแทน หมายถึง คาตอบแทนที่ผูปฏิบัติงานไดรับ ซ่ึงเปน

คาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ไดแกเงินคาทํางานลวงเวลา เงินสวนแบงคาปรับที่

ไดรับจากสายการบินจากสายการบิน และสวัสดิการตางๆ 

6)  ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา หมายถึง บทบาทของภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 

ในการสรางความผูกพันตอองคการ ซ่ึงประกอบไปดวย 

(1)  อิทธิพล (Influence) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติท่ีเหนือกวาบุคคล

อ่ืน เปนผูท่ีมีอํานาจตอกลุมทั้งทางตรงและทางออมที่จะโนมนาวใหพนักงานหรือสมาชิกในกลุม

เจริญรอยตามตามแนวทางที่ผูนําชี้แนะเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงเปนอิทธิพลในทางบวกที่จะ

สรางกรอบหรือแนวทางปฏิบัติใหอยูในภาวะของการยอมรับ เกิดความพึงพอใจและนับถือศรัทธา

ของพนักงานในองคการ 

(2)  ความตั้งใจ (Intention) หมายถึง เปนภาวะที่ผูนําตองมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะ

เปนตัวอยางกระตุนใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยอาศัยความตั้งใจจริงที่จะลง

มือปฏิบัติ 

(3)  ความรับผิดชอบตอสวนบุคคล (Personal  Responsibility) หมายถึง ผูนํา

จะตองมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองปฏิบัติอยูในฐานะเปนตนแบบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิด

ข้ึนกับพนักงานดานตางๆ  

(4)  การเปลี่ยนแปลง (Change) หมายถึง ผูนําตองรูจักบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุงแกไขภารกิจที่เกี่ยวของใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันจะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนของพนักงานในองคการไปพรอมๆกัน โดยเฉพาะในดานความรู ความคิด
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สรางสรรค ผูนําตองเปนตัวอยางความคิดริเริ่ม สนับสนุนใหพนักงานรูจักเรียนรูดวยตนเอง (self 

study) เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะบูรณาการ 

(5)  สรางจุดมุงหมายรวมกัน (Shared  Purpose) หมายถึง ผูนําตองคํานึงถึงการ

สรางจุดมุงหมายรวมกัน ท้ังตัวผูนําเองและพนักงานในองคการ โดยเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม

ในการบริหารงาน และใหความสําคัญตอบทบาทและหนาที่ของพนักงานทุกคน 

(6)  การจูงใจผูตาม (Followers) หมายถึง ผูนําที่มีความสามารถในการดูแล

ปกปองพนักงานที่อยูในความดูแล จะตองมีพลังในการจูงใจใหผูตามปฏิบัติภารกิจใหบรรลุ

เปาหมายดวยการเสริมแรงจูงใจในดานตางๆไมวาจะเปนตัวเงิน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

7) ขวัญกําลังใจ หมายถึง ขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่มีตอการ

ปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก ระดับความสม่ําเสมอของผลการปฏิบัติงาน ความเฉื่อยชาหรือการ

ขาดงาน รวมถึงการโอนยายงานหรือการลาออกจากงาน 

8)  ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความยินดีท่ีจะอยูกับองคการ ความรูสึกวา

ปญหาขององคการเปนเสมือนปญหาของตนเอง ความรูสึกวาองคการเปนเสมือนครอบครัว 

ความรูสึกวาองคการมีความหมายตอตนเองอยางมาก ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ ความไม

ตองการออกจากองคการ ความเชื่อวาโอกาสจะไดงานใหมมีนอยหากลาออกจากองคการ ความ

ตองการอยูกับองคการตอไปเนื่องจากองคการอื่นไมสามารถใหผลประโยชนเทียบเทาองคการนี้ 

การมอบความจงรักภักดีใหองคการ และการไดรับสิ่งที่ดีจากองคการนี้ 

โดยการสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการผูวิจัยไดปรับปรุงมาจาก

แบบสอบถามของ Mowday and others (1974) ท่ีเรียกวา Organizational Commitment 

Questionnaire (OCQ) และMeyer and Allen (1991) ท่ีเรียกวา Meyer and Allen’s Three-

Component Organizational Commitment Measuring Scale ซ่ึงเปนมาตรวัดที่นิยมใชกันอยาง

แพรหลาย  

 

3.6  สมมติฐานวิจัย 

 

1)  ชาย นาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาหญิง 

2)  ผูท่ีมีอายุมากกวา นาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมีอายุนอยกวา 

3)  ผูท่ีเคยสมรสนาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีเปนโสด 

4)  ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวานาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมีระดับการศึกษา

ต่ํากวา 
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5)  ผูท่ีมีอายุงานมากกวานาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมีมีอายุงานนอยกวา 

6)  ผูท่ีมีตําแหนงสูงกวา นาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมีตําแหนงต่ํากวา 

7)  ผูท่ีมีเงินเดือนสูงกวา นาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมีเงินเดือนต่ํากวา 

8)  ผูท่ีมีลักษณะงานที่ดี นาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมีลักษณะงานที่ไมดี  

9)  ผูท่ีมีลักษณะองคการที่ดี นาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมีลักษณะองคการที่

ไมดี  

10)  ผูท่ีมีประสบการณในการทํางานที่ดีกวา นาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมี

ประสบการณในการทํางานที่ไมดี 

11)  ผูท่ีมีความพึงพอใจในคาตอบแทนสูงกวา นาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมี

ความพึงพอใจในคาตอบแทนต่ํากวา  

12)  ผูท่ีมีผูบังคับบัญชาที่มีภาวะผูนําสูงกวา นาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมี

ผูบังคับบัญชาที่มีภาวะผูนําต่ํากวา  

13)  ผูท่ีมีขวัญกําลังใจสูงกวา นาจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมีขวัญกําลังใจต่ํา

กวา  

 

3.7  การวิเคราะห 

 

 จะนําเสนอการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตาราง พรอมการพรรณนาและแปล

ความหมายโดยจะเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค ระดับการวัดของตัวแปร และจํานวนตัว

แปรในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาต่ําสุด (Min) คาสูงสุด 

(Max) ความแตกตางของรอยละ χ2- test Gamma Correlation และ Multiple Regression 

 Gamma  (G)  เปนสถิติท่ีใชวัดคาความสัมพันธของตัวแปรระดับอันดับ ซ่ึงเปนสถิติท่ีนิยม

ใชกันมาก (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2550: 486) ดังนั้นผูวิจัยจึงใช Gamma (G) เพื่อใชพรรณนา

ขนาดของความแกรงของความสัมพันธ โดยนําหลักเกณฑของ De Vaus (2002: 259 อางถึงใน พิชิต 

พิทักษเทพสมบัติ, 2550: 482) มาใชเปนเกณฑ โดยเขาไดใหหลักเกณฑท่ีเปนตัวเลขในการประเมิน

คาและความหมายคําที่ใชพรรณนาขนาดของความแกรงของความสัมพันธดังนี้คือ 1) คาของความ

แกรง 0.00 คือ ไมมีความสัมพันธ, 2) 0.01-0.09 คือ มีความสัมพันธเพียงเล็กนอย, 3) 0.10-0.29 คือ 

มีความสัมพันธต่ํา, 3) 0.30-0.49 คือ มีความสัมพันธปานกลาง, 4) 0.50-0.69 คือ มีความสัมพันธ

มาก. 5) 0.70-0.89 คือ มีความสัมพันธมากมาก และ 0.90 ข้ึนไป คือ มีความสัมพันธเกือบสมบูรณ 

 



บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห 
 

การวิจัยเร่ืองความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง กองบังคับการตรวจคน
เขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ เปนการวิจัยเพื่อทดสอบในเรื่องของปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคการ ที่กําหนดขึ้นเปนกรอบในการวิเคราะหวามีผลตอความผูกพันตอองคการหรือไม เพียงใด 
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดพรรณนา อธิบาย และวิเคราะหปจจัยดังกลาว โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

4.1  การพรรณนาลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานตางๆ และความผูกพนัตอองคการ 
4.2  ตัวแปรหรือปจจัยที่มผีลตอความผูกพันตอองคการ 
4.3  ตัวแปรหรือปจจัยที่มผีลตอความผูกพันตอองคการตามลําดับความสําคัญ 
4.4  ขอเสนอแนะของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
 

4.1  การพรรณนาลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานตางๆ และความผูกพันตอองคการ 
 
 ในสวนนี้เปนการพรรณนาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 ที่วา “เพื่อศึกษาระดับ
ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง” โดยสถิติที่ใชคือ รอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด ดังนี้ 
 

4.1.1  ลักษณะสวนบุคคล 
ขอมูลในการศึกษาไดเก็บรวบรวมจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง จํานวน 318 คน ไดแก 

เพศ พบวาในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนหญิง รอยละ 61.5 รองลงมาเปนชาย รอยละ 38.5 อายุ 
พบวาสวนใหญ มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 45.9 รองลงมามีอายุต่ํากวา 30 ป รอยละ 25.3 อายุ
ระหวาง 41-50 ป รอยละ 19.6 และนอยที่สุดมีอายุ 51 ปขึ้นไป รอยละ 9.1 ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 37.35 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.08 คาต่ําสุด 24 คาสูงสุด 59 ระดับการศึกษา พบวาสวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 61.8 รองลงมามีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 20.6 และนอยที่สุดมี
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การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 17.6 สถานภาพสมรส พบวาสวนใหญเปนโสด รอยละ 48.3 

รองลงมาสมรสแลว รอยละ 46.3 หยาราง รอยละ 3.4 และนอยที่สุดเปนหมาย รอยละ 2 อายุงาน

พบวาสวนใหญมีอายุงานต่ํากวา 10 ป รอยละ 54.1 รองลงมาอายุงานระหวาง 11-20 ป รอยละ 25 

อายุงานระหวาง 21-30 ป รอยละ 13.5 และนอยที่สุดอายุงานตั้งแต 31 ปข้ึนไป รอยละ 7.4 ซ่ึงมี

คาเฉลี่ย 12.55  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.82 คาต่ําสุด 2 คาสูงสุด 41 ตําแหนง พบวาสวนใหญมี

ตําแหนงเปนผูบังคับหมู รอยละ 61.8 รองลงมาคือ ตําแหนงรองสารวัตร รอยละ 36.1 และนอยที่สุด

คือ ตําแหนงสารวัตร รอยละ 2 เงินเดือน พบวาสวนใหญมีเงินเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท 

รอยละ 64.2 รองลงมามีเงินเดือนต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 20.3 และนอยที่สุดมีเงินเดือนระหวาง 

20,001-30,000 บาท รอยละ 15.5 ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 14,532.24 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4499.1 คาต่ําสุด 

8,000  คาสูงสุด 30,000  ดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.1  รอยละของลักษณะสวนบุคคลของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

ลักษณะสวนบุคคล รอยละ (จํานวน) 

เพศ  

   ชาย 38.5  (114)  

   หญิง 61.5  (182)  

     รวม 100.0  (296)  

อายุ  

   ต่ํากวา 30 ป 25.3 ( 75 ) 

   31-40 ป 45.9  (136)  

   41-50 ป 19.6 ( 58 ) 

   51 ปข้ึนไป 9.1 ( 27 ) 

     รวม 100.0  (296)  

            X= 37.35                    S.D. = 8.08              Min = 24                      Max = 59 

ระดับการศึกษา  

   ต่ํากวาปริญญาตรี 20.6 ( 61 ) 

   ปริญญาตรี 61.8  (183)  

   สูงกวาปริญญาตรี 17.6 ( 52 ) 

     รวม 100.0  (296)  
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ตารางที่ 4.1  (ตอ)  

 

ลักษณะสวนบุคคล รอยละ (จํานวน) 

สถานภาพสมรส  

   โสด 48.3  (143)  

   สมรส 46.3  (137)  

   หมาย 2.0 (  6  ) 

   หยาราง 3.4 ( 10 ) 

อายุงาน  

   ต่ํากวา 10 ป 54.1  (160)  

   11-20 ป 25.0 ( 74 ) 

   21-30 ป 13.5 ( 40 ) 

   31 ปข้ึนไป 7.4 ( 22 ) 

     รวม 100.0  (296)  

            X= 12.55                     S.D. = 9.82              Min = 2                      Max = 41 

ตําแหนง  

   ผูบังคับหมู 61.8  (183)  

   รอง สารวัตร 36.1  (107)  

   สารวัตร 2.0 (  6  ) 

     รวม 100.0  (296)  

เงินเดือน  

   ต่ํากวา 10,000 บาท 20.3 ( 60 ) 

   10,001-20,000 บาท 64.2  (190)  

   20,001-30,000 บาท 15.5 ( 46 ) 

     รวม 100.0  (296)  

            X=  14532.24             S.D. = 4499.1              Min =  8000                 Max = 30000 
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4.1.2  ลักษณะงาน 

 ในการวัดลักษณะงาน ผูวิจัยไดถามคําถาม 6 ขอคือ 1) งานที่ทําตองใชทักษะการทํางานที่

หลากหลาย 2) ความมีโอกาสทํางานใหเสร็จสมบูรณหรือครบกระบวนการ 3) งานที่ทํามีผลกระทบ

ตองานอื่นๆ 4) ความมีอิสระและใชดุลยพินิจในการทํางาน 5) ความมีโอกาสในการรับทราบผลการ

ปฏิบัติงาน และ6) งานที่ทําเปดโอกาสใหมีความกาวหนาในงาน เพื่อวัดลักษณะงาน ซ่ึงสรุปไดวา 

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเห็นวางานที่ทําอยูเปนงานที่ดี (วัดจากการรวมคําตอบ เห็นดวยอยางยิ่ง 

เห็นดวย เขาดวยกัน และเกินรอยละ 50.0) เรื่องที่ตอบวาเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเห็นวางานที่ทํา

อยูเปนงานที่ดีมากที่สุด คือ งานที่ทําตองใชทักษะการทํางานที่หลากหลาย รอยละ 93.2 รองลงมา

ไดแก ความมีโอกาสทํางานใหเสร็จสมบูรณหรือครบกระบวนการ รอยละ 81.1 ความมีโอกาสใน

การรับทราบผลการปฏิบัติงาน รอยละ 78.7 ความมีอิสระและใชดุลยพินิจในการทํางาน รอยละ 

68.9 เรื่องงานที่ทํามีผลกระทบตองานอื่นๆ รอยละ 65.9 ตามลําดับ สวนที่เจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองเห็นวา งานที่ทําอยูเปนงานที่ดีนอยที่สุด คือ รอยละ 38.2 ในเรื่อง งานที่ทําเปดโอกาสใหมี

ความกาวหนาในงาน ดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  รอยละของความคิดเห็นในเรื่องลักษณะงานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

ลักษณะงาน เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

รวม 

22.6 70.6 6.4 0.3 -  100.0 (296) งานที่ทําตองใช 

   ทักษะการ 

   ทํางานที่   

   หลากหลาย      

93.2      

14.5 66.6  17.6  0.3  1.0  100.0  (296)  มีโอกาสทํางานให 

   เสร็จสมบูรณ 

   หรือครบ 

   กระบวนการ 

81.1      

8.1 70.6  18.9  1.0  1.4  100.0  (296)  มีโอกาสในการ 

   รับทราบผลการ 

   ปฏิบัติงาน 

78.7      
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 

 

