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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่องาน 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อ
องค์การ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร  4) 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ และ 5) น าเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 266 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 8 ตอน ประกอบด้วย 
แบบสอบคุณลักษณะทั่วไป, แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล, แบบสอบถามปัจจัยลักษณะงาน, 
แบบสอบถามปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ , แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน, 
แบบสอบถามปัจจัยลักษณะองค์การ, แบบสอบถามความผูกพันต่องาน และแบบสอบถามความผูกพัน
ต่อองค์การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความแตกต่างของสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่องาน 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ และ 5) น าเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้  คือ บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 266 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 8 ตอน ประกอบด้วย 
แบบสอบคุณลักษณะทั่วไป, แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล, แบบสอบถามปัจจัยลักษณะงาน, 
แบบสอบถามปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ , แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน, 
แบบสอบถามปัจจัยลักษณะองค์การ, แบบสอบถามความผูกพันต่องาน และแบบสอบถามความผูกพัน
ต่อองค์การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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การทดสอบความแตกต่างของสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความผูกพันต่องานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าองค์ประกอบพบว่าบุคลากรมีความผูกพันกับงานด้านความทุ่มเทอุทิศตัวสูงที่สุด 
รองลงมาคือความขยันขันแข็ง และความจดจ่ออยู่กับงานอยู่ในระดับปานกลาง 2) ระดับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าองค์ประกอบด้านการกล่าวถึง
องค์การในทางที่ดีมีระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ และ
องค์ประกอบด้านการคงอยู่กับองค์การอยู่ในระดับปานกลาง  3) ความผูกพันต่องานโดยรวมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมในระดับสูง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (r = .695) 4) ปัจจัยที่สามารถท านายความผูกพันต่องาน ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานและปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยสามารถ
ร่วมกันท านายความผูกพันต่องานได้ร้อยละ43.5 และปัจจัยที่สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การ 
ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยลักษณะองค์การ ซึ่งทั้ง 3 
ปัจจัยสามารถร่วมกันท านายความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 46.8 
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The research aimed to:  1.) study the level of work engagement 2.) study the level 

of organization engagement 3.) study the relations between work engagement and 

organization engagement 4.) study the factors affecting the level of work engagement 

and organization engagement, and 5.) make suggestions to enhance work engagement 

and organization engagement. 

The sample group was 266 disabilities caregivers in Bangkok Metropolitan 

Region.  Data were collected by questionnaires including eight factors: general 

characteristics, personal characteristics, job characteristics, assignment experiences, work 

environment, organization characteristics, work engagement, and organization 

engagement. Statistical data analysis techniques consisted of frequency, 

percentage,  mean, standard deviation, independent sample T-test,  one- way ANOVA, 

Pearson’s correlation coefficient,  and multiple regression analysis. 
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The findings were found as follow.  1.) The overall level of work engagement was 

high. When considering individual element, dedication was higher than vigor. Absorption 

was at a moderate level. 2.) The level of organization engagement was generally 

high.  When considering individual element, the Say element was found to be higher 

than the Strive. The Stay was at a moderate level.  3.) Work engagement yielded highly 

positive correlation with organization engagement at the 0.01 level of significance (r = 

.695) 4.) Factors that could predict work engagement included personal characteristic, 

work environment, and assignment experiences. The three factors could predict work 

engagement at 43.5 percent.  In addition, factors that could predict organization 

engagement were work environment, personal characteristics, and organization 

characteristics. The three factors could predict organization engagement at 46.8 percent. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้ ผู้วิจัยได้รับความรู้ แนวคิดต่างๆมากมาย
จากคณาจารย์ทุกท่าน วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการเรียน ผู้วิจัยขอขอบคุณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มอบทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่  2 และทุนสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ โดยวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการอนุเคราะห์และกาสนับสนุนจากหลาย
ภาคส่วน ดังที่จะกล่าวต่อไป 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ที่เปี่ยม
ด้วยความเมตตาต่อศิษย์ กรุณาให้ค าปรึกษา แนะแนวทางอีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานใน
ทุกขั้นตอนกระทั่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จ  ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต ประธานสอบ
วิทยานิพนธ์และ ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถาบัน ที่ได้คอยให้ความรู้ ข้อแนะน า
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยในครั้งนี้อย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณมูลนิธิต่างๆที่กรุณาอนุเคราะห์การเก็บข้อมูล  รวมทั้งบุคลากรทุกท่านที่สละ
เวลาอันมีค่ามาให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ และพ่ีๆ บุคลากร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ แนะน ามาโดยตลอด 

ขอบขอบพระคุณเพ่ือนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรฑิตา อังกินันท์ ที่คอยช่วยเหลือและตอบทุกข้อ
สงสัย รวมทั้งการสอนและแนะน าในหลายๆเรื่อง คอยมอบก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยเสมอมา 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีสาว ที่คอยให้ก าลังใจ สนับสนุนและคอยผลักดันในทุกเรื่อง ทุก
ที ่ทุกเวลา ด้วยดีเสมอตลอดมาและตลอดไป ท าให้ผู้วิจัยสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้ 