ลักษณะงาน เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

รวม 

8.1 60.8  27.7  2.7  0.7  100.0  (296)  ความมีอิสระและ 

   ใชดุลยพินิจใน 

   การทํางาน 

68.9      

13.5 52.4  28.0  3.4  2.7  100.0  (296)  งานที่ทํามีผลกระ 

   ทบตองานอื่นๆ 65.9      

2.4 35.8  38.9  15.2  7.8  100.0  (296)  งานที่ทําเปด 

   โอกาสใหมี 

   ความกาวหนา 

   ในงาน 

38.2      

 

นอกจากคําถามทางออมแลว ผูวิจัยยังไดถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุปงานที่ทานทําอยู

เปนงานที่ดีมากนอยเพียงใด” คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถามทั้ง 6 ขอขางตน (วัดจากการ

รวมคําตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง เขาดวยกัน) นั่นคือ รอยละ 93.5 ตอบวา งานที่ทําอยูเปนงานที่

ดี มีเพียงรอยละ 6.1 ท่ีตอบวางานที่ทําอยูเปนงานที่ไมดี และรอยละ 0.3 ท่ีตอบวาไมแนใจ ดังตาราง

ท่ี 4.3  

 

ตารางที่ 4.3  รอยละของลักษณะงานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

ลักษณะงาน รอยละ (จํานวน) 

นอยที่สุด                                                            1.7 (  5  ) 

นอย                                                            4.4 ( 13 )   

ปานกลาง 58.4  (173)  

มาก                                                          31.4 ( 93 ) 

มากที่สุด                                                            3.7 ( 11 ) 

ไมแนใจ                                                            0.3 (  1  ) 

      รวม 100.0  (296)  
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นอกจากนี้ไดขอใหผูตอบใหคะแนนลักษณะงานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 0-10 

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง สวนใหญใหคะแนนลักษณะงาน 7 คะแนน รอยละ 30.1 รองลงมาคือ 8 

คะแนน รอยละ 21.3 และที่นอยที่สุด คือ 2 คะแนน รอยละ 0.7 คะแนน ลักษณะงานของเจาหนาที่

ตรวจคนเขาเมืองโดยเฉลี่ยเทากับ 6.58 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54 คาต่ําสุด 1 คาสูงสุด 10 ดังตาราง

ท่ี 4.4    

 

ตารางที่ 4.4  รอยละของคะแนนลักษณะงานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

      รวม   

                         X= 6.58             S.D.= 1.54      

1.0 (  3  ) 

0.7 (  2  ) 

1.7 (  5  ) 

4.1 ( 12 ) 

15.2 ( 45 ) 

19.3 ( 57 ) 

30.1 ( 89 ) 

21.3 ( 63 ) 

5.1 ( 15 ) 

1.7 (  5  ) 

100.0 (296) 

         Min = 1            Max = 10 

 

4.1.3  ลักษณะองคการ 

 ในการวัดลักษณะองคการ ผูวิจัยไดถามคําถาม 4 ขอคือ 1) การมอบหมายงานและความ

รับผิดชอบไปยังแผนกตางๆอยางชัดเจน 2) ความมีกฎ ระเบียบชัดเจนที่ทุกคนตองปฏิบัติ 3) ความ

เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และ4) บุคคลโดยทั่วไปอยากเขามาทํางานในองคการ เพื่อวัดลักษณะ

องคการ ซ่ึงสรุปไดวา เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญเห็นวากองบังคับการตรวจคนเขาเมือง

ทาอากาศยานแหงชาติเปนองคการที่ดี (วัดจากการรวมคําตอบ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เขาดวยกัน 

และเกินรอยละ 50.0) เรื่องที่ตอบวาดีมากที่สุดคือ บุคคลโดยทั่วไปอยากเขามาทํางานในองคการ 

รอยละ 91.2 รองลงมาไดแก ความเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป รอยละ 77.4 ความมีกฎ ระเบียบชัดเจนที่
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ทุกคนตองปฏิบัติ รอยละ 64.9 และที่นอยที่สุดแตก็ยังคงอยูในระดับสูง คือ รอยละ 58.1 ในเรื่องการ

มอบหมายงานและความรับผิดชอบไปยังแผนกตางๆอยางชัดเจน ดังตารางที่ 4.5 

 

ตารางที่ 4.5  รอยละของความคิดเห็นในเรื่องลักษณะองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

ลักษณะองคการ เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

รวม 

28.7 62.5 7.8 - 1.0  100.0 (296) บุคคลโดยทั่วไป 

   อยากเขามา 

   ทํางานใน 

   องคการ 

91.2      

10.5 66.9  17.6  1.0  4.1  100.0  (296)  ความเปนที่ยอมรับ 

   โดยทั่วไป 77.4      

5.1 59.8  30.1  2.7  2.4  100.0  (296)  ความมี กฎ  

   ระเบียบชัดเจนที่ 

   ทุกคนตอง 

   ปฏิบัติ 

64.9      

4.4 53.7  36.1  1.4  4.4  100.0  (296)  การมอบหมายงาน 

   และความ 

   รับผิดชอบไปยัง 

   แผนกตางๆ 

58.1      

 

นอกจากคําถามทางออมแลว ผูวิจัยยังไดถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุป องคการของทาน

เปนองคการที่ดีมากนอยเพียงใด” คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถามทั้ง 4 ขอขางตน (วัดจาก

การรวมคําตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง เขาดวยกัน) นั่นคือ รอยละ 94.9 ตอบวาเปนองคการที่ดี มี

เพียงรอยละ 4.8 ท่ีตอบวาเปนองคการที่ไมดี และรอยละ 0.3 ท่ีตอบวา ไมแนใจ ดังตารางที่ 4.6  
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ตารางที่ 4.6  รอยละของลักษณะองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

ลักษณะองคการ รอยละ (จํานวน) 

นอยที่สุด                                                            0.7 (  2  ) 

นอย                                                            4.1 ( 12 )   

ปานกลาง 54.7  (162)  

มาก                                                          35.1 (104) 

มากที่สุด                                                            5.1 ( 15 ) 

ไมแนใจ                                                            0.3 (  1  ) 

      รวม 100.0  (296)  

 

นอกจากนี้ไดขอใหผูตอบใหคะแนนลักษณะองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 0-10 

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญใหคะแนนลักษณะองคการ 7 คะแนน รอยละ 32.8 รองลงมา

คือ 8 คะแนน รอยละ 22.0 และนอยที่สุด คือ 1,  2 และ 3 คะแนน รอยละ 0.7 คะแนน ลักษณะ

องคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองโดยเฉลี่ย เทากับ 6.69 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.41 คาต่ําสุด 1 

คาสูงสุด 10 ดังตารางที่ 4.7    

 

ตารางที่ 4.7  รอยละของคะแนนลักษณะองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0.7 (  2  ) 

0.7 (  2  ) 

0.7 (  2  ) 

2.7 (  8  ) 

14.9 ( 44 ) 

18.9 ( 56 ) 

32.8 ( 97 ) 

22.0 ( 65 ) 

5.7 ( 17 ) 

1.0 (  3  ) 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ) 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

     รวม   

                         X= 6.69   S.D.= 1.41 

100.0 (296) 

          Min = 1         Max = 10 

 

4.1.4  ประสบการณในการทํางาน 

ในการวัดประสบการณในการทํางานผูวิจัยไดถามคําถาม 6 ขอคือ 1) โอกาสมีสวนรวมใน

การเสนอความเห็นในงาน 2) บรรยากาศการทํางานมีความเปนกันเองและเอื้ออํานวยตอการทํางาน 

3) การไดรับการสนับสนุนหรือใหโอกาสพัฒนาความรู 4) ความรูสึกวาองคการมีความมั่นคง 5) 

องคการเห็นวาเจาหนาที่เปนบุคคลที่มีคุณคา และ 6) ผูบังคับบัญชาพิจารณาความดีความชอบอยาง

ยุติธรรม เพื่อวัดประสบการณในการทํางาน ซ่ึงสรุปไดวา เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญเห็น

วามีประสบการณในการทํางานที่ดี (วัดจากการรวมคําตอบ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เขาดวยกัน

และเกินรอยละ 50.0) นั่นคือดีท่ีสุด ในเรื่อง ความรูสึกวาองคการมีความมั่นคง รอยละ 83.1 

รองลงมาไดแก บรรยากาศการทํางานมีความเปนกันเองและเอื้ออํานวยตอการทํางาน รอยละ 64.9 

สวนเรื่อง การไดรับการสนับสนุนหรือใหโอกาสพัฒนาความรู องคการเห็นวาเจาหนาที่เปนบุคคลที่

มีคุณคา ผูบังคับบัญชาพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรม และโอกาสมีสวนรวมในการเสนอ

ความเห็นในงาน เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเห็นวามีประสบการณในการทํางานที่ไมดี เชน โอกาส

มีสวนรวมในการเสนอความเห็นในงาน ท่ีตอบวาเปนประสบการณในการทํางานที่ไมดี มีเพียงรอย

ละ 34.8 เทานั้น ดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางที่ 4.8  รอยละของความคิดเห็นในเรื่องประสบการณในการทํางานของเจาหนาที่ตรวจคนเขา  

เมือง 

 

ประสบการณใน 

   การทํางาน 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

รวม 

17.9 65.2 11.8 3.4 1.7  100.0 (296) ความรูสึกวา 

   องคการมีความ 

   ม่ันคง 

83.1      
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ตารางที่ 4.8 (ตอ) 

 

ประสบการณใน 

   การทํางาน 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

รวม 

3.0 61.8  29.1  4.7  1.4  100.0  (296)  บรรยากาศการ 

   ทํางานมีความ 

   เปนกันเองและ 

   เอื้ออํานวยตอ 

   การทํางาน 

64.9      

3.7 44.3 40.9 7.4  3.7 100.0 (296) การไดรับการ 

   สนับสนุนหรือ 

   ใหโอกาสพัฒนา 

   ความรู 

48.0      

3.0 41.9  40.2  6.4  8.4  100.0  (296)  องคการเห็นวา 

   เจาหนาที่เปน 

   บุคคลที่มีคุณคา 

44.9      

3.0 34.1  39.5  12.2  11.1  100.0  (296)  โอกาสในการ 

   พิจารณาความดี 

   ความชอบอยาง 

   ยุติธรรม 

37.1      

2.0 32.8  52.4  8.1  4.7  100.0  (296)  โอกาสมีสวนรวม 

   ในการเสนอ 

   ความเห็นในงาน 

34.8      

 

นอกจากคําถามทางออมแลว ผูวิจัยยังไดถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุปทานมี

ประสบการณในการทํางานที่ดีมากนอยเพียงใด” คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถามทั้ง 6 ขอ

ขางตน (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก และปานกลาง เขาดวยกัน) นั่นคือ รอยละ 89.1 ตอบ

วามีประสบการณในการทํางานที่ดี มีเพียงรอยละ 10.1 ท่ีตอบวามีประสบการณในการทํางานที่ไมดี 

และรอยละ 0.7 ท่ีตอบวาไมแนใจ ดังตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9  รอยละของประสบการณในการทํางานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

ประสบการณในการทํางาน รอยละ (จํานวน) 

นอยที่สุด                                                            0.3 (  1  ) 

นอย                                                            9.8 ( 29 )   

ปานกลาง 53.0  (157)  

มาก                                                          32.4 ( 96 ) 

มากที่สุด                                                            3.7 ( 11 ) 

ไมแนใจ                                                            0.7 (  2  ) 

      รวม 100.0  (296)  

 

นอกจากนี้ไดขอใหผูตอบใหคะแนนประสบการณในการทํางานของเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมือง 0-10 เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญใหคะแนนประสบการณในการทํางาน 7 คะแนน

รอยละ 28.0 รองลงมาคือ 8 และ6 คะแนน รอยละ 19.3 และนอยที่สุดคือ 10 คะแนน รอยละ 1.0 

คะแนน ประสบการณในการทํางานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองโดยเฉลี่ย เทากับ 6.47 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.55 คาต่ําสุด 2 คาสูงสุด 10 ดังตารางที่ 4.10    

 

ตารางที่ 4.10  รอยละของคะแนนประสบการณในการทํางานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

      รวม   

1.7 (  5  ) 

2.4 (  7  ) 

5.4 ( 16 ) 

16.9 ( 50 ) 

19.3 ( 57 ) 

28.0 ( 83 ) 

19.3 ( 57 ) 

6.1 ( 18 ) 

1.0 (  3  ) 

100.0 (296) 
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ตารางที่ 4.10  (ตอ) 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

                      X= 6.47    S.D.= 1.55       Min = 2          Max = 10 

 

4.1.5  ความพึงพอใจในคาตอบแทน 

ในการวัดความพึงพอใจในคาตอบแทน ผูวิจัยไดถามคําถาม 2 ขอในเรื่อง การไดรับเงิน

คาตอบแทนอยางเหมาะสม และการไดรับสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อวัดความพอใจในคาตอบแทน

ซ่ึงสรุปไดวา เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญพึงพอใจในคาตอบแทน (วัดจากการรวมคําตอบ 

เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เขาดวยกัน และเกินรอยละ 50.0) คือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเห็นวา

พอใจในคาตอบแทน ในเรื่อง การไดรับเงินคาตอบแทนอยางเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน รอยละ 

60.1 และเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเห็นวาพึงพอใจในคาตอบแทนต่ํา ในเรื่อง องคการจัดสวัสดิการ

อยางเหมาะสม รอยละ 14.8 ดังตารางที่ 4.11  

 

ตารางที่ 4.11  รอยละของความคิดเห็นในเรื่องความพึงพอใจในคาตอบแทน 

 

ความพึงพอใจใน 

   คาตอบแทน 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

รวม 

5.7 54.4 31.4 7.1 1.4  100.0 (296) การไดรับเงิน 

   คาตอบแทน 

   อยางเหมาะสม 

   กับผลการ 

   ปฏิบัติงาน 

60.1      

2.0 12.8  41.6  39.5  4.1  100.0  (296)  องคการจัด 

   สวัสดิการอยาง 

   เหมาะสม 

14.8      
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นอกจากคําถามทางออมแลว ผูวิจัยยังไดถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุปทานมีความพึง

พอใจในคาตอบแทนของทานมากนอยเพียงใด” คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถามทั้ง 2 ขอ

ขางตน (วัดจากการรวมคําตอบ มากที่สุด มาก และปานกลาง เขาดวยกัน) นั่นคือ รอยละ 74.0 ตอบ

วาพอใจ และรอยละ 25.0 ท่ีตอบวาไมพอใจ ดังตารางที่ 4.12 

 

ตารางที่ 4.12  รอยละของความพึงพอใจในคาตอบแทน 

 

ความพึงพอใจในคาตอบแทน รอยละ (จํานวน) 

นอยที่สุด                                                            4.7 ( 14 ) 

นอย                                                          20.3 ( 60 )  

ปานกลาง 54.4  (161)  

มาก                                                          18.6 ( 55 ) 

มากที่สุด                                          2.0 (  6  ) 

      รวม 100.0  (296)  

 

นอกจากนี้ไดขอใหผูตอบใหคะแนนความพึงพอใจในคาตอบแทน 0-10 เจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจในคาตอบแทน 5 คะแนนรอยละ 26.0 รองลงมาคือ 7 

คะแนน รอยละ 23.3 และนอยที่สุด คือ 10 คะแนน รอยละ 0.3 คะแนน ความพึงพอใจใน

คาตอบแทน ของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองโดยเฉลี่ย เทากับ 5.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.75 คา

ต่ําสุด 0 คาสูงสุด 10 ดังตารางที่ 4.13   

 

ตารางที่ 4.13  รอยละของคะแนนความพึงพอใจในคาตอบแทน 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1.0 (  3  ) 

1.4 (  4  ) 

4.1 ( 12 ) 

5.4 ( 16 ) 

5.4 ( 16 ) 

26.0 ( 77 ) 
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ตารางที่ 4.13  (ตอ) 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

6 

7 

8 

9 

10 

      รวม   

                      X= 5.67    S.D.= 1.75 

21.6 ( 64 ) 

23.3 ( 69 ) 

9.5 ( 28 ) 

2.0 (  6  ) 

0.3 (  1  ) 

100.0 (296) 

      Min = 0             Max = 10 

 

4.1.6  ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 

 ในการวัดภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ผูวิจัยไดถามคําถาม 9 

ขอในเรื่อง 1) ความเปนผูช้ีแนะใหทํางานบรรลุผลสําเร็จ 2) ความมุงมั่นตั้งใจเปนตัวอยางกระตุนให

งานสําเร็จ 3) ความรับผิดชอบในงานของตนเอง 4) ความมีวิสัยทัศนกวางไกล 5) การเปดโอกาสให

เจาหนาที่มีสวนรวม 6) ความสามารถในการจูงใจลูกนอง 7) การปรึกษาหารือกับลูกนองกอน

ตัดสินใจเรื่องสําคัญ 8) ความสามารถพูดคุยเรื่องตางๆกับผูบังคับบัญชาไดอยางไมอึดอัดใจ และ9) 

ความเปนบุคคลที่ทานไววางใจและศรัทธา เพื่อวัดความมีภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา ซึ่งสรุปไดวา 

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญเห็นวาผูบังคับบัญชามีภาวะผูนํา (วัดจากการรวมคําตอบ เห็น

ดวยอยางยิ่ง เห็นดวย  เขาดวยกัน และเกินรอยละ 50.0) เรื่องที่ตอบวา ผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําสูง

ท่ีสุด คือ ผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบในงานของตนเอง รอยละ65.2 รองลงมาคือ ความมุงมั่น

ตั้งใจเปนตัวอยางกระตุนใหงานสําเร็จ รอยละ 63.5 ความเปนผูช้ีแนะใหทํางานบรรลุผลสําเร็จ รอย

ละ 62.8 ความมีวิสัยทัศนกวางไกล รอยละ 55.4 ความเปนบุคคลที่ทานไววางใจและศรัทธา รอยละ 

52.7 และที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเห็นวาผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําต่ํา คือ การเปดโอกาสให

เจาหนาที่มีสวนรวม และ ความสามารถในการจูงใจลูกนอง รอยละ 48.6 การปรึกษาหารือกับ

ลูกนองกอนตัดสินใจเรื่องสําคัญ รอยละ 38.5 ความสามารถพูดคุยเรื่องตางๆกับผูบังคับบัญชาได

อยางไมอึดอัดใจ รอยละ 38.2 ดังตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14  รอยละของความเห็นในเรื่องภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 

 

ภาวะผูนําของ 

   ผูบังคับบัญชา 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

รวม 

5.1 60.1 24.3 4.7 5.7  100.0 (296)  ความรับผิดชอบ 

   ในงานของ 

   ตนเอง 

65.2      

4.4 59.1  26.7  5.1  4.7  100.0  (296)  ความมุงมั่นตั้งใจ 

   เปนตัวอยาง 

   กระตุนใหงาน 

   สําเร็จ 

63.5      

3.7 59.1  28.7  3.0  5.3  100.0  (296)  ความเปนผูช้ีแนะ 

   ใหทํางาน 

   บรรลุผลสําเร็จ 

62.8      

5.4 50.0  30.7  6.8  7.1  100.0  (296)  ความมีวิสัยทัศน 

   กวางไกล 55.4      

5.1 47.6  28.0  8.4  10.8  100.0  (296)  ความเปนบุคคลที่ 

   ทานไววางใจ 

   และ ศรัทธา 

52.7      

4.4 44.3  38.5  6.4  6.4  100.0  (296)  การเปดโอกาสให 

   เจาหนาที่มีสวน 

   รวม 

48.6      

3.4 45.3  37.5  7.4  6.4  100.0  (296)  ความสามารถใน 

   การจูงใจลูกนอง 48.6      

2.4 36.1  41.6  13.2  6.8  100.0  (296)  การปรึกษาหารือ 

   กับลูกนองกอน 

   ตัดสินใจเรื่อง 

   สําคัญ 

38.5      
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

 

ภาวะผูนําของ 

   ผูบังคับบัญชา 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

รวม 

2.7 35.5  43.6  10.1  8.1  100.0  (296)  ความสามารถ 

   พูดคุยเรื่องตางๆ 

   กับผูบังคับ 

   บัญชาได 

   อยางไมอึดอัดใจ 

38.2      

 

นอกจากคําถามทางออมแลว ผูวิจัยยังไดถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุปผูบังคับบัญชาของ

ทานมีภาวะผูนํามากนอยเพียงใด” คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถามทั้ง 9 ขอขางตน (วัดจาก

การรวมคําตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง เขาดวยกัน) คือ รอยละ 75.7 ตอบวาผูบังคับบัญชามีภาวะ

ผูนํา มีรอยละ 22.6 ท่ีตอบวาผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําต่ําหรือไมมีภาวะผูนํา และมีเพียงรอยละ 1.7 

เทานั้นที่ตอบวาไมแนใจ ดังตารางที่ 4.15 

 

ตารางที่ 4.15  รอยละของภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 

 

ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา รอยละ (จํานวน) 

นอยที่สุด                                                           5.4  ( 16 ) 

นอย                                                          17.2 ( 51 )   

ปานกลาง 42.9 (127)  

มาก                                                          26.4 ( 78 ) 

มากที่สุด                                                            6.4 ( 19 ) 

ไมแนใจ                                                            1.7 (  5  ) 

      รวม 100.0  (296)  

 

นอกจากนี้ไดขอใหผูตอบใหคะแนนภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 0-10 เจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองสวนใหญใหคะแนนภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 7 คะแนนรอยละ 21.3 รองลงมาคือ 6
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คะแนน รอยละ 17.9 และนอยที่สุด คือ 10 คะแนน รอยละ 0.7 คะแนนภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 

โดยเฉลี่ย เทากับ 5.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.10 คาต่ําสุด 0 คาสูงสุด 10 ดังตารางที่ 4.16   

 

ตารางที่ 4.16  รอยละของคะแนนภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

      รวม   

                       X= 5.85    S.D.= 2.10 

2.0 (  6  ) 

2.7 (  8  ) 

4.7 ( 14  ) 

2.7 (  8  ) 

8.8 ( 26 ) 

17.6 ( 52 ) 

17.9 ( 53 ) 

21.3 ( 63 ) 

15.5 ( 46 ) 

6.1 ( 18 ) 

0.7 (  2  ) 

100.0 (296) 

              Min = 0   Max = 10 

 

4.1.7  ขวัญกําลังใจ 

ในการวัดขวัญกําลังใจ ผูวิจัยไดถามคําถาม 4 ขอในเรื่อง 1) ระดับความสม่ําเสมอของผล

การปฏิบัติงาน 2) ความกระตือรือรนในการทํางาน 3) การไมขาดงานหรือลางานบอยๆ และ4) การ

ไมตองการโอนยายงานหรือการเปลี่ยนสายงาน ซ่ึงพอจะสรุปไดวา เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวน

ใหญมีขวัญกําลังใจ (วัดจากการรวมคําตอบ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เขาดวยกัน และเกินรอยละ 

50.0) เรื่องที่ตอบวาเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมีขวัญกําลังใจมากที่สุด คือ การไมขาดงานหรือลา

งานบอยๆ รอยละ 89.5 รองลงมาไดแก ความกระตือรือรนในการทํางาน รอยละ 84.5 และนอยที่สุด 

คือ ระดับความสม่ําเสมอของผลการปฏิบัติงาน รอยละ 71.3 และที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเห็นวา

มีขวัญกําลังใจต่ํา คือ เรื่องการตองการโอนยายงานหรือการเปลี่ยนสายงานนั่นคือรอยละ 43.2 ดัง

ตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17  รอยละของความคิดเห็นในเรื่องขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

ขวัญกําลังใจ เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

รวม 

19.6 69.9 8.1 1.4 1.0  100.0 (296) การไมขาดงาน 

   หรือลางาน 

   บอยๆ 

89.5      

9.5 75.0  12.2  1.4  2.0  100.0  (296)  ความกระตือรือรน 

   ในการทํางาน 84.5      

4.7 66.6  23.0  2.0  3.7  100.0  (296)  ระดับความ 

   สม่ําเสมอของ 

   ผลการ 

   ปฏิบัติงาน 

71.3      

8.4 34.8  31.4  16.2  9.1  100.0  (296)  การไมตองการ 

   โอนยายงาน 

   หรือการเปลี่ยน 

   สายงาน 

43.2      

 

นอกจากคําถามทางออมแลว ผูวิจัยยังไดถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุปทานมีขวัญ

กําลังใจในการทํางานมากนอยเพียงใด” คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถามทั้ง 4 ขอขางตน (วัด

จากการรวม มากที่สุด มาก ปานกลาง เขาดวยกัน) นั่นคือ รอยละ 85.8 ตอบวามีขวัญกําลังใจ มีเพียง

รอยละ 13.2 ท่ีตอบวามีขวัญกําลังใจต่ําหรือไมมีขวัญกําลังใจ และรอยละ 1.0 ท่ีตอบวาไมแนใจ ดู

ตารางที่ 4.18  

 

ตารางที่ 4.18  รอยละของขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

ขวัญกําลังใจ รอยละ (จํานวน) 

นอยที่สุด                                                            2.7 (  8  ) 

นอย                                                          10.5 ( 31 )   
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ตารางที่ 4.18  (ตอ) 

 

ขวัญกําลังใจ รอยละ (จํานวน) 

ปานกลาง 51.0  (151)  

มาก                                                          29.7 ( 88 ) 

มากที่สุด                                                            5.1 ( 15 ) 

ไมแนใจ                                                            1.0 (  3  ) 

      รวม 100.0  (296)  

 

นอกจากนี้ไดขอใหผูตอบใหคะแนนขวัญกําลังใจ 0-10 เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวน

ใหญใหคะแนนขวัญกําลังใจ 7 คะแนนรอยละ 22.6 รองลงมาคือ 5 คะแนน รอยละ 20.3 และนอย

ท่ีสุด คือ 0 คะแนน รอยละ 1.0 คะแนนขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองโดยเฉลี่ย เทากับ 

6.17 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.88 คาต่ําสุด 0 คาสูงสุด 10 ดังตารางที่ 4.19    

 

ตารางที่ 4.19  รอยละของคะแนนขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

      รวม   

                       X= 6.17    S.D.= 1.88 

1.0 (  3  ) 

2.4 (  7  ) 

1.7 (  5  ) 

2.0 (  6  ) 

6.1 ( 18 ) 

20.3 ( 60 ) 

19.9 ( 59 ) 

22.6 ( 67 ) 

15.9 ( 47 ) 

6.1 ( 18 ) 

2.0 (  6  ) 

100.0 (296) 

          Min = 0           Max = 10 
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4.1.8  ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

ในการวัดความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ผูวิจัยไดถามคําถาม 11 ขอ 

พอจะสรุปไดวา เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญมีความผูกพันตอองคการ (วัดจากการรวม

คําตอบ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เขาดวยกันและเกินรอยละ 50.0) เรื่องที่ตอบวาเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองมีความผูกพันตอองคการมากที่สุดคือ ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ รอยละ 79.4 

รองลงมา คือ องคการมีความหมายตอตัวเจาหนาที่อยางมาก รอยละ 73.0 องคการสมควรไดรับ

ความจงรักภักดีจากเจาหนาที่ รอยละ 72.3 และเรื่องที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเห็นวามีความ

ผูกพันตอองคการนอยที่สุดแตก็ยังคงอยูในระดับสูงคือ รอยละ 55.4 คือ เจาหนาที่รูสึกผิดถาลาออก

จากองคการนี้ ดังตารางที่ 4.20 

 

ตารางที่ 4.20  รอยละของความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

ความผูกพันตอ 

   องคการ 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

รวม 

10.1 69.3 15.2 2.0 3.4  100.0 (296) ความรูสึกเปน 

   สวนหนึ่งของ 

   องคการ 

79.4      

9.1 63.9  20.6  3.0  3.4  100.0  (296)  องคการมี 

   ความหมายตอ 

   ตัวเจาหนาที่ 

   อยางมาก 

73.0      

9.1 63.2  19.3  2.4  6.1  100.0  (296)  องคการสมควร 

   ไดรับความ 

   จงรักภักดีจาก 

   เจาหนาที่ 

72.3      

21.3 50.0  21.6  4.1  3.0  100.0  (296)  

71.3      

โอกาสที่จะไดงาน 

   ใหมหากลาออก 

   จากองคการนี้      
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ตารางที่ 4.20  (ตอ) 

 

ความผูกพันตอ 

   องคการ 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/

ไมทราบ 

รวม 

9.5 57.1  23.3  2.7  7.4  100.0  (296)  องคการไดใหส่ิงที่ 

   ดีๆแกเจาหนาที่ 

   มาโดยตลอด 

66.6      

6.1 58.4  25.3  4.7  5.4  100.0  (296)  องคการนี้เปน 

   เสมือน 

   ครอบครัว 

64.5      

12.8 51.7  26.0  4.1  5.4  100.0  (296)  องคการอื่นให 

   ผลตอบแทนไม 

   เทียบเทาองคการ 

   นี้ 

64.5      

7.8 56.4  24.3  2.4  9.1  100.0  (296)  ปญหาของ 

   องคการ 

   เปนเสมือน 

   ปญหา 

   ของเจาหนาที่เอง 

64.2      

17.9 45.3  22.0  6.4  8.4  100.0  (296)  ความยินดีจะอยู 

   กับองคการนี้จน 

   เกษียณอายุ 

63.2      

11.1 48.6  25.0  6.1  9.1  100.0  (296)  เปนการยากที่จะ 

   ออกจากองคการ 

   แมเปนความ 

   ตองการของ 

   เจาหนาที่เอง 

59.8      

10.1 45.3  33.1  4.7  6.8  100.0  (296)  เจาหนาที่รูสึกผิด 

   ถาลาออกจาก 

   องคการนี้ 

55.4      
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นอกจากคําถามทางออมแลว ผูวิจัยยังไดถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุปทานมีความผูกพัน

ตอองคการมากนอยเพียงใด” คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถามทั้ง 11 ขอขางตน (วัดจากการ

รวมคําตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง เขาดวยกัน) นั่นคือ รอยละ 93.6 ตอบวาเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองมีความผูกพันตอองคการ มีเพียงรอยละ 6.4 ท่ีตอบวาไมมีความผูกพันตอองคการ ดูตารางที่ 

4.21  

 

ตารางที่ 4.21  รอยละของความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

ความผูกพันตอองคการ รอยละ (จํานวน) 

นอย                                                          6.4 ( 19 )  

ปานกลาง 44.9  (133)  

มาก                                                          37.2 (110) 

มากที่สุด                                                          11.5 ( 34 ) 

      รวม 100.0  (296)  

 

นอกจากนี้ไดขอใหผูตอบใหคะแนนความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

0-10 เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญใหคะแนนความผูกพันตอองคการ 7 คะแนนรอยละ 25.0 

รองลงมาคือ 8,  6 คะแนน รอยละ 21.6 และ 16.9 และนอยที่สุดคือ 2 คะแนน รอยละ 1.7 คะแนน

ความผูกพันตอองคการโดยเฉลี่ยเทากับ 6.84 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.69 คาต่ําสุด 2 คาสูงสุด 10 ดัง

ตารางที่ 4.22    

 

ตารางที่ 4.22  รอยละของคะแนนความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1.7 (  5  ) 

2.4 (  7  ) 

3.0 (  9  ) 

14.2 ( 42 ) 

16.9 ( 50 ) 

25.0 ( 74 ) 
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ตารางที่ 4.22  (ตอ) 

 

คะแนน รอยละ (จํานวน) 

8 

9 

10 

      รวม   

                     X= 6.84    S.D.= 1.69 

21.6 ( 64 ) 

10.5 ( 31 ) 

4.7 ( 14 ) 

100.0 (296) 

           Min = 2            Max = 10 

 

4.2  ตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 

 

ในสวนนี้เปนการวิเคราะหเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 ท่ีวา “เพื่อศึกษาปจจัย

ท่ีมีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง” ตัว

แปรที่นํามาหาความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส อายุงาน ตําแหนง เงินเดือน ลักษณะงาน ลักษณะองคการ ประสบการณในการทํางาน ความ

พึงพอใจในคาตอบแทน ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา และขวัญกําลังใจ สถิติท่ีใชคือ ความแตกตาง

ของรอยละ χ
2
- test และ Gamma เพราะตัวแปรตามและอิสระมีการวัดอยูท่ีระดับกลุมหรืออันดับ

เทานั้น  

 

4.2.1 เพศกับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.23 พบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ ชายมีความผูกพันตอ

องคการ รอยละ 46.5 นอยกวาหญิงที่มีความผูกพันตอองคการ ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 50.0 ซ่ึง

แตกตางกัน รอยละ 3.5 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.021 แสดงวา เพศ มีผล มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และมี

ความสัมพันธต่ํา คา G= .13 ดูตารางที่ 4.23 

 

4.2.2 อายุกับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.23 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่

อายุ 41 ปข้ึนไปมีความผูกพันตอองคการ รอยละ 58.8 มากกวาเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่อายุ (31-

40 ป) ท่ีมีความผูกพันตอองคการ ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 44.9 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 13.9 ความ
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แตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา อายุ ไมมีผล ไมมี

อิทธิพล หรือไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และมีความสัมพันธต่ํา คา G=  .15 ดู

ตารางที่ 4.23 

 

4.2.3 ระดับการศึกษากับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.23 พบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง

ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรีมีความผูกพันตอองคการ รอยละ 47.7 นอยกวา

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ท่ีมีความผูกพันตอองคการ ระดับ

เดียวกันนี้ รอยละ 52.5 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 4.8 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา 

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ระดับการศึกษา ไมมีผล ไมมีอิทธิพล หรือไมมีความสัมพันธกับ

ความผูกพันตอองคการ และมีความสัมพันธเพียงเล็กนอย คา G= -.01 ดูตารางที่ 4.23 

 

4.2.4 สถานภาพสมรสกับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.23 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่

สมรส, หมาย และหยาราง มีความผูกพันตอองคการ รอยละ 54.2 มากกวาเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองที่เปนโสดที่มีความผูกพันตอองคการ ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 42.7 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 11.5 

ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา สถานภาพสมรส 

ไมมีผล ไมมีอิทธิพล หรือไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และมีความสัมพันธต่ํา คา 

G=  .18 ดูตารางที่ 4.23 

 

4.2.5 อายุงานกับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.23 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่

มีอายุงาน 21 ปข้ึนไปมีความผูกพันตอองคการ รอยละ 59.7 มากกวาเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่มี

อายุงาน (11-20 ป) ท่ีมีความผูกพันตอองคการ ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 50.0 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 

9.7 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา อายุงาน ไมมี

ผล ไมมีอิทธิพล หรือไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และมีความสัมพันธต่ํา คา G= 

.18 ดูตารางที่ 4.23 

 

4.2.6 ตําแหนงกับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.23 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
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ตําแหนงรอง สารวัตร และสารวัตรมีความผูกพันตอองคการ รอยละ 48.7 มากกวาเจาหนาที่ตรวจ

คนเขาเมืองตําแหนงผูบังคับหมูท่ีมีความผูกพันตอองคการ ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 48.6 ซ่ึงแตกตาง

กัน รอยละ .1 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา 

ตําแหนงไมมีผล ไมมีอิทธิพล หรือไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และมี

ความสัมพันธเพียงเล็กนอย คา G=  .017 ดูตารางที่ 4.23 

 

4.2.7 เงินเดือนกับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.23 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่

มีเงินเดือน 20,001-30,000 บาท มีความผูกพันตอองคการ รอยละ 71.7 มากกวาเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองที่มีเงินเดือน (10,001-20,000 บาท) ท่ีมีความผูกพันตอองคการ ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 45.8 

ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 25.9 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .014 แสดงวา เงินเดือน มีผล มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และมี

ความสัมพันธปานกลาง คา G= .30 ดูตารางที่ 4.23 

 

ตารางที่ 4.23  รอยละของความผูกพันตอองคการ จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

 

ลักษณะสวนบุคคล นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

เพศ     

   ชาย       11.4 42.1 46.5 38.5 (114) 

   หญิง 3.3  46.7  50.0  61.5  (182)  

     รวม 6.4 (19) 44.9 (133) 48.6 (144) 100.0 (296) 

                χ
2 =  7.684                 df.= 2                    p =  .021                   G = .13 

อายุ     

   ต่ํากวา 30 ป 5.3 50.7 44.0 25.3 ( 75 ) 

   31-40 ป 6.6  48.5  44.9  45.9  (136)  

   41 ปข้ึนไป 7.1 34.1 58.8 28.7 ( 85 ) 

     รวม 6.4 (19) 44.9 (133) 48.6 (144) 100.0 (296) 

                χ
2 =  5.898                 df.= 4                    p =  .207                   G = .15 
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ตารางที่ 4.23  (ตอ)    
ลักษณะสวนบุคคล นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

ระดับการศึกษา     

   ต่ํากวาปริญญาตรี 4.9        42.6       52.5 20.6 ( 61 ) 

   ป.ตรี, สูงกวาป.ตรี 6.8        45.5       47.7 79.4 (235) 

     รวม        6.4 (19)        44.9 (133)      48.6 (144) 100.0 (296) 

              χ
2 =  .590                   df.= 2                     p =  .774                  G = -.01 

 สถานภาพ     

   โสด      5.6 51.7      42.7 48.3 (143) 

   สมรส,หมาย,หยาราง      7.2         38.6      54.2 51.7 (153) 

     รวม      6.4 (19) 44.9 (133)      48.6 (144) 100.0 (296) 

              χ
2 =  5.195                 df.= 2                    p =  .074                   G = .18 

อายุงาน     

   ต่ํากวา 10 ป  6.3        50.0      43.8 54.1 (160) 

   11-20 ป  9.5        40.5       50.0 25.0 ( 74 ) 

   21 ปข้ึนไป  3.2        37.1      59.7 20.9 ( 62 ) 

     รวม  6.4 (19)        44.9 (133)      48.6 (144) 100.0 (296) 

              χ
2 =  6.504                 df.= 4                   p =  .165                   G = .18 

ตําแหนง     

   ผูบังคับหมู   7.1        44.3      48.6 61.8 (183) 

   รองสารวัตร, สารวัตร   5.3        46.0      48.7 38.2 (113) 

     รวม    6.4 (19)        44.9 (133)      48.6 (144) 100.0 (296) 

              χ
2 =  .398                   df.= 2                   p =  .819                   G = .02 

เงินเดือน     

    ต่ํากวา 10,000 บาท  6.7        53.3      40.0 20.3 ( 60 ) 

   10,001-20,000 บาท  7.4        46.8      45.8 64.2 (190) 

   20,001-30,000 บาท  2.2        26.1      71.7 15.5 ( 46 ) 

     รวม  6.4 (19)        44.9 (133)      48.6 (144) 100.0 (296) 

              χ
2 =  12.580                df.= 4                   p =  .014                   G = .30 
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4.2.8 ลักษณะงานกับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.23 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่

เห็นวางานที่ทําอยูเปนงานที่ดี มีความผูกพันตอองคการ รอยละ 78.8 มากกวาเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองที่เห็นวางานที่ทําอยูเปนงานที่ไมดี  ท่ีมีความผูกพันตอองคการ ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 33.3 

ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 45.5 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .000 แสดงวา ลักษณะงาน มีผล มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

และมีความสัมพันธมาก คา G= .66 ดูตารางที่ 4.24 

 
ตารางที่ 4.24  รอยละของลักษณะงานกับความผูกพันตอองคการ  

 

ลักษณะงาน นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

   นอยที่สุด, นอย       16.7 50.0 33.3 6.1 ( 18 ) 

   ปานกลาง 8.1  60.1  31.8  58.6  (173)  

   มาก, มากที่สุด 1.9  19.2  78.8  35.3  (104)  

     รวม 6.4 (19) 45.1 (133) 48.5 (143) 100.0 (295) 

  χ
2 =  61.710                       df.= 4                    p =  .000                       G = .66 

 
4.2.9 ลักษณะองคการกับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.25 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่

เห็นวากองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติเปนองคการที่ดี มีความผูกพันตอ

องคการ รอยละ 76.5 มากกวาเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่เห็นวากองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทา

อากาศยานแหงชาติเปนองคการที่ไมดี ท่ีมีความผูกพันตอองคการ ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 14.3 ซ่ึง

แตกตางกัน รอยละ 62.2 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .000 แสดงวา ลักษณะองคการ มีผล มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการ และมีความสัมพันธมาก คา G= .69 ดูตารางที่ 4.25 
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ตารางที่ 4.25  รอยละของลักษณะองคการกับความผูกพันตอองคการ  

 

ลักษณะองคการ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

   นอยที่สุด, นอย       14.3 71.4 14.3 4.7 ( 14 ) 

   ปานกลาง 8.0  60.5  31.5  54.9  (162)  

   มาก, มากที่สุด 3.4  20.2  76.5  40.3  (119)  

     รวม 6.4 (19) 44.7 (132) 48.8 (144) 100.0 (295) 

  χ
2 =  63.028                       df.= 4                    p =  .000                       G = .69 

 
4.2.10   ระสบการณในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.26 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่

มีประสบการณในการทํางานดี มีความผูกพันตอองคการ รอยละ 76.6 มากกวาเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองที่มีประสบการณในการทํางานที่ไมดี ท่ีมีความผูกพันตอองคการ ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 20.0 

ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 56.6 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .000 แสดงวา ประสบการณในการทํางาน มีผล มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคการ และมีความสัมพันธมาก คา G= .63 ดูตารางที่ 4.26 

 
ตารางที่ 4.26  รอยละของประสบการณในการทํางานกับความผูกพันตอองคการ  

 

ประสบการณในการทํางาน นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

   นอยที่สุด, นอย       10.0 70.0 20.0 10.2 ( 30 ) 

   ปานกลาง 8.3  56.1  35.7  53.4  (157)  

   มาก, มากที่สุด 2.8  20.6  76.6  36.4  (107)  

     รวม 6.5 (19) 44.6 (131) 49.0 (144) 100.0 (294) 

  χ
2 =  53.973                       df.= 4                    p =  .000                       G = .63 
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4.2.11   ความพึงพอใจในคาตอบแทนกับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.27 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่

มีความพึงพอใจในคาตอบแทนสูง มีความผูกพันตอองคการ รอยละ 82.0 มากกวาเจาหนาที่ตรวจ

คนเขาเมืองที่มีความพึงพอใจในคาตอบแทนต่ํา ท่ีมีความผูกพันตอองคการ ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 

31.1 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 50.9 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา มีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .000 แสดงวา ความพึงพอใจในคาตอบแทน มีผล มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธกับ

ความผูกพันตอองคการ และมีความสัมพันธมาก คา G= .52 ดูตารางที่ 4.27 

 
ตารางที่ 4.27  รอยละของความพึงพอใจในคาตอบแทนกับความผูกพันตอองคการ  

 

ความพึงพอใจในคาตอบแทน นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

   นอยที่สุด, นอย       13.5 55.4 31.1 25.0 ( 74 ) 

   ปานกลาง 4.3  51.6  44.1  54.4  (161)  

   มาก, มากที่สุด 3.3 14.8 82.0 20.6 ( 61 ) 

     รวม 6.4 (19) 44.9 (133) 48.6 (144) 100.0 (296) 

  χ
2 =  42.856                       df.= 4                    p =  .000                       G = .52 

 
4.2.12 ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา กับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.28 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่

มีผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําสูง มีความผูกพันตอองคการ รอยละ 76.3 มากกวาเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองที่มีผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําต่ํา ท่ีมีความผูกพันตอองคการ ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 34.6 ซ่ึง

แตกตางกัน รอยละ 41.7 ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .000 แสดงวา ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา มีผล มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคการ และมีความสัมพันธมาก คา G= .54 ดูตารางที่ 4.28 
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ตารางที่ 4.28  รอยละของภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา กับความผูกพันตอองคการ  

 

ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

   นอยที่สุด, นอย       16.4 50.7 32.8 23.0 ( 67 ) 

   ปานกลาง 4.7  60.6  34.6  43.6  (127)  

   มาก, มากที่สุด 2.1 21.6 76.3 33.3 ( 97 ) 

     รวม 6.5 (19) 45.4 (132) 48.1 (140) 100.0 (291) 

  χ
2 =  56.656                       df.= 4                    p =  .000                       G = .54 

 
4.2.13 ขวัญกําลังใจกับความผูกพันตอองคการ 

ผลจากตารางที่ 4.29 พบวา เปนไปตามสมมติฐานวิจัย นั่นคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่

มีขวัญกําลังใจสูง มีความผูกพันตอองคการ รอยละ 74.8 มากกวาเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่มีขวัญ

กําลังใจต่ํา ท่ีมีความผูกพันตอองคการ ระดับเดียวกันนี้ รอยละ 28.2 ซ่ึงแตกตางกัน รอยละ 46.6 

ความแตกตางนี้ เมื่อทดสอบดวย χ
2
- test พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 แสดงวา ขวัญ