ท้ายที่สุดผู้วิจัยขอระลึกถึงพระคุณทุกท่านที่กล่าวมา ตลอดจนเจ้าของเอกสารและผลงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยได้กล่าวอ้างถึง รวมถึงผู้ที่มิได้เอ่ยนามที่มีส่วนช่วยเหลือให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี ้
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กรกฎาคม 2561 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

ในการพัฒนาประเทศนั้น ย่อมต้องค านึงถึงความเจริญเติบโต ความก้าวหน้า และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองเป็นส าคัญ ในการด าเนินการบริหารให้สามารถ
พัฒนาไปได้นั้นทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นปัจจัยจ าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนาและเติบโต ผู้น าจึงแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้ประเทศ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก น ามาสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน ประเด็นส าคัญของแผนฉบับนี้คือการมุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา อีกทั้งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ก าลังจะน ามาใช้นั้นยังคงเน้น
ประเด็นส าคัญของแผนไปที่มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคม
สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) 

อย่างไรก็ตามในทุกสังคมนั้นย่อมมีความไม่สมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับ
ไหนก็ตาม ก็ย่อมมีประชากรส่วนหนึ่งที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ พฤติกรรมและสติปัญญา
อยู่ร่วมด้วย (บุญเลิศ สิริภัทรวณิช, 2541) ประชากรเหล่านั้นคือคนพิการ ซึ่งตามค านิยามของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ.2550  ให้ความหมายว่า คนพิการ 
หมายถึง “บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม 
เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 
สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความจ าเป็น
พิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลปกติทั่วไป” (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2550 หน้า 2-3) 
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ในสังคมไทยนั้นได้ให้ความส าคัญกับกลุ่มคนพิการโดยเห็น ได้จาก รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีเนื้อหาโดยรวมเน้นที่สิทธิความเท่าเทียมกันทางสังคมของคนทุกกลุ่ม 
ซึ่งได้บรรจุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการไว้ในมาตรา 30 ว่าบุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเรื่องของความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพจะกระท ามิได้ และมาตรา 54 ว่า 
บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 124 ตอนที่ 61 ก ลง
วันที่ 27 กันยายน 2550) อีกทั้งในประเทศไทยยังมี แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นแผนแม่บทที่ก าหนดแนวทาง การด าเนินงานด้านคนพิการของประเทศไทยให้กับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยในแต่ละแผนนั้นมีระยะเวลา 5 ปีในการด าเนินงาน
ปัจจุบันได้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559โดยมีสาระส าคัญคือ 
ให้คนพิการด ารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังมีเป้าประสงค์ที่ให้ความส าคัญกับองค์การด้านคนพิการที่กล่าวว่า 
องค์การด้านคนพิการ ผู้น าคนพิการและเครือข่ายทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ มีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนงาน
ด้านคนพิการให้เกิดประสิทธิผลต่อเนื่องและยั่งยืน(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 
2554)  

จากการส ารวจผู้พิการของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ .ศ.2555 พบว่า มีประชากรที่พิการ
ประมาณ 1.5 ล้านคนหรือร้อยละ 2.2 ของประชากรทั่วประเทศ โดยพบผู้หญิงมีร้อยละของผู้พิการสูง
กว่าผู้ชายเล็กน้อย (ร้อยละ 2.3 และ 2.1 ตามล าดับ) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) จากข้อมูลสถิติ
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าประชากรที่พิการนั้นมีจ านวนมากและมีบางส่วนที่อาจไม่ได้รับการดูแลที่ถูกวิธี 
บริการของรัฐและเอกชนจึงจ าเป็นต้องเข้ามาท าหน้าที่ทดแทน ดูแล และให้บริการแก่คนพิการ  

ในทุกองค์การนั้น ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่น าความส าเร็จมาสู่ องค์การ องค์การ
ต่างๆจึงพยายามลงทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นอกจากนี้ยังแสวงหาวิธีบ ารุงรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพให้คงอยู่ และพร้อมอุทิศตนท างานให้องค์การอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประสิทธิภาพ
การด าเนินงานขององค์การ แต่ในหลายองค์การนั้นปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มักพบอยู่เสมอ อาทิ 
ปัญหาการลาออกของบุคลากร ซึ่งในประเทศไทยนั้น แม้ว่าจะมีการให้ความส าคัญกับคนพิการดังที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น แต่องค์การด้านคนพิการนั้นยังประสบปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ไม่น้อย ทั้งเรื่อง
ปัญหาจ านวนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีมาก ปัญหาคนที่เข้ามาท างานใน
องค์การส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวซึ่งมีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นแต่ขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจใน
การรับผิดชอบงานและยังไม่เข้าใจในบริบทงานที่ต้องใช้ความอดทนและความเสียสละในการท างาน 
ในขณะที่ค่าตอบแทนไม่ได้สูงมากนัก (กรภัทร์ จารุก าเนิดกนก, 2554) ซึ่งวิธีหนึ่งในการจูงใจและ
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รักษาบุคลากรไว้ในองค์การ คือ การสร้างความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) (จิร
ประภา อัครบวร, 2549) โดยความผูกพันของบุคลากร หมายถึง การที่บุคลากรรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิก
ขององค์การ จะปฏิบัติงานตามที่ตนได้รับ และจะแสดงถึงความรู้สึกนั้นออกมาในรูปของพฤติกรรม 
(Behavior) การรับรู้ (Cognitive) และอารมณ์ (Emotional) ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของ
ตน (Kahn, 1990 อ้างถึงใน เกตุนภัส เมธีกสิวัฒน์, 2555)  

สืบเนื่องจากปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การด้านคนพิการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยได้
ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของความผูกพันของบุคลากร(Employee Engagement) เพราะถือ
เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หากบุคลากรมีความผูกพันในระดับที่สูงจะส่งผลถึง
การปฏิบัติงานของบุคลากรท าให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ คงอยู่กับองค์การ อีกท้ังยังเป็นตัว
ชี้ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององค์การ 

การศึกษาความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) จะจ าแนกการศึกษาออกเป็น 
2 มิติ คือ ความผูกพันของบุคลกรที่มีต่องาน (Work Engagement) และความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์การ (Organization Engagement) (Saks, 2006) เหตุที่ต้องมีการจ าแนกการศึกษา เนื่องจาก
การก าหนดขอบเขตที่ต้องการศึกษาให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่า ความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่องาน(Work Engagement) มีความส าคัญเพราะมีส่วนส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
พฤติกรรมเชิงบวกในการท างาน ได้แก่ มีความขยันขันแข็ง ( Vigor) มีความทุ่มเทอุทิศตัว 
(Dedication) การจดจ่ออยู่กับงาน (Absorption) (Schaufeli, 2001) ยิ่งบุคลากรมีความผูกพันต่อ
งานสูงเท่าไหร่ จะยิ่งมีความพึงพอใจในงานสูงเท่านั้น ส่งผลให้บุคลากรมีความรักและสนุกกับงานที่
ตนเองท า มีการศึกษาพบว่าความผูกพันในงานเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การอีกด้วย (Bakker & Demerouti, 2008)  

ในส่วนของความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ (Organization Engagement) ถือเป็น
ปัจจัยส าคัญอีกประการที่เปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างความต้องการของบุคคลให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์การ การที่บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การนั้น จะส่งผลให้บุคลากรมีความ
พยายาม เต็มใจในการท างาน และมีการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป (Steer & Potter, 
1991) หากบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ จะแสดงพฤติกรรมหลัก 3 ลักษณะได้แก่ การกล่าวถึง
องค์การในทางที่ดี (Say) การคงอยู่กับองค์การ (Stay) และการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ (Strive)
(Hewitt Associates, 2011) 

จากที่กล่าวมาในมิติของความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การนั้น มีความแตกต่างกัน 
โดยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การจะเน้นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การเป็นหลัก จะ
กล่าวถึงทัศนคติ อารมณ์ และความรู้สึกที่มีต่อองค์การ โดยมิได้มุ่งไปที่บทบาท หน้าที่หรือความพึง
พอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งความผูกพันต่องานนั้นจะเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ผู้วิจัยจึง
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สันนิษฐานได้ว่าความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การอาจเป็นแนวคิดที่มีความเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน 

อนึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นเป้าประสงค์ไปที่บุคลากรที่ดูแลคนพิการ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้
ไม่ได้อยู่ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม แต่อยู่ในองค์การที่บริการและดูแลบุคคลที่ด้อยโอกาสทางสังคม อีก
ทั้งลักษณะงานในการดูแลคนพิการนั้นเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและมีความเครียดในการท างานสูง อีก
ทั้งบรรยากาศในการท างานไม่ได้สะดวกสบายมากนัก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาว่าปัจจัย
ใดบ้างที่ส่งผลให้บุคลากรที่ท างานกับคนพิการเหล่านี้มีความผูกพันต่องานที่ตนเองท า และมีความ
ผูกพันต่อองค์การที่ตนเองด ารงอยู่ และความผูกพันต่องาน ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่ เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารและนักวิจัยท่านอ่ืน ในการพัฒนา
บุคลากรในองค์การในบริบทที่แตกต่างกันออกไป มีความผูกพันทั้งกับงานและองค์การเพ่ิมมากขึ้นซึ่ง
จะส่งผลให้บุคลากรที่ดูแลคนพิการนั้นท างานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ประชนชนทั่วไป
ทราบและเข้าใจการท างานในองค์การเกี่ยวกับคนพิการ และการให้ความส าคัญในสิทธิที่เท่าเทียมกับ
บุคลปกติทั่วไป อีกทั้งองค์การเองก็สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่องานของบุคลากร 

2) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

4) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

5) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร 

 

1.3 ค าถามของการวิจัย 

1) ระดับความผูกพันต่องานของบุคลากรที่ดูแลคนพิการอยู่ในระดับใด 

2) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการอยู่ในระดับใด 

3) ความผู ก พันต่ อง านและความผู ก พันต่ อองค์ ก ารของบุ คลากรที่ ดู แลคน พิก าร 
มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

4) ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ 
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5) ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ ทราบข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับระดับความผูกพันต่องาน ระดับความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพัน
ต่องาน ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยสามารถน าข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บุคลากรและองค์การที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลคนพิการใน
เขตกรุงเทพมหานคร (ประชากรที่ศึกษา) และนักวิจัยที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความผูกพันต่อ
งานและความผูกพันต่อองค์การในอนาคต โดยมีรายละเอียดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัย 
จ าแนกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางที ่1.1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จ าแนกตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

องค์การที่มีหน้าที่ดูแล
คนพิการในประเทศไทย 

1.ผลจากการศึกษาวิจัย ท าให้องค์การกลุ่มนี้ทราบระดับความผูกพันต่องานและ
ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร  เพ่ือจะสามารถด าเนินการบริหาร
จัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ผลจากการศึกษาวิจัย องค์การที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการสามารถน าข้อมูลที่ได้มา
ใช้วางแผนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
การวางแผนการจัดฝึกอบรม เป็นต้น เพ่ือน ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นภายใน
องค์การต่อไป 

3. ผลจากการศึกษาวิจัยนั้น องค์การสามารถน าไปเป็นแนวทางที่จะพัฒนากลยุทธ์
ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความผูกพันต่องาน มีความผูกพันต่อองค์การ ถือเป็นการรักษา
บุคลากรให้คงอยู่กับองค์การ 

4. ผลจาการศึกษาวิจัย สามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อันเป็นแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการ
ก าหนดนโยบายการสร้างความผูกพัน ท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรที่ดูแลคนพิการ 5. ผลจากการศึกษาวิจัย ท าให้บุคลากรที่ดูแลคนพิการได้มีความเข้าใจในเรื่องของ
ความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
ตนเองในเรื่องของการท างาน ท าให้สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ และมี
ประสิทธิภาพ 

6. ผลจากการศึกษาวิจัย ท าให้องค์การได้ทราบแนวทางการบริหารเรื่องความ
ผูกพัน ส่งผลให้บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลคนพิการ มีโอกาสได้รับนโยบายและการ
ปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมในการสร้างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ
องค์การ 

ผู้พิการ 7. ผลจากการศึกษาวิจัย ท าให้ผู้พิการได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ และเต็ม
ความสามารถ หากองค์การได้มีการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ จะส่งผลให้
บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลคนพิการมีความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ
เพ่ิมมากข้ึน 

นักวิจัยในอนาคต 8. ผลจากการศึกษาวิจัย สามารถใช้เป็นแนวทางแก่องค์การอ่ืนๆในการน าไปศึกษา
และขยายความรู้ทางวิชาการในด้านความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ
องค์การในมิติใหม่ๆเพ่ือประยุกต์ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ตลอดจนเป็นแนวทาง
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาของการวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่องาน ความผูกพัน

ต่อองค์การ โดยตัวแปรต้นที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะตัวแปรที่ได้สังเคราะห์แนวคิดส าคัญของนักวิชาการและนักวิจัยที่
น ามาศึกษาเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยคุณลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย 6 ปัจจัยย่อย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อายุงาน ระดับการศึกษา และค่าตอบแทน 

2) ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย 
ได้แก่ ความเป็นชาย และความเป็นหญิง 
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3) ปัจจัยลักษณะงาน ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ความหลากหลายของงาน 
ความส าคัญของงาน ความมีอิสระในงาน การได้รับข้อมูลป้อนกลับ และการมี
การเติบโตในสายอาชีพ 

4) ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ 
และการได้รับการปฏิบัติยุติธรรม 

5) ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่  
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และทัศนคติต่อ
องค์การ 

6) ปัจจัยลักษณะขององค์การ ประกอบด้วย 1 ปัจจัยย่อย ได้แก่ โครงสร้างองค์การ 
ตัวแปรตามของการวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาความผูกพันต่องานของบุคลากร ตามแนวคิดของ 

Schaufeli (2001) ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านดังต่อไปนี้ 
1) ด้านความขยันขันแข็ง (Vigor)  
2) ด้านความทุ่มเทอุทิศตัว (Dedication)  
3) ด้านความจดจ่ออยู่กับงาน (Absorption) 
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ตามแนวคิดของ Hewitt Associates (2011) ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 ด้านดังต่อไปนี้ 
1) ด้านการกล่าวถึงองค์การในทางท่ีดี (Say)  
2) ด้านการคงอยู่กับองค์การ (Stay)  
3) ด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ (Strive) 

 
1.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่มีหน้าที่ในการบริการหรือติดต่อสัมพันธ์กับคนพิการ
โดยตรง ซึ่ งท างานอยู่ ในองค์การที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่คนพิการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะได้กลุ่มตัวอย่างครบถ้วนด้านความพิการ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจ พฤติกรรม ความ
พิการทางออทิสติก ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ (ราชกิจจานุเบกษา , 2550)
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์การที่ท างานเกี่ยวข้องกับความพิการ ผู้ วิจัยจะเพ่ิมเติม