กําลังใจ มีผล มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และมีความสัมพันธมาก คา 

G= .59 ดูตารางที่ 4.29 

 
ตารางที่ 4.29  รอยละของขวัญกําลังใจ กับความผูกพันตอองคการ  

 

ขวัญกําลังใจ นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

   นอยที่สุด, นอย       23.1 48.7 28.2 13.3 ( 39 ) 

   ปานกลาง 5.3  58.3  36.4  51.5  (151)  

   มาก, มากที่สุด 1.9  23.3  74.8  35.2  (103)  

     รวม 6.5 (19) 44.7 (131) 48.8 (143) 100.0 (293) 

  χ
2 =  59.428                       df.= 4                    p =  .000                       G = .59 
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4.3  ตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการตามลําดับความสําคัญ 

 

 ในสวนนี้เปนการวิเคราะหเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคการวิจัยขอ 3 ท่ีวา “เพื่อศึกษาวา 

ปจจัยใดมีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองมากที่สุด รองลงมา จนถึงไมมีความสัมพันธเลย” สถิติท่ีใชคือ Multiple  Regression ซ่ึงมี

หลักการที่สําคัญประการหนึ่งคือ ตองทดสอบวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองมากนอย

เพียงใด (Multicollinearity) เพื่อลดความไมนาเชื่อถือของคาสัมประสิทธิ์ถดถอย พบวา ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา .05 มีตัวแปรที่มีความสัมพันธกันคือ อายุงานกับอายุ เงินเดือนกับอายุ 

เงินเดือนกับอายุงาน ประสบการณในการทํางานกับลักษณะองคการ ลักษณะองคการกับลักษณะ

งาน ขวัญกําลังใจกับภาวะผูนํา ขวัญกําลังใจกับความผูกพัน ประสบการณในการทํางานกับความ

ผูกพัน ประสบการณในการทํางานกับลักษณะงาน ขวัญกําลังใจกับประสบการณในการทํางาน 

ขวัญกําลังใจกับลักษณะองคการ ภาวะผูนํากับคาตอบแทน ลักษณะองคการกับความผูกพัน ภาวะ

ผูนํากับความผูกพัน คาตอบแทนกับประสบการณในการทํางาน สถานะภาพกับอายุ ขวัญกําลังใจ

กับลักษณะงาน ตําแหนงกับอายุ ตําแหนงกับการศึกษา เงินเดือนกับสถานะภาพ คาตอบแทนกับ

ความผูกพัน ภาวะผูนํากับประสบการณในการทํางาน ขวัญกําลังใจกับคาตอบแทน ลักษณะงานกับ

ความผูกพัน คาตอบแทนกับลักษณะองคการ ตําแหนงกับอายุงาน คาตอบแทนกับลักษณะงาน 

ภาวะผูนํากับลักษณะองคการ อายุงานกับสถานะภาพ อายุกับเพศ ตําแหนงกับเพศ การศึกษากับอายุ 

ภาวะผูนํากับลักษณะงาน เงินเดือนกับเพศ อายุงานกับการศึกษา อายุงานกับเพศ เงินเดือนกับ

ตําแหนง เงินเดือนกับการศึกษา สถานะภาพกับการศึกษา ตําแหนงกับสถานะภาพ การศึกษากับเพศ 

สถานะภาพกับเพศ คาตอบแทนกับตําแหนง ลักษณะงานกับตําแหนง อายุงานกับความผูกพัน อายุ

กับความผูกพัน ภาวะผูนํากับตําแหนง ขวัญกําลังใจกับตําแหนง เงินเดือนกับความผูกพัน ลักษณะ

งานกับการศึกษา และภาวะผูนํากับอายุ โดยมีคาความสัมพันธ เทากับ 860, .853, .797, .669, .614, 

.607, .560, .543, .523, .512, .507, .502, .496, .493, .489, .471, .468, -.466, .461, .456, .456, .453, 

.448, .439, .432, -.428, .426, .403, .398, -.383, .365, -.364, .352, -.340, -.318, -.313, -.282, -.279, -

.257, -.257, .256, -.251, .235, .193, .170, .154, .150, .149, .146, .140, -.118 ตามลําดับ ซ่ึง อายุงาน 

กับ อายุ มีคาความสัมพันธกันสูงคือ .860 ผูวิจัยจึงขอใชอายุงานมาวิเคราะห เนื่องจากอายุงาน มีผล

ตอความผูกพันตอองคการมากกวาอายุตัว นอกจากนี้ยังพบวาเงินเดือนกับอายุงาน ประสบการณใน

การทํางานกับลักษณะองคการ ขวัญกําลังใจกับภาวะผูนํา มีคาความสัมพันธกันสูงคือ .797 .669 

.607 ตามลําดับ ผูวิจัยจึงคัดตัวแปรเงินเดือน ลักษณะองคการ และภาวะผูนําออก เนื่องจากมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการนอยกวา ดูตารางที่ 4.30 



ตารางที่ 4.30  Correlation Matrix 

 

ตัวแปร                    S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11  S12  S13  S14

ความผูกพัน (S1)                 1

เพศ (S2)  .079              

                   

                 

               

             

            

                             

                             

                             

                         

                      

                    

                     

1

อายุ (S3) .154* -.383*

 

1

การศึกษา (S4) .021.256* -.364* 1

สถานะภาพสมรส (S5)

 

 .083 -.251*  .471*  -.257* 1

อายุงาน (S6) .170* -.313*

 

 .860*  -.318*

 

 .398* 1

ตําแหนง (S7) .025.365* -.466* .461* -.257*  -.428* 1

เงินเดือน (S8) .146*-.340* .853*-.279* .456* .797*-.282* 1

ลักษณะงาน (S9) .439*.066 -.044 .140* -.068 -.031 .193*-.021 1

ลักษณะองคการ (S10)

 

.496*-.043 .040 .102 -.012 .023 .105 .026.614* 1

ประสบการณ (S11) .543*.044 .087 .079 -.024 .061 .110 .075.523* .669* 1

คาตอบแทน (S12)

 

.456*.091 -.027 .107 .006 -.025 .235*-.006 .426* .432*  .489* 1

ภาวะผูนํา (S13) .493*.104 -.118*

 

.057 .009 -.090 .150*-.085.352* .403* .453* .502* 1

ขวัญกําลังใจ (S14) .560*.096 -.013 .071 .032 -.014 .149*-.007.468*.507*.512*.448*.607* 1 
 

หมายเหตุ:  * P < .05
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ผลจากตารางที่ 4.31 ตัวแปรที่ใชอธิบายความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมือง มี 6 ตัวแปรที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 เมื่อวัดจากคา

สัมประสิทธิ์ถดถอย (β) ซ่ึงอธิบายและพยากรณความผูกพันตอองคการไดดีท่ีสุด และมีผลใน

ทางบวกตอความผูกพันตอองคการ ไดแก ขวัญกําลังใจ ประสบการณในการทํางาน ความพึงพอใจ

ในคาตอบแทน อายุงาน ลักษณะงาน และเพศ เรียงตามลําดับความสําคัญ ระดับการศึกษา 

สถานะภาพ และตําแหนง ไมสัมพันธและไมชวยในการอธิบายความผูกพันตอองคการ / ตัวแปร

อิสระทั้งหมดอธิบายความผูกพันตอองคการประมาณรอยละ 46.4 (R2 = .464) ดังตารางที่ 4.31 

 

ตารางที่ 4.31  สรุปตัวแปรอิสระที่อธิบายและพยากรณความผูกพันตอองคการ โดยใช Multiple   

Regression 

 

ปจจัย b  Beta  t  Sig  

ขวัญกําลังใจ .282  .315  5.836  .000  

ประสบการณในการทํางาน .260  .239  4.205  .000  

ความพึงพอใจในคาตอบแทน .156  .162  3.048  .003  

อายุงาน 2.722E-02  .158  3.045  .003  

ลักษณะงาน .121  .110  2.037  .043  

เพศ .337  .097  2.025  .044  

ตําแหนง -.236    -.074 -1.359 .175 

สถานะภาพสมรส 7.590E-02 .031    .644 .520 

ระดับการศึกษา 3.890E-02 .014    .285 .776 

R2 = .464 
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4.4  ขอเสนอแนะของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

 

ผูวิจัยไดถามคําถามปลายเปดอีก 1 ขอ คือ “ทานคิดวา กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทา

อากาศยานแหงชาติ (บก.ตม.ทอช). จะตองทําอยางไรจึงจะทําใหทานมีความผูกพันตอองคการมาก

ยิ่งขึ้น” คําตอบสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวแปรหรือปจจัยที่ผูวิจัยทําการศึกษาแทบทั้งสิ้น ซ่ึง

สามารถสรุปไดดังนี้  

 

4.4.1 ดานลักษณะงาน 

1) ควรเปดรับผูมีความรูความสามารถในดานภาษาเพิ่มขึ้น โดยการเปดสอบ

บุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ การเปดโอกาสใหนักศึกษา

จากสถาบันตางๆที่เรียนทางดานภาษามาฝกงานใหความชวยเหลือผูโดยสารตางชาติ โดยเฉพาะ

ภาษาจีน ญ่ีปุน เกาหลี รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส ซ่ึงเปนภาษาที่มีความสําคัญในการสื่อสารรองจาก

ภาษาอังกฤษ 

2)  ควรเพิ่มเจาหนาที่ดูแลระบบตรวจหนังสือเดินทาง รวมทั้งการตรวจความพรอม

ในการทํางานของระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆอยางสม่ําเสมอ เพื่อความพรอมในการ

ทํางาน ไมใหเกิดการติดขัดจนทําใหเจาหนาที่และผูโดยสารไมไดรับความสะดวก 

3)  ควรเพิ่มเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองประจําชองตรวจหนังสือเดินทางใหมีความ

เหมาะสมกับจํานวนผูโดยสารที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป 

 

4.4.2 ดานลักษณะองคการ 

   1)  การแจงหนังสือราชการใหหนวยงานภายในรับทราบนั้น ควรใชระยะเวลานอย

กวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ เนื่องจากเอกสารบางอยางมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการตรวจ

พิจารณาอนุญาตผูโดยสารเดินทางเขา-ออกในประเทศ หากเกิดความลาชาจะมีผลทําใหเกิดความ

สับสนในการทํางานและอาจเกิดการโตเถียงระหวางเจาหนาที่และผูโดยสารได 

2)  การทํางานของชุดสืบสวน ยังไมมีประสิทธิภาพและไมเปนที่นาเกรงกลัวของ

ผูราย ทําใหยังมีชาวตางชาติจํานวนมากสามารถเขาประเทศเพื่อมาทําสิ่งผิดกฎหมายหรือหลบหนี

คดีได 
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4.4.3 ดานประสบการณในการทํางาน 

1)  บรรยากาศในการทํางานยังไมเปนที่นาพอใจ เนื่องจากสถานที่พักผอน หรือ

สถานที่ทํางานบริเวณชองตรวจไมมีความเหมาะสมทั้งระดับของโตะ เกาอี้ ซ่ึงมีความคับแคบและ

เขาออกลําบาก ชองตรวจที่ต่ําเกินไปทําใหผูโดยสารไมใหความสําคัญในการรอรับการตรวจ อีกทั้ง

หนวยงานอื่นที่ไมเกี่ยวของเดินทางผานเขาออกไดงายเนื่องจากไมมีการกําหนดพื้นที่หรือจัดทํา

กําแพงปดกั้นที่ชัดเจน  

2)  ควรเปดอบรมเพิ่มพูนความรูในการตรวจหนังสือเดินทางใหแกเจาหนาที่ และให

มีการจัดอบรมพัฒนาความรูในการตรวจหนังสือเดินทางอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเปนการพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง ตลอดจน

ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการควบคูไปกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

3)  ควรใหรางวัลแกเจาหนาที่ท่ีทํางานดวยความขยันขันแข็ง ถูกตอง ตรงตอเวลา 

เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหกับเพื่อนรวมงาน โดยการประกาศยกยอง ชมเชย ใหมีโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อน

ตําแหนง เพื่อเปนการกระตุนใหเจาหนาที่สวนใหญตั้งใจทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 

4)  ในการพิจารณาความดีความชอบนั้น ตองไดรับการประเมินรอบดานทั้งจาก

เพื่อนรวมงานในระดับเดียวกัน ผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาทุกระดับ โดยเปนที่ยอมรับจาก

ทุกฝาย ท้ังผลงานและความประพฤติ ตลอดจนอุปนิสัยและการตรงตอเวลา ท้ังนี้ตองเปนไปอยาง

ยุติธรรมเพื่อเปนบรรทัดฐานในการพิจารณาครั้งตอไปดวย 

5)  ควรจัดใหมีการระบุแนวทางหรือวิธีในการตรวจหนังสือเดินทางที่ชัดเจนเพื่อเปน

มาตรฐานในการทํางาน เนื่องจากภายใน บก.ตม.ทอช. แบงเปนหลายฝาย แตละฝายแบงเปน 4 ผลัด 

ดังนั้น ในการทํางานที่ตองอาศัยการตัดสินใจ ยอมเกิดความคิดเห็นไดหลายทางทําใหบางครั้งไมมี

ความเปนมาตรฐาน จําเปนตองมีการจัดมาตรฐานในการตรวจหนังสือเดินทางเพื่อใหทุกหนวยงาน

ยึดถือปฏิบัติตาม 

 

4.4.4 ดานความพึงพอใจในคาตอบแทน 

1)  เจาหนาที่สวนใหญ เรียกรองขอรับคาตอบแทนจากการทํางานลวงเวลาเต็ม

จํานวน เนื่องจากปจจุบัน บก.ตม.ทอช. เปนดานตรวจคนเขาเมืองแหงเดียวที่ทํางานตลอด 24 

ช่ัวโมง โดยที่ไมมีวันหยุด จึงสมควรที่จะไดรับคาลวงเวลาเต็มจํานวน ซ่ึงสาเหตุท่ีมีการเรียกรองนั้น

เปนเพราะวา ดาน ตม.ท่ัวประเทศมีสิทธิ์ไดรับคาลวงเวลานี้ดวยเชนกัน   

2)  สนามบินสุวรรณภูมินั้น ตั้งอยูไกลจากตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเจาหนาที่

สวนใหญจะพํานักในบริเวณตัวเมือง ทําใหเดินทางไปทํางานดวยความยากลําบาก อีกทั้งบานพัก
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ของเจาหนาที่นั้นก็ตั้งอยูท่ีนวนคร จังหวัดอยุธยา และพิพรพงษ (รังสิต) ซ่ึงอยูหางไกลมาก ทําให

เจาหนาที่สวนใหญไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง จึงควรมีสวัสดิการรถรับสงใหแกเจาหนาที่ 

เพื่อปองกันการมาทํางานชากวาเวลาที่กําหนด 

 

4.4.5 ดานภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 

1)  ควรพบปะ พูดคุยกับเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ เพื่อถายทอดแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนตอบขอซักถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานในองคการใหเปนที่ประจักษแก

ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ 

2)  ควรใสใจสภาพความเปนอยู รวมทั้งสภาพการทํางานของเจาหนาที่ ตลอดจนการ

พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ ปายแสดงขั้นตอนการเตรียมความพรอมในการรอรับการตรวจ

หนังสือเดินทาง โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศและขอหามตางๆ 