 8 

องค์การที่ให้บริการแก่คนพิการโดยที่ไม่แบ่งแยกประเภทความพิการ โดยสามารถสรุปเป็นตารางแยก
ตามประเภทของความพิการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.2  

ตารางที่ 1.2 องค์การด้านคนพิการในเขตกรุงเทมหานครพและปริมณฑล จ าแนกตามประเภทของ
ความพิการ 

ประเภทความพิการ องค์การ 

ความพิการทางการมองเห็น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ 

ความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย - 

ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม - 

ความพิการทางออทิสติก - 

ความพิการทางสติปัญญา 

ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร 

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและ
ปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) 
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา 
(บ้านราชาวดี) 

ความพิการทางการเรียนรู้ - 

รวมความพิการ 

มูลนิธิคริสเตียนเพ่ือเด็กพิการ 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปาก
เกร็ด (บ้านนนทภูมิ) 
โรงเรียนศรีสังวาลย์ 
โรงเรียนประชาบดี 

 

1.6 ตัวแปรที่ศึกษา 

1.6.1 ตัวแปรต้น 
ได้แก่ คุณลักษณะทั่วไป ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ปัจจัยลักษณะงาน 

ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมของงาน และปัจจัยลักษณะขององค์การ
ที่ศึกษา 
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1) คุณลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน ระดับการศึกษา 
และค่าตอบแทน 

2) ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ประกอบด้วย ความเป็นชาย และความ
เป็นหญิง 

3) ปัจจัยลักษณะงาน ประกอบด้วย ความหลากหลายของงาน ความส าคัญของงาน ความ
มีอิสระในงาน การได้รับข้อมูลป้อนกลับ และการมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ 

4) ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย ความรู้สึกของบุคคลจาก
ประสบการณ์ที่พบระหว่างการท างานในองค์การนั้นๆ ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญต่อองค์การ ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ และการได้รับการปฏิบัติ
ยุติธรรม 

5) ปัจจัยสภาพแวดล้อมของงาน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับเ พ่ือนร่วมงาน 
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน และทัศนคติต่อองค์การ 

6) ปัจจัยลักษณะขององค์การ ประกอบด้วย โครงสร้างขององค์การ 
 

1.6.2 ตัวแปรตาม 
 ได้แก่ ความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

1) ความผูกพันต่องานของบุคลากร ตามแนวคิดของ Schaufeli (2001) ซึ่งประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านความขยันขันแข็ง (Vigor) ด้านความทุ่มเทอุทิศตัว (Dedication) ด้าน
ความจดจ่ออยู่กับงาน (Absorption) 

2) ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ตามแนวคิดของ Hewitt Associates (2011) ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี (Say)  ด้านการคง
อยู่กับองค์การ (Stay) ด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ (Strive)  

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) องค์การด้านคนพิการ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2550) 
หมายถึ ง  องค์การที่มี วัตถุประสงค์หลั กในการให้บริการแก่คนพิการใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2) คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความผิดปกติ หรือข้อบกพร่องทางร่างกาย ทาง
สติปัญญาหรือทางจิตใจ ตามประเภทในประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
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ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 เรื่องประเภทและ
หลักเกณฑ์ความพิการ โดยสามารถแบ่งได้ 7 ประเภท 
1. ความพิการทางการเห็น 
2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
4. ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม 
5. ความพิการทางออทิสติก 
6. ความพิการทางสติปัญญา 
7. ความพิการทางการเรียนรู้ 

3) บุคลากรที่ดูแลคนพิการ หมายถึง บุคลากรที่ท างานในองค์การที่ให้บริการคนพิการใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ดูแล บริการหรือท างานติดต่อสัมพันธ์กับคนพิการ
โดยตรง 

4) ความผูกพันต่องาน หมายถึง ทัศนคติหรือความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่องานในเชิงบวก 
เป็นสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ และความคิดที่บุคคลมีต่อขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นความรู้สึกท่ีเกิดอย่างต่อเนื่องและมีความคงทน โดยบุคคลจะแสดงออกในลักษณะที่
มีความขยันทุ่มเทท างานให้ส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุขและรู้สึกภาคภูมิใจว่างานนั้น
เป็นส่วนส าคัญของชีวิต ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือท าให้งานที่ตนได้รับผิดชอบ
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

5) ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ทัศนคติหรือความรู้สึกของบุคคลากรที่มีต่อองค์การใน
เชิงบวก มีลักษณะความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบุคคลและองค์การ บุคคลมีความ
จงรักภักดี รู้สึกว่าตนเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ โดยมีความเต็มใจและพร้อม
ทุ่มเทความสามารถที่มีให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายและคงความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การต่อไป 

6) คุณลักษณะทั่วไป หมายถึง ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆที่ระบุถึงความเฉพาะของบุคคลนั้นๆ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน ระดับการศึกษา และค่าตอบแทน 

7) ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง หมายถึง คุณลักษณะ และการ
แสดงออกของพฤติกรรม ความคิดต่างๆที่เกิดจากการหล่อหลอมของกระบวนการทาง
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งคุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