3)  ควรประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงถึงสภาพปญหาที่เปนอยูใน

ปจจุบัน หากไดรับความรวมมือและกระตือรือรนจากหนวยงานอื่นมากขึ้นก็จะทําใหเจาหนาที่ตรวจ

คนเขาเมืองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตรวจ

หนังสือเดินทางของประเทศไทย เพื่อใหแตละหนวยงานทํางานอยางถูกตองและมีมาตรฐาน ซ่ึงจะ

ชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันใหลดลงได 

4)  ผูบังคับบัญชาตองพัฒนาหนวยงานใหไดตามที่ต้ังเปาหมายไว 

5)  ผูบังคับบัญชาตองมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกหนวยงาน 

6)  ผูบังคับบัญชาตองปกปองผูใตบังคับบัญชาที่ทํางานถูกตองแตถูกรองเรียน 

7)  ควรใหอํานาจเด็ดขาดกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและใชมาตรฐานเดียวกันในการ

อนุญาตหรือไมอนุญาต ใหเดินทางเขา-ออกประเทศ ท้ังคนไทยและคนตางชาติ 

 

4.4.6 ดานขวัญกําลังใจ 

ควรจัดใหมีการสํารวจความคิดเห็นเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง วามีความตองการโอนยาย

ไปปฏิบัติหนาที่ท่ีดานตรวจคนเขาเมือง อ่ืนหรือไม เพราะสาเหตุใด ซ่ึงจะทําใหทราบผลสะทอน

กลับของการบริหารงานในองคการและเตรียมพรอมสําหรับการแกไขปญหาใหถูกตอง  
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4.4.7  ดานอื่นๆ 

ควรสงเสริมใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไดมีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ตางประเทศ เพื่อ

ศึกษาถึงขอดีขอเสียในการตรวจหนังสือเดินทางของแตละประเทศ และแนวทางการทํางาน

ตลอดจนมาตรฐานในการตรวจหนังสือเดินทาง เพื่อนํามาปรับใชในการทํางานของสํานักงานตรวจ

คนเขาเมือง ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง กองบังคับการตรวจ

คนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ ใชวิธีการสํารวจโดยการสุมตัวอยาง (Survey  Research) โดยมี

วัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมือง 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของ

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 3) เพื่อศึกษาวา ปจจัยใดมีผล มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมากที่สุด รองลงมา จนถึงไมมีความสัมพันธเลย  

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสังกัดกองบังคับการตรวจ

คนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ ระดับผูบังคับหมู ถึง สารวัตรจํานวน 1,037 คน และใชการสุม

ตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปนไปได (Probability  Sampling) ดวยวิธีการสุมอยางมีระบบ 

(Systematic Selection) จํานวน 311 คน 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษามีจํานวน 14 ตัวแปร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส อายุงาน ตําแหนง เงินเดือน ลักษณะงาน ลักษณะองคการ ประสบการณในการทํางาน ความ

พึงพอใจในคาตอบแทน ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา ขวัญกําลังใจ และความผูกพันตอองคการ 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

 

 5.1.1   การศึกษาปจจัยตางๆ และระดับความผูกพันตอองคการ 

1)  ลักษณะสวนบุคคล ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนหญิง รอยละ 61.5 

อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 45.9 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 61.8 เปนโสด รอยละ 48.3 

มีอายุงานต่ํากวา 10 ป รอยละ 54.1 มีตําแหนงเปนผูบังคับหมู รอยละ 61.8 และมีเงินเดือนระหวาง 

10,001-20,000 บาท รอยละ 64.2  

2)  ลักษณะงาน เรื่องที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเห็นวางานที่ทําอยูเปนงานที่ดีมาก

ท่ีสุด คือ งานที่ทําตองใชทักษะการทํางานที่หลากหลาย รอยละ 93.2 และเรื่องที่เจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองเห็นวางานที่ทําอยูเปนงานที่ดีนอยที่สุด คือ รอยละ 38.2 ในเรื่อง งานที่ทําเปดโอกาสใหมี
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ความกาวหนาในงาน และจากการถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุป งานที่ทานทําอยูเปนงานที่ดีมาก

นอยเพียงใด” รอยละ 93.5 ตอบวาเปนงานที่ดี 

3)  ลักษณะองคการ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญเห็นวากองบังคับการตรวจ

คนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติเปนองคการที่ดีทุกเรื่อง  โดยเฉพาะเรื่องบุคคลโดยทั่วไปอยากเขา

มาทํางานในองคการ นั่นคือ รอยละ 91.2 และจากการถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุป องคการของ

ทานเปนองคการที่ดีมากนอยเพียงใด” รอยละ 94.9 ตอบวาเปนองคการที่ดี มีเพียงรอยละ 4.8 ท่ีตอบ

วาเปนองคการที่ไมดี 

4)  ประสบการณในการทํางาน เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญมีประสบการณ

ในการทํางานที่ดีเพียง 2 เรื่อง คือ เรื่องความรูสึกวาองคการมีความมั่นคง รอยละ 83.1 และเรื่อง

บรรยากาศการทํางานมีความเปนกันเองและเอื้ออํานวยตอการทํางาน รอยละ 64.9 สวนที่เหลือ

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเห็นวามีประสบการณในการทํางานที่ไมดี และจากการถามคําถาม

โดยตรงวา “โดยสรุปทานมีประสบการณในการทํางานที่ดีมากนอยเพียงใด” รอยละ 89.1 ตอบวามี

ประสบการณในการทํางานที่ดี มีเพียงรอยละ 10.1 ท่ีตอบวามีประสบการณในการทํางานที่ไมดี 

5)  ความพึงพอใจในคาตอบแทน เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองพอใจในคาตอบแทน 

ในเรื่อง การไดรับเงินคาตอบแทนอยางเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน รอยละ 60.1 และเจาหนาที่

ตรวจคนเขาเมืองเห็นวาไมพึงพอใจในคาตอบแทน ในเรื่อง องคการจัดสวัสดิการอยางเหมาะสม 

รอยละ 14.8 และจากการถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุปทานมีความพึงพอใจในคาตอบแทนของ

ทานมากนอยเพียงใด” รอยละ 74.0 ตอบวาพอใจ และรอยละ 25.0 ท่ีตอบวาไมพอใจ  

6) ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญเห็นวา

ผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําแทบทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบในงานของ

ตนเอง นั่นคือรอยละ65.2 และจากการถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุปผูบังคับบัญชาของทานมี

ภาวะผูนํามากนอยเพียงใด” รอยละ 75.7 ตอบวาผูบังคับบัญชามีภาวะผูนํา มีรอยละ 22.6 ท่ีตอบวา

ผูบังคับบัญชาไมมีภาวะผูนํา 

7)  ขวัญกําลังใจ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญมีขวัญกําลังใจแทบทุกเรื่อง 

โดยเฉพาะเรื่องการไมขาดงานหรือลางานบอยๆ นั่นคือ รอยละ 89.5 และจากการถามคําถาม

โดยตรงวา “โดยสรุปทานมีขวัญกําลังใจในการทํางานมากนอยเพียงใด” รอยละ 85.8 ตอบวามีขวัญ

กําลังใจ มีเพียงรอยละ 13.2 ท่ีตอบวาไมมีขวัญกําลังใจ 

8)  ความผูกพันตอองคการ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญมีความผูกพันตอ

องคการทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ รอยละ 79.4 และจากการถาม

คําถามโดยตรงวา “โดยสรุปทานมีความผูกพันตอองคการมากนอยเพียงใด” รอยละ 93.6 ตอบวา
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เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองมีความผูกพันตอองคการ มีเพียงรอยละ 6.4 ท่ีตอบวาไมมีความผูกพันตอ

องคการ  

 

5.1.2  ตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลกับความผูกพันตอองคการ 

จากการทดสอบความแตกตางของรอยละ  χ
2
- test พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส อายุงาน ตําแหนง ไมมีความสัมพันธอยางนัยสําคัญทางสถิติ สวนตัวแปร เพศ เงินเดือน 

ลักษณะงาน ลักษณะองคการ ประสบการณในการทํางาน ความพึงพอใจในคาตอบแทน ภาวะผูนํา

ของผูบังคับบัญชา และขวัญกําลังใจ มีความสัมพันธอยางนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อวัดดวยสถิติท่ีวัด

ความแกรงของความสัมพันธดวยคา G พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

ไดแก ลักษณะองคการ ลักษณะงาน ประสบการณในการทํางาน ขวัญกําลังใจ ภาวะผูนําของ

ผูบังคับบัญชา ความพึงพอใจในคาตอบแทน เงินเดือน และเพศ โดยมีคาความแกรงของ

ความสัมพันธคือ .69, .66, .63, .59, .54, .52, .30 และ .13 ตามลําดับ 

 

 5.1.3  ตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการตามลําดับความสําคัญ 

ตัวแปรที่ใชเปนตัวพยากรณในการอธิบายความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมือง มี 6 ตัวแปรที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 นั่นคือเมื่อวัดจากคา

สัมประสิทธิ์ถดถอย (β) ซ่ึงพยากรณความผูกพันตอองคการดีท่ีสุด และมีผลในทางบวกตอความ

ผูกพันตอองคการ ไดแก ขวัญกําลังใจ ประสบการณในการทํางาน คาตอบแทน อายุงาน ลักษณะ

งาน และเพศ เรียงตามลําดับความสําคัญ ระดับการศึกษา สถานะภาพ และตําแหนงไมสัมพันธและ

ไมชวยในการอธิบายความผูกพันตอองคการ / ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความผูกพันตอองคการ

ประมาณรอยละ 46.4 (R2 = .464) 

 

5.2  อภิปรายผล 

 

การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง กอง

บังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ประเด็น คือ 1) เกี่ยวกับผล

การศึกษาปจจัยตางๆ และระดับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 2) เกี่ยวกับ

ผลการศึกษาตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 3) 

เกี่ยวกับผลการศึกษาตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองตามลําดับความสําคัญ ดังจะกลาวถึงตามลําดับ ดังนี้ 
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5.2.1  การศึกษาปจจัยตางๆ และระดับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขา 

เมือง 

ผูวิจัยไดอภิปรายผล ดังนี้ 

1)  ลักษณะงาน เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญมีลักษณะงานที่ดี เนื่องจาก 

ลักษณะงานที่เจาหนาที่ตองทํานั้นใชทักษะการทํางานที่หลากหลาย เจาหนาที่มีโอกาสทํางานให

เสร็จสมบูรณหรือครบกระบวนการ มีโอกาสในการรับทราบผลการปฏิบัติงานของตนเอง มีความ

อิสระและใชดุลยพินิจในการทํางาน และงานที่ทํามีผลกระทบตองานอื่นๆ เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ

ตัวแบบลักษณะงาน Job Characteristics Model (JCM) ของ Hackman and Suttle (1977 อางถึงใน     

ร็อบบินส, และเคาลเตอร, 2546: 194-196) ซ่ึงเปนกรอบหรือแนวทางที่ใชสําหรับการวิเคราะหและ

ออกแบบงานวาเปนลักษณะงานที่ดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ Dhira Ramdeja (2001) และกุล

ชยา เต็มชวาลา (2548) ท่ีไดศึกษาเรื่องความหลากหลายในงาน (Skills  Variety) ความมีเอกลักษณ

ในงาน (Task  Identity) ความสําคัญของงาน (Task  Significance) และความมีอิสระในงาน 

(Autonomy) 

2)  ลักษณะองคการ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญมีลักษณะองคการที่ดี 

เนื่องจาก เจาหนาที่เชื่อวา บก.ตม.ทอช. เปนองคการที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักโดยที่บุคคลโดยทั่วไป

อยากเขามาทํางานในองคการ รวมถึงความเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปของบุคคลภายนอก องคการมี

ความชัดเจนของกฎ ระเบียบชัดเจนที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม และองคการมีการการกระจายอํานาจ

มอบหมายงานและความรับผิดชอบไปยังแผนกตางๆอยางชัดเจน เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Chaiyanant Panyasiri (2008) และ สุกานดา ศุภคติสันติ์ (2540) ท่ีไดศึกษาถึง ความมีช่ือเสียง

ขององคการ (Reputation) การกระจายอํานาจ (Decentralization) และการจัดรูปแบบอยางเปน

ทางการ (Formalization)  

3) ประสบการณในการทํางาน เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญไดรับ

ประสบการณท่ีดีในการทํางาน เนื่องจาก เจาหนาที่มีความรูสึกวาองคการไดใหความมั่นคงสามารถ

พึงพาได และมีบรรยากาศการทํางานที่มีความเปนกันเองและเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน แตใน

เรื่องที่เจาหนาที่รูสึกวาตนไดรับประสบการณในการทํางานที่ยังไมเหมาะสมเทาที่ควร คือ 

เจาหนาที่รูสึกวาตนยังไมไดรับการสนับสนุนหรือใหโอกาสพัฒนาความรู หรือไมไดเขารับการ

อบรมเทาที่ควร นอกจากนี้ยังรูสึกวาองคการไมเห็นคุณคาของตน รวมถึงไมไดรับโอกาสในการ

พิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรม และโอกาสมีสวนรวมในการเสนอความเห็นในงานยังคงมี

นอยอยู 
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4)  ความพึงพอใจในคาตอบแทน เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญมีความพึง

พอใจในคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน เนื่องจาก เจาหนาที่เห็นวาเงินคาตอบแทนที่ไดรับนั้นเหมาะสม

กับผลการปฏิบัติงาน แตเจาหนาที่ไมพึงพอใจในคาตอบแทน ในเรื่อง องคการจัดสวัสดิการไม

เหมาะสม อาจเนื่องจาก ท่ีพักอาศัยของเจาหนาที่ท่ี บก.ตม.ทอช. จัดหาใหนั้นอยูหางไกลจากที่

ทํางาน (สนามบินสุวรรณภูมิ) อาจทําใหเจาหนาที่ไมไดรับความสะดวกในการเดินทางมา

ปฏิบัติงาน 

5) ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญเห็นวา

ผูบังคับบัญชามีภาวะผูนํา เนื่องจาก เห็นวาผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบในงานของตนเอง มี

ความมุงมั่นตั้งใจเปนตัวอยางกระตุนใหงานสําเร็จ ผูบังคับบัญชาเปนผูช้ีแนะใหทํางานบรรลุผล

สําเร็จ ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนกวางไกล และผูบังคับบัญชาเปนบุคคลที่เจาหนาที่ไววางใจและ

ศรัทธา แต เรื่องที่เจาหนาที่เห็นวาผูบังคับบัญชาไมมีภาวะผูนํา คือ การที่ผูบังคับบัญชาไมเปด

โอกาสใหเจาหนาที่มีสวนรวม  ผูบังคับบัญชาไมมีความสามารถในการจูงใจลูกนอง ผูบังคับบัญชา

ไมปรึกษาหารือกับลูกนองกอนตัดสินใจเรื่องสําคัญ และเจาหนาที่รูสึกวาตนไมสามารถพูดคุยหรือ

ปรึกษาหารือในเรื่องตางๆกับผูบังคับบัญชาไดอยางไมอึดอัดใจ 

6)  ขวัญกําลังใจ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญมีขวัญกําลังใจสูง เนื่องจาก 

เจาหนาที่สวนใหญยังคงมาปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ ไมขาดงานหรือลางานบอยๆ มีความ

กระตือรือรนในการทํางาน และผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ยังคงอยูในระดับปกติหรือมีความ

สม่ําเสมอของผลการปฏิบัติงาน แตเรื่องที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมมีขวัญกําลังใจหรือขวัญ

กําลังใจต่ํา คือ เรื่องการตองการโอนยายงานหรือเปลี่ยนสายงาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเจาหนาที่

ตรวจคนเขาเมืองตองการที่จะยายไปปฏิบัติหนาที่ท่ีดานตรวจคนเขาเมืองตามจังหวัดตางๆบาง 

7)  ความผูกพันตอองคการ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญมีความผูกพันตอ

องคการ เนื่องจาก มีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ รูสึกวาองคการมีความหมายตอตัว

เจาหนาที่เปนอยางมาก มีความพรอมที่จะมอบความจงรักภักดีใหแกองคการ คิดวาโอกาสที่จะได

งานใหมมีนอย หากลาออกจากองคการนี้ องคการไดใหส่ิงที่ดีๆแกเจาหนาที่มาโดยตลอด องคการนี้

เปนเสมือนครอบครัว องคการอื่นใหผลตอบแทนไมเทียบเทาองคการนี้ รูสึกวาปญหาขององคการ

เปนเสมือนปญหาของเจาหนาที่เอง มีความยินดีจะอยูกับองคการนี้จนเกษียณอายุ และเจาหนาที่รูสึก

ผิดถาลาออกจากองคการนี้ 
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5.5.2  การศึกษาตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจ 

คนเขาเมือง 

จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมือง กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ คือ เพศ เงินเดือน ลักษณะงาน ลักษณะ

องคการ ประสบการณในการทํางาน ความพึงพอใจในคาตอบแทน ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 

และขวัญกําลังใจ ซ่ึงผูวิจัยขออภิปรายผล ดังนี้ 1) เพศมีผลตอความผูกพันตอองคการ กลาวคือ เพศ 

(Gender) เปนลักษณะสวนบุคคล (Personal  Characteristics) อยางหนึ่ง ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของ

แตละบุคคลที่แตกตางกัน คือเปนชาย หรือหญิง ซ่ึงคุณลักษณะดังกลาวจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ในการทํางานของบุคคลที่แตกตางกัน (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, 2544: 16) นอกจากนี้ จากการศึกษา

ปจจัยดานเพศกับความผูกพันตอองคการของ Angle and Perry (1981: 1-14) ซ่ึงไดทําการศึกษาเรื่อง

ความผูกพันตอองคการพบวา หญิงมีความผูกพันตอองคการมากกวาชาย จึงอาจกลาวไดวาเพศมีผล

ตอความผูกพันตอองคการ 2) เงินเดือนมีผลตอความผูกพันตอองคการ เนื่องจาก เงินเดือน (Salary) 

ก็เปนลักษณะสวนบุคคล (Personal  Characteristics) อยางหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต

ของแตละบุคคล โดยมีนักวิชาการไดศึกษาพบวาระดับเงินเดือนหรือรายไดมีความสัมพันธทางบวก

กับความผูกพันตอองคการ (สุกานดา ศุภคติสันติ์, 2540: 27) และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัลภา 

พัวพงษพันธุ (2547) พบวา รายไดมีผลตอความผูกพันตอองคการ 3) ลักษณะงานมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการ เนื่องจาก พบวาผลลัพธจากการออกแบบลักษณะงานที่เหมาะสมนั้นจะ

แสดงออกถึงการเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงาน เพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน รวมทั้งลดการขาด

งานและการลาออกจากงาน ซ่ึงผลลัพธดังกลาวโดยเฉพาะการลดขาดงานและการลาออกจากงาน

แสดงถึงลักษณะของผูท่ีมีความผูกพันตอองคการ ดังที่นักวิชาการกลาววา ผูท่ีมีลักษณะมีความ

ผูกพันตอองคการจะแสดงออกโดยการไมเต็มใจที่จะลาออกจากองคการ (Hrebiniak and Alluto, 

1968; ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2551) นอกจากนี้ Steers  (1977:  122) กลาวอีกวาสาเหตุท่ีบุคคลมี

ความผูกพันตอองคการและเลื่อมใสศรัทธาในเปาหมายขององคการบุคคลซึ่งมีความรูสึกผูกพัน

ดังกลาวมักมีความผูกพันอยางมากตอลักษณะงานเพราะเห็นวาลักษณะงานงานคือหนทางซึ่งตนจะ

สามารถทําประโยชนกับองคการใหบรรลุถึงเปาหมายไดสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ Dhira 

Ramdeja (2001: 100-101); สุกานดา ศุภคติสันติ์ (2540: 74-75) และกุลชยา เต็มชวาลา (2548: 128-

129) ไดทําการศึกษาปจจัยลักษณะงานวามีผลตอความผูกพันตอองคการ 4) ลักษณะองคการมีผลตอ

ความผูกพันตอองคการ นั่นคือองคการที่มีการออกแบบโครงสรางองคการ หรือมีลักษณะองคการที่

แตกตางกันสามารถกอใหเกิดทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานที่มีตอองคการที่แตกตางกันดวย 
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(ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550:  279) ดังนั้น ลักษณะองคการที่ดีจะเต็มไปดวยผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอ

องคการ ซ่ึงสอดคลองกับคํานิยามความผูกพันตอองคการของ ภรณี มหานนท (2529:  94) กลาววา 

ความผูกพันตอองคการหมายถึงพนักงานที่มีความผูกพันตอเปาหมาย คานิยม และวัตถุประสงคของ

นายจาง จะมีทัศนคติท่ีดีและเต็มใจที่จะทุมเทพลังในการทํางานเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายได

สะดวกขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Chaiyanant Panyasiri (2008: 55-56) พบวา ลักษณะของ

องคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับ ความผูกพันตอองคการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกานดา 

ศุภคติสันติ์ (2540:  73-74) พบวา ลักษณะองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ

องคการโดยพบวา การกระจายอํานาจในองคการ ความชัดเจนของกฎ ขอบังคับ ความชัดเจนของ

ข้ันตอนการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) 

ประสบการณในการทํางานมีผลตอความผูกพันตอองคการ ดังที่ Steers (1977: 122) กลาววา

ประสบการณในการทํางาน (Work Experiences) หมายถึง ความรูสึกของพนักงานแตละคนวาเขา

รับรูการทํางานในองคการอยางไร ซ่ึงประกอบไปดวย 4 ลักษณะคือ ทัศนคติของกลุมตอองคการ 

(Group Attitude) ความสําคัญของตนเองตอองคการ (Personal Importance) การสามารถพึ่งพาและ

ความไววางใจไดขององคการ (Organization Dependability) และความคาดหวังที่จะไดรับการ

ตอบสนองจากองคการ (Met  Expectation) และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกานดา ศุภคติสันติ์ 

(2540: 74-75) และกุลชยา เต็มชวาลา (2548:  128-129) พบวาประสบการณขณะปฏิบัติงานกับ

องคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 6) ความพึงพอใจในคาตอบแทนมีผล

ตอความผูกพันตอองคการ เนื่องจาก คาตอบแทนนั้นเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถจูงใจใหเจาหนาที่

ทํางานใหกับองคการ สอดคลองกับ วิเชียร วิทยอุดม (2549:  148) ท่ีกลาววา คาตอบแทน 

(Compensation) เปนสิ่งสําคัญที่ชวยดึงดูดและรักษาพนักงานไว และชวยเสริมสรางใหพนักงานเกิด

ความผูกพันตอองคการดวยการใชส่ิงจูงใจตางๆ ซึ่งผูบริหารองคการจะตองใสใจทั้งคาตอบแทนที่

เปนตัวเงิน และคาตอบแทนอื่น เชนสวัสดิการตางๆใหเหมาะสม จึงจะทําใหเจาหนาที่มีความคิดเชิง

บวกกับองคการ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ กุลชยา เต็มชวาลา (2548) พบวา ปจจัยดาน

ผลประโยชนตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 7) ภาวะ

ผูนําของผูบังคับบัญชามีผลตอความผูกพันตอองคการ เนื่องจาก บทบาทของการใชภาวะผูนําที่ดี จะ

สงผลใหเกิดการกระตุนตอพนักงานใหมีการตื่นตัวและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานตามภาระหนาที่

ของตนเองดวยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่องคการจะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอ

องคการไดนั้น ผูนําจะตองมีบทบาทสําคัญ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 264-265) ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Phakdee Tawinno (2003: 95-96); พณิชา ปรีชา (2547: 108-109); ทวนชัย ชองสวาง 

(2542: บทคัดยอ) ลักษณะของภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ และ8) 
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ขวัญกําลังใจมีผลตอความผูกพันตอองคการ เนื่องจาก การสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เปน

ปจจัยที่เกี่ยวของโดยตรงตอการเพิ่มพลังที่กอใหเกิดความผูกพันและความกระตือรือรนตองานที่

ไดรับมอบหมาย กลาวคือ การที่พนักงานมีขวัญกําลังใจดี จะเปนแรงกระตุนและผลักดันให

พนักงานมีความศรัทธา จงรักภักดี พรอมที่จะทุมเทแรงกายแรงใจเพื่อสรางความเจริญเติมโต 

ความกาวหนาใหแกองคการ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 269) นอกจากนี้ Flippo (1970:102) ยังได

กลาวถึงเรื่องของความมีขวัญดี หรือขวัญสูงนี้วา เมื่อพนักงานมีขวัญดีจะมีเหตุการณท่ีแสดงออก

ของการเพิ่มขึ้นในเรื่องของความจงรักภักดี ซ่ึงสอดคลองกับ March and Mannari (1977: 57) และ

Mowday and others (1982: 27) ท่ีกลาววา ความรูสึกจงรักภักดี (Loyalty) นี้ เปนการแสดงออกถึง

ลักษณะของผูท่ีมีความผูกพันตอองคการ  

 

5.2.3  การศึกษาตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองตามลําดับความสําคัญ  

จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรทั้ง 14 ตัว ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน 

ตําแหนง เงินเดือน ลักษณะงาน ลักษณะองคการ ประสบการณในการทํางาน ความพึงพอใจใน

คาตอบแทน ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา ขวัญกําลังใจ และความผูกพันตอองคการ สามารถรวมกัน

พยากรณความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทา

อากาศยานแหงชาติไดรอยละ 46.4 โดยตัวแปรที่พยากรณความผูกพันตอองคการไดดีท่ีสุดคือ ขวัญ

กําลังใจ รองลงมาคือ ประสบการณในการทํางาน และความพึงพอใจในคาตอบแทน ตามลําดับ ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่สูงขึ้นเปนผลมาจากตัวแปร

ดังกลาว ดังนั้นกองบังคับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ ควรใหความสําคัญกับตัวแปร

เหลานี้ ซ่ึงจากผลการวิจัย เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญมีขวัญกําลังใจ มีประสบการณในการ

ทํางาน และมีความพึงพอใจในคาตอบแทนในระดับสูง ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะทําใหเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองมีความผูกพันตอองคการสูงขึ้นตามไปดวย 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 

จากการวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง กองบังคับการ

ตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะที่ได

จากการวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
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5.3.1  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรม และผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่นาจะสามารถนําไปใช

เปนแนวทางในการเพิ่มระดับความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง กองบังคับการ

ตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติได โดยจะนําเสนอขอเสนอแนะในแตละตัวแปรหรือปจจัย

ท่ีสําคัญที่ผูวิจัยไดศึกษามา ดังตอไปนี้ 

1)   ลักษณะสวนบุคคล 

จากผลการวิจัยพบวาเพศมีผล มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการ และยังพบอีกวาเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญเปนหญิง ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงควรมี

การกําหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคลโดยคํานึงถึงความแตกตางในลักษณะของเพศดวย 

เนื่องจาก ลักษณะการทํางานของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะตองทํางานเปนผลัดหมุนเวียนกัน

ตลอด 24 ช่ัวโมง และจะตองนั่งปฏิบัติงานเปนระยะเวลานาน และในบางครั้งที่มีผูโดยสารจํานวน

มากๆ จะทําใหเจาหนาที่ไมมีเวลาลุกจากที่นั่งตรวจ หรือไดผอนคลายอิริยาบทเลย ดังนั้นความ

แตกตางในลักษณะของเพศ หรือสรีระรางกายของเพศหญิง อาจมีผลตอความอดทนกับสภาพการ

ทํางานที่ตองนั่งปฏิบัติงานเปนระยะเวลานานที่แตกตางจากเพศชาย  

นอกจากนี้ในเรื่องของตําแหนงเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญมีตําแหนงเปนผู

บังคับหมู  ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวาผูท่ีมีตําแหนงเปนผูบังคับหมูมีความผูกพันตอององคการ

มากกวาผูท่ีมีตําแหนงเปนรองสารวัตร หรือสารวัตร ฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวาผูปฏิบัติงานระดับลาง 

ซ่ึงก็คือเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองชั้นประทวนมีความผูกพันตอององคการมากกวาหรือสูงกวา

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองชั้นสัญญาบัตร ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงควรใสใจและใหความสําคัญกับ

ผูปฏิบัติงานชั้นประทวนซึ่งเปนเจาหนาที่สวนใหญในองคการใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง

ของการดูแลเอาใจใสในเรื่องความเดือดรอนตางๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบแก

เจาหนาที่อยางเปนธรรม 

ในสวนของระดับการศึกษา พบวาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แตผูท่ีมี

การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีกลับมีความผูกพันตอององคการมากกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี ซ่ึงจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการศึกษาที่สูงกวานั้นมีผลตอ

ความผูกพันตอองคการนอยกวา ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไดยืนยันแนวคิดในเรื่องของความผูกพันตอ

องคการของ จิรประภา อัครบวร(2549: 2) ท่ีไดกลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือทุนทาง

ปญญา (Intellectual  Capital) ไมไดเปนเพียงการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถและทักษะ

เทานั้น บางครั้งคนที่มีความรูความสามารถและทักษะอาจไมไดทํางานหรืออาจไมไดทุมเทใหกับ

การทํางานอยางเต็มที่เสมอไป ดังนั้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงตองทําใหคนมีความผูกพัน
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ตอองคการ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงควรหมั่นสังเกตวาเจาหนาที่ไดทุมเททํางานอยางเต็มกําลัง

ความสามารถและเหมาะสมกับความรูหรือระดับการศึกษาที่เจาหนาที่แตละคนมีอยูหรือไม  

2)   ความพึงพอใจในคาตอบแทน  

ผูวิจัยไดตั้งคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในคาตอบแทนที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง

ไดรับโดยแยกเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน เชน เงินเดือน เงินคาปรับที่ไดรับจากสายการบิน และ

เงินคาทํางานลวงเวลา และอีกสวนคือคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน เชน สวัสดิการตางๆ ผลการวิจัย

พบวา เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญพอใจกับเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆที่ไดรับในแตละ

เดือน ท้ังนี้เนื่องมาจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไดรับเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆคอนขางสูง แต