8) ความเป็นชาย หมายถึง คุณลักษณะและการแสดงออกของพฤติกรรม เป็นสิ่งที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมซึ่งความเป็นชายนั้นจะถูกคาดหวังให้มี
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ความกล้าหาญ เป็นผู้น า แข็งแกร่ง อดทน โดยความเป็นชายสามารถปรากฏได้ทั้งใน
เพศชายและเพศหญิง 

9) ความเป็นหญิง หมายถึง คุณลักษณะและการแสดงออกของพฤติกรรม เป็นสิ่งที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมซึ่งความเป็นหญิงนั้นจะถูกคาดหวังให้มี
ความอ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นแม่บ้านแม่เรือน รักสวยรักงาม โดยความเป็นหญิง
สามารถปรากฏได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง 

10) ปัจจัยลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติของงานของงานที่แต่ละบุคคล
รับผิดชอบ ในด้านต่างๆถือเป็นการสนับสนุนให้บุคคลเกิดแรงจูงใจ มีความพึงพอใจใน
งาน และสามารถปฏิบัติงานออกมามีประสิทธิภาพ  

11) ความหลากหลายของงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่บุคลากรรู้สึกว่างานของตนนั้นมี
ความท้าทายและต้องใช้ทักษะที่ที่หลากหลายเ พ่ือตัดสินใจในการท างานและการ
แก้ปัญหา เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ ซึ่งลักษณะของงานที่มีความหลากหลายนี้จะ
ท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในงานมากกว่าการท างานที่มีความซ้ าแบบเดิมที่ไม่มีความ
ท้าทาย 

12) ความส าคัญของงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่สร้างให้บุคลากรรู้สึกว่างานที่ตน
รับผิดชอบนั้นมีความหมายและมีความส าคัญ ซึ่งหากงานนั้นมีผลต่อชีวิตตนเองหรือ
ผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์การในทางที่ดีด้วยแล้วนั้นจะยิ่งท าให้บุคคลเกิดความ
รอบคอบและมีส านึกรับผิดชอบงานของตนเพ่ิมมากข้ึน 

13) ความมีอิสระในงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่บุคคลมีอิสระในการก าหนดแบบแผน
ขั้นตอนหรือวิธีการท างาน มีอิสระ สามารถตัดสินใจในการท างานได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อคามส าเร็จและยอมรับกับความล้มเหลวของงานที่ตน
เป็นผู้รับผิดชอบ 

14) การได้รับข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตนเอง
อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนทั้งจากเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน ซึ่งการได้รับข้อมูล
ป้อนกลับนี้ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการท างานให้ดี
ขึ้นของบุคลากร 

15) การมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ หมายถึง การที่องค์การได้มีการวางนโยบายแผนการ
เติบโตในสายอาชีพให้แก่บุคคล และให้โอกาสในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างาน
ของบุคคลากร 

16) ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลจากประสบการณ์
ที่พบระหว่างการท างานในองค์การนั้นๆ 
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17) ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ หมายถึง การที่บุคคลตระหนักว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งในการที่ท าให้องค์การมีผลงานที่ดี รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่าแก่องค์การ  

18) ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ หมายถึง ความรู้สึกถึงมั่นคงในหน้าที่การงาน
และองค์การที่ท างานอยู่ 

19) การได้รับการปฏิบัติยุติธรรม หมายถึง การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการปฏิบั ติอย่าง
ยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชาของตน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือเลือกที่รักมักที่ชังใดๆ 
ทั้งสิ้น 

20) ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่อยู่รอบตัวของบุคลากร เป็นสิ่ง
ซึ่งสะท้อนความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องาน ผู้ร่วมงาน  

21) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถผู้เข้ากับทุกคนได้ ได้รับ
ความเป็นมิตรและการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน   

22) ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์อันดีและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 

23) ทัศนคติต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อองค์การของตนที่ตนเป็นสมาชิก 
ในรูปของคามเชื่อมั่น ยึดมั่นและยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การเพ่ือที่จะตั้งใจ
ท างานให้แก่องค์การและด ารงความเป็นสมาชิกต่อไป 

24) ปัจจัยลักษณะขององค์การ หมายถึง ลักษณะโดยรวมขององค์การที่มีผลต่อการ
บริหารงาน การจัดกิจกรรมต่างๆในองค์การ รวมไปถึงวัฒนธรรมขององค์การอีกด้วย 
เปรียบเสมือนเป็นตัวก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ  

25) โครงสร้างองค์การ หมายถึง การที่องค์การมีโครงสร้าง นโยบายการบริหาร และการ
แบ่งสายบังคับบัญชาที่มีความชัดเจน มีล าดับขั้นตอน อีกทั้งยังรวมไปถึ งการมี
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การที่ช่วยก าหนดให้บุคลากรท างานได้อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ  



บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพัน

ต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาบนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎีต่างๆและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแยกประเด็น ได้ดังนี้ 
 

2.1 แนวคิดเรื่องความผูกพัน 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่องาน 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 
2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพัน 
2.5 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและต่อองค์การ 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7 ข้อมูลทั่วไปขององค์การเกี่ยวกับคนพิการ 
2.8 สรุป 

 

2.1 แนวคิดเรื่องความผูกพัน 

เมื่อกล่าวถึงค าว่า ความผูกพัน ในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่ 2 ค า ได้แก่ Commitment และ 
Engagement ซึ่งความหมายของทั้งสองค าในภาษาไทยนั้นหมายถึง ความผูกพัน ในการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องความผูกพันในอดีตท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ใช้ค าว่า Commitment ตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 เป็นต้น
มามีแนวโน้มจะใช้ค าว่า Engagement จากการศึกษานั้นชี้ให้เห็นว่าทั้งสองค านี้สามารถใช้แทนกันได้
และมีความหมายในทิศทางเดียวกัน การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ความผูกพันในความหมายเชิง
ภาษาอังกฤษด้วยค าว่า Engagement  

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเพ่ือก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
นั้น แนวคิดเรื่องความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) ถือเป็นแนวคิดที่ทุกองค์การ
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ภาพที่ 2.1 ตัวแบบความผูกพันของบุคลากร 

ให้ความส าคัญในการบริหารองค์การ ซึ่งมีผู้นิยามความผูกพันของบุคลากรไว้มากมายทั้งที่เป็น
นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักปฏิบัติและบริษัทที่ปรึกษาองค์การต่างๆ โดยความผูกพันของบุคลากรนั้น
เป็นการแสดงออกทางจิตวิทยาต่อความพยายามของสมาชิกในองค์การที่มีต่องานและองค์การ ซึ่ง
ความผูกพันนั้นหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล งาน และองค์การโดยบุคคลากรจะแสดง
ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมออกมาในทางบวกต่องานที่ตนได้รับและองค์การของตน (Gullup, 
2003; Kahn, 1992) โดยผลการศึกษาความผูกพันของบุคลากรชี้ให้เห็นว่า หากบุคลากรมีความ
ผูกพันจะส่งผลให้บุคลากรตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ จงรักภักดีและคง
อยู่กับองค์การต่อไป (Buchanan, 1974; Steers, 1977) 

การศึกษาความผูกพันของบุคลากรนั้น จะจ าแนกการศึกษาออกเป็น 2 มิติ คือ ความผูกพัน
ของบุคคลากรที่มีต่องาน (Work Engagement) และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 
(Organization Engagement) (Saks, 2006) เหตุที่ต้องมีการจ าแนกการศึกษา เนื่องจากต้องการ
ก าหนดขอบเขตที่ต้องการศึกษาให้มีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน แสดงได้ดังภาพที ่2.1 
 

 
 
 
ที่มา : Saks (2006) 
 

จากรูปภาพแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของความผูกพันของบุคลากร โดยมิติของความผูกพัน
ต่องานและความผูกพันต่อองค์การนั้น มีความแตกต่างกัน กล่าวคือความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์การจะเน้นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การเป็นหลัก จะกล่าวถึงทัศนคติ อารมณ์ และ

ความผูกพันของบุคลากร 
(Employee Engagement)

ความผูกพันต่องาน 
(Work Engagement)

ความผูกพันต่อองค์การ 
(Organization Engagement)
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ความรู้สึกที่มีต่อองค์การ โดยมิได้มุ่งไปที่บทบาท หน้าที่หรือความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งความผูกพันต่องานนั้นจะเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานได้ว่าความผูกพันต่องานและ
ความผูกพันต่อองค์การอาจเป็นแนวคิดที่มีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยการศึกษาในครั้ งนี้ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่องาน 

2.2.1 ความหมายของความผูกพันต่องาน 
จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ พบว่าความผูกพันต่องานเป็นแนวคิดท่ีมีการศึกษา พัฒนามาอย่าง

ต่อเนื่อง นิยามความหมายของความผูกพันต่องาน (Work Engagement) มีนักวิชาการหลายท่านได้
ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการรวบรวมและแบ่งกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มแรกให้ความหมายโดยเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยกล่าวว่าความ
ผูกพันต่องาน หมายถึง การที่บุคคลให้ความส าคัญอยู่กับงาน ท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับ 
โดยความผูกพันในงานจะส่งผลให้บุคคลแสดงออกทางความคิด อารมณ์ และทางกายในการท างานที่
ได้รับมอบหมายจากองค์การไม่ว่างานนั้นต้องท าคนเดียวหรือต้องท าร่วมกับผู้อ่ืนก็ตาม (Kahn, 1992) 
บุคคลมีความตั้งใจ ใส่ใจ(Attention) และมีความหมกมุ่น (Absorption)กับการท างาน (Rothbard, 
2001) เหมือนกบัว่างานเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิตและภาพลักษณ์ของตน มักใช้เวลาในการ
คิดเรื่องเกี่ยวกับงาน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงานที่ตนท าในปัจจุบันและให้ความส าคัญ
กับงานอยู่เสมอ อีกทั้งผลจากการท างานนั้นท าให้บุคคลตระหนักถึงความมีคุณค่าของตนเองอีกด้วย
(Lodahl & Kejner, 1965; Robbin, 1993) จากความหมายของนักวิชาการกลุ่มนี้ได้อธิบายในเชิง
ของกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นภายในองค์การซึ่งน าไปสู่ความร่วมมือกันของบุคลากร (ธเนศ สาริ
ศรี, 2556) โดยมองความผูกพันต่องานของบุคลากรว่าเกิดจากการที่บุคคลมีความเชื่อและค่านิยมที่
สอดคล้องกับงาน (Allen & Meyer, 1993) ส่งผลต่อความรู้สึกและทัศนคติต่องานของบุคลากร 