อาจจะไมพอใจในบางเรื่อง เชน การไดรับเงินไมเต็มจํานวน หรือไดรับเงินเพิ่มอื่นๆลาชา สวนใน

เรื่องของสวัสดิการตางๆนั้น เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญเรียกรองใหมีการจัดสวัสดิการรถ

รับ-สงเจาหนาที่ เนื่องจากบานพักของเจาหนาที่อยูไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ ทําใหมีความไม

สะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน  

อยางไรก็ตามถึงแมวาคาตอบแทนจะเปนปจจัยที่สําคัญที่สามารถจูงใจใหเจาหนาที่มี

ความผูกพันตอองคการ แตหนวยงานราชการก็มีขอจํากัดในการจายคาตอบแทนที่แตกตางจาก

ภาคเอกชน แตทวาหนวยงานก็ยังสามารถจายคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน เพื่อจูงใจแกเจาหนาที่ได 

เชนจัดสรรสวัสดิการตางๆ ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงควรจัดสรรสวัสดิการตางๆ เชน รถรับ-สงใหแก

เจาหนาที่เพื่ออํานวยความสะดวกตอการมาปฏิบัติหนาที่ 

3)   ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา  

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญเห็นวาผูบังคับบัญชา เปนผูมีความรู

ความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรับผิดชอบในงานเปนอยางดีแลว แตก็ยังเห็นวา

ผูบังคับบัญชายังบกพรองในเรื่องของการสรางปฏิสัมพันธกับลูกนองอยู กลาวคือ บางครั้งอาจ

ไมไดปรึกษาลูกนองกอนตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆที่มีผลกระทบตอลูกนอง หรือเมื่อลูกนองมีปญหา

คับของใจก็ไมสามารถพูดคุยหรือปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาไดอยางไมอึดอัดใจ ซ่ึงผูวิจัยเห็นวา 

ผูบังคับบัญชาสวนใหญเปนผูมีความรูความสามารถ และมีวิสัยทัศนกวางไกลอยูแลว แตขาดเพียง

การถายถอดวิสัยทัศนนั้นไปสูผูใตบังคับบัญชา ดังนั้นผูบริหารระดับสูงหรือผูบังคับบัญชาควรมี

สวนรวมและใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับลางใหมากขึ้น โดยการลงไป

สอบถามปญหาหรืออุปสรรคตางของเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ ควรหมั่นตรวจตรา พบปะพูดคุย 

โดยทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาเมื่อเขามีปญหาผูบังคับบัญชาสามารถชวยเขาไดอยางไมอึดอัดใจ 
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4)   ขวัญกําลังใจ 

จากผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสวนใหญยังคงมีขวัญกําลังใจที่ดี 

ยังคงมาปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีผลการปฏิบัติงานที่ดี แตมี

ขอที่นาสังเกตคือ เจาหนาที่สวนใหญน้ันมีความตองการที่จะโอนยายหรือเปลี่ยนสายงาน ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากเจาหนาที่ตองการที่จะยายไปปฏิบัติงานยังดานตรวจคนเขาเมืองตามจังหวัดตางๆบาง

อาจเปนเพราะดานตางๆเหลานั้น มีเวลาเปดทําการเปนเวลาซึ่งตางจากดานทาอากาศยานที่ตอง

ปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ช่ัวโมง หรืออาจเปนเพราะมีคาตอบแทนที่ไมเทากันกับดานทาอากาศยาน 

ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงควรที่จะสํารวจขวัญในดานของความตองการโอนยายหรือเปลี่ยนสายงาน

ของเจาหนาที่วามีความตองการยายไปปฏิบัติหนาที่ยังดานตรวจคนเขาเมืองตามจังหวัดตางๆบาง

หรือไม และเพราะสาเหตุใด และเนื่องจากปจจัยดานขวัญกําลังใจเปนปจจัยที่สามารถพยากรณ

ความผูกพันตอองคการไดดีท่ีสุด ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงควรมีการวางแผนในการสํารวจขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการดําเนินงานทั้งแผนที่เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการสํารวจ ขอคําถามที่ใช

ในแบบสอบถามการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง เวลาที่จะทําการสํารวจ ระยะเวลาในการ

ประมวลผล และการใหผลขอมูลยอนกลับแกเจาหนาที่ 

อยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ “ความจริงใจในการสํารวจ” ซ่ึงผูบังคับบัญชา

จะตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการสํารวจไปเพื่อคนหาขอบกพรองในการบริหาร

จัดการ ทัศนคติ หรือความรูสึกของเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงาน แลวนํามาใชในการปรับปรุงและเพิ่มขวัญ

กําลังใจใหสูงขึ้น ก็จะเปนประโยชนตอการเพิ่มระดับความผูกพันตอองคการตอไป 

 

5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1)  ควรนําปจจัยที่ผูวิจัยศึกษามา ไปใชกับกลุมตัวอยางอื่นๆ เชน เจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองที่ปฏิบัติหนาที่ประจําดานตรวจคนเขาเมืองตามจังหวัดตางๆ เพื่อจะไดทราบวาปจจัย

เหลานั้นมีผลตอความผูกพันตอองคการแตกตางกันหรือไม เพียงไร 

2)  ควรนําปจจัยอื่นๆ มาศึกษาเพิ่มเติม เชน สุขภาพของเจาหนาที่ และการจัด

ฝกอบรม เปนตน 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ก 

 
แบบสอบถาม 

เรื่อง ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง กองบังคับการตรวจคน

เขาเมืองทาอากาศยานแหงชาติ 

สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล   

1. เพศ    0   ชาย   1  หญิง 

2. อายุ (เต็ม).............................ป 

3. ระดับการศึกษา (ข้ันสูงสุดที่สําเร็จ)                       0  ต่ํากวาปริญญาตรี    

 1  ปริญญาตรี  2   สูงกวาปริญญาตรี 

4. สถานภาพ          0  โสด                             1  สมรส                 

 2  หมาย   3  หยาราง 

5. อายุงาน................................ป 

6. ตําแหนง    0   ผบ.หมู   1  รอง สว. 

    2  สว.     

7. เงินเดือน..............................บาท/เดือน 

 

สวนที่ 2 ปจจัยตางๆ 

ปจจัยลักษณะงาน 

คํากลาว เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

8.   งานของทานตองใชทักษะ ความชํานาญในการ     

      ปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
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คํากลาว เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

9.   ทานมีโอกาสที่จะทํางานใหเสร็จสมบูรณทั้งหมด  

      หรือครบกระบวนการ 
     

10. งานของทานมีผลกระทบตองานอื่นๆ      

11. ทานมีอิสระในการทํางาน และใชดุลยพินิจใน 

      การปฏิบัติงาน 
     

12. ทานมีโอกาสรับทราบผลการปฏิบัติงานของทาน      

13. งานของทานเปดโอกาสใหทานมีความกาวหนา 

      เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 
     

14. โดยสรุป งานที่ทานทําอยูเปนงานที่ดีมากนอยเพียงใด 

      0  นอยที่สุด        1  นอย         2  ปานกลาง       3  มาก         4  มากที่สุด       5  ไมแนใจ 

15. ถาใหคะแนน 0-10 ทานจะใหคะแนนลักษณะงานของทานเทาใด                           ระบุ........................คะแนน 

 

 

ปจจัยลักษณะองคการ 

คํากลาว เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

16. องคการของทานมีการมอบหมายงานและความ 

      รับผิดชอบไปยังแผนกตางๆอยางชัดเจน 
     

17. องคการของทานมีกฎ ระเบียบที่ชัดเจนแนนอน  

      ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตาม 
     

18. ทานเชื่อวาองคการของทานเปนองคการที่เปนที่ 

      ยอมรับโดยทั่วไป 
     

19. ทานเชื่อวาบุคคลโดยทั่วไปอยากเขามาทํางานใน 

      องคการของทาน 
     

20. โดยสรุป องคการของทานเปนองคการที่ดีมากนอยเพียงใด 

      0  นอยที่สุด        1  นอย         2  ปานกลาง       3  มาก         4  มากที่สุด       5  ไมแนใจ 

21. ถาใหคะแนน 0-10 ทานจะใหคะแนนลักษณะองคการของทานเทาใด                     ระบุ........................คะแนน 
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ปจจัยประสบการณในการทํางาน 

คํากลาว เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

22. องคการเปดโอกาสใหทานมีสวนรวม 

      ในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารงาน 
     

23. บรรยากาศการทํางานขององคการมีความเปน 

      กันเอง และเอื้ออํานวยตอการทํางานเปนอยางดี 
     

24. ทานไดรับการสนับสนุนหรือใหโอกาสพัฒนา  

      ความรูในงานเปนอยางดี 
     

25. องคการนี้มั่นคง      

26. องคการไดแสดงใหเห็นวาทานเปนทรัพยากร 

      บุคคลที่มีคุณคา 
     

27. ผูบังคับบัญชาพิจารณาความดีความชอบแกทาน 

      อยางยุติธรรม 
     

28. โดยสรุป ทานมีประสบการณในการทํางานที่ดีมากนอยเพียงใด 

      0  นอยที่สุด        1  นอย         2  ปานกลาง       3  มาก         4  มากที่สุด       5  ไมแนใจ 

29. ถาใหคะแนน 0-10 ทานจะใหคะแนนประสบการณทํางานของทานเทาใด              ระบุ........................คะแนน 

 

ปจจัยความพึงพอใจในคาตอบแทน 

คํากลาว เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

30. ทานไดรับเงินคาตอบแทน เชน เงินคาทํางาน 

      ลวงเวลา และเงินคาปรับ อยางเหมาะสมกับผล 

      การปฏิบัติงานของทาน 

     

31. องคการของทานจัดใหมีสวัสดิการ เชน รถรับสง 

      ที่พัก แกทานอยางเหมาะสม 
     

32. โดยสรุป ทานพึงพอใจในคาตอบแทนของทานมากนอยเพียงใด 

      0  นอยที่สุด        1  นอย         2  ปานกลาง       3  มาก         4  มากที่สุด       5  ไมแนใจ 

33. ถาใหคะแนน 0-10 ทานจะใหคะแนนความพึงพอใจในคาตอบแทนของทานเทาใด ระบุ.......................คะแนน 
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ปจจัยภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 

คํากลาว 

 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

34. ผูบังคับบัญชาของทาน เปนผูช้ีแนะเพื่อใหทาน 

      ทํางานบรรลุผลสําเร็จ 
     

35. ผูบังคับบัญชาของทาน มีความมุงมั่นตั้งใจที่จะ 

      เปนตัวอยางกระตุนใหการปฏิบัติงานบรรลุผล 

      สําเร็จตามเปาหมาย 

     

36. ผูบังคับบัญชาของทานมีความรับผิดชอบในงาน 

      ของตนเองเปนอยางดี 
     

37. ผูบังคับบัญชาของทานเปนผูมีวิสัยทัศน 

      กวางไกล 
     

38. ผูบังคับบัญชาของทานมักเปดโอกาสให 

      พนักงานมีสวนรวมและใหความสําคัญตอ 

      บทบาทหนาที่ของพนักงาน 

     

39. ผูบังคับบัญชาของทานสามารถจูงใจใหทาน 

      ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 
     

40. ผูบังคับบัญชามักปรึกษาหารือกับลูกนองกอน 

      การตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ 
     

41. ทานสามารถพูดคุยเรื่องตางๆกับผูบังคับบัญชา 

      ไดอยางไมอึดอัดใจ 
     

42. ผูบังคับบัญชาเปนบุคคลที่ทานไววางใจและ 

      ศรัทธา 
     

43. โดยสรุป ผูบังคับบัญชาของทานมีภาวะผูนํามากนอยเพียงใด 

      0  นอยที่สุด        1  นอย         2  ปานกลาง       3  มาก         4  มากที่สุด       5  ไมแนใจ 

44. ถาใหคะแนน 0-10 ทานจะใหคะแนนภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาของทานเทาใด ระบุ.........................คะแนน 
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ปจจัยขวัญกําลังใจ 

คํากลาว เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวยอยาง

ย่ิง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

45. องคการของทานมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑสูง      

46. ทานกระตือรือรนในการทํางาน      

47. ทานไมขาดงาน หรือลางานบอยๆ      

48. ทานไมตองการโอนยาย หรือเปลี่ยนสายงาน       

49. โดยสรุป ทานมีขวัญกําลังใจในการทํางานมากนอยเพียงใด 

      0  นอยที่สุด        1  นอย         2  ปานกลาง       3  มาก         4  มากที่สุด       5  ไมแนใจ 

50. ถาใหคะแนน 0-10 ทานจะใหคะแนนขวัญกําลังใจในการทํางานของทานเทาใด ระบุ............................คะแนน 

 

สวนที่ 3 ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

ความผูกพันตอองคการ เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

51. ทานยินดีที่จะอยูกับองคการนี้จนเกษียณอายุ        

52. ทานรูสึกวาปญหาที่องคการประสบอยูเปน 

       เสมือนปญหาของตนเอง  
     

53. ทานรูสึกวาองคการนี้เปนเสมือนครอบครัว        

54. องคการนี้มีความหมายตอตัวทานอยางมาก      

55. ทานรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการนี้        

56. ในเวลานี้เปนการยากมากที่ทานจะออกจาก 

       องคการ แมวาจะตองการเชนนั้น   
     

57. ทานเชื่อวาโอกาสที่จะไดงานใหมมีนอยมาก 

       หากลาออกจากองคการนี้   
     

58. เหตุผลที่ทําใหทานตัดสินใจทํางานกับองคการนี้ 

      ตอไป ก็เนื่องจากองคการอื่นๆอาจไมสามารถให 

      ผลตอบแทนเทียบเทากับที่ไดรับจากองคการนี้  

     

59.ทานจะรูสึกผิดถาลาออกจากองคการในเวลานี้      

60. องคการนี้สมควรจะไดรับความจงรักภักดีจาก 

      ทาน 
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ความผูกพันตอองคการ เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไม 

เห็นดวย 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

61. องคการนี้ไดใหสิ่งที่ดีๆแกทานมาโดยตลอด      

62. โดยสรุป ทานผูกพันกับองคการของทานมากนอยเพียงใด 

      0  นอยที่สุด        1  นอย         2  ปานกลาง       3  มาก         4  มากที่สุด       5  ไมแนใจ 

63. ถาใหคะแนน 0-10 ทานจะใหคะแนนความผูกพันตอองคการของทานเทาใด ระบุ.................................คะแนน 

 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

ทานคิดวา บก.ตม.ทอช. จะตองทําอยางไรจึงจะทําใหทานมีความผูกพันตอองคการมาก

ยิ่งขึ้น โปรดระบุ 

……………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………. 

ขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาสละเวลาอันมีคาของทานเพื่อตอบแบบสอบถามนี้ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

 
หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล 





ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ ช่ือสกุล         นายฤทธิวัฒน    ท่ังกลาง 

 
ประวัติการศึกษา           1) ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 

              มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                   ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2545 

          2) วิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

                   ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2548 

 

ท่ีอยูปจจุบัน 518  ถ.มิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา 30000  

โทร. (044) 222502, 086-0891626 

 

ทุนการศึกษา              ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ จาก 

       คณะรัฐประศาสนศาสตร  

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 