ส่วนนักวิชาการอีกกลุ่มที่สองได้ให้ความหมายของความผูกพันต่องานในลักษณะที่ตรงข้าม
กับความเหนื่อยล้า (Burn out) ซึ่งความเหนื่อยล้าในงาน คือ การที่บุคคลรู้สึกหมดพลัง มีความคิด
ความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับงานและอนาคตของตน และความรู้สึกถึงข้อจ ากัดของตนเองในการท างาน
ต่างๆ (ชรินทร์ยา ป้อมใย, 2554) โดยนักวิชาการกลุ่มนี้ได้เสนอว่า ความผูกพันของบุคลากรต่องาน 
หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีพลังกายพลังใจในการท างาน อยากท่ีจะท างาน รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ
ที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จได้ หากบุคคลไม่มีลักษณะเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าใน
งาน (Burn out) การมีพลังในการท างานจะถูกแปรเปลี่ยนไปคือ บุคคลมีความอ่อนล้า (Exhaustion) 
มีความเย็นชา (Cynicism) ไม่สนใจงานและคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน 
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และความมีประสิทธิภาพนั้นจะเปลี่ยนเป็นความไร้ประสิทธิภาพในที่สุด ( Inefficacy) (Maslach & 
Leiter, 1997) 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการกลุ่มที่สามให้ความหมายไว้ในเชิงของสภาวะทางจิตทางบวกที่มี
ต่องาน โดยกล่าวว่า ความผูกพันของบุคลากรต่องานนั้นเป็นสภาวะทางจิตใจด้านอารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึกเชิงบวกที่บุคคลมีต่องาน โดยบุคคลจะทุ่มเทก าลังกายและใส่ใจกับการท างาน  (May, 
Gilson, & Harter, 2004) สภาวะดังกล่าวนี้จะมีความคงทนไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ถือเป็น
รูปแบบพฤติกรรมที่บุคคลมีต่องาน บุคคลจะแสดงให้เห็นถึงความขยันขันแข็ง ความพยายามและ
ตั้งใจในการท างาน (Vigor) มีความมุ่งมั่นทุ่มเท กระตือรือร้นและมีแรงบันดาลใจในการท างาน 
(Dedication) และมีความรู้สึกพึงพอใจในงาน มีสมาธิจดจ่อกับงานที่ท าอยู่  ( Absorption) 
ความหมายในกลุ่มที่สามนี้จะมีความคล้ายคลึงกับความหมายของความผูกพันต่องานในกลุ่มแรก ที่
กล่าวถึงการที่บุคคลมีความผูกพันต่องานจะมีความตั้งใจและความจดจ่ออยู่กับงาน แต่ในความหมาย
ของกลุ่มที่สามนั้น ได้มีการเพ่ิมเติมในเรื่องของความกระตือรือร้นในการท างาน ซึ่งมองว่างานที่ตนท า
นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย และมีความเชื่อมั่นว่าตนจัดการกับงานที่รับผิดชอบได้อย่างดี สามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่องจนกระท่ังงานนั้นส าเร็จ (Ivancevich & Matteson, 2008; Schaufeli, 2001)  

จากการรวบรวมความหมายของความผูกพันของบุคลากรที่มีต่องานที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าการให้ความหมายของนักวิชาการแต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอ
นิยามความผูกพันของบุคลากรต่องานว่า หมายถึง ทัศนคติหรือความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่องานใน
เชิงบวก เป็นสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ และความคิดที่บุคคลมีต่อขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย เป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดอย่างต่อเนื่องและมีความคงทน โดยบุคคลจะแสดงออกในลักษณะที่มีความขยันทุ่มเท
ท างานให้ส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุขและรู้สึกภาคภูมิใจว่างานนั้นเป็นส่วนส าคัญของชีวิต ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือท าให้งานที่ตนได้รับผิดชอบส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

2.2.2 ความส าคัญของความผูกพันต่องาน 
การศึกษาเรื่องความผูกพันต่องานได้รับความสนใจและศึกษาพัฒนาจากนักวิชาการจ านวน

มาก โดยผลการศึกษาในเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความผูกพันต่องานนั้นเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติ
ทางบวกของบุคคลที่มีต่องานและยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานอีกด้วย ซึ่งเป็นตัวที่
ชี้ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงานและระดับองค์การ
(Bakker & Demerouti, 2008) โดยบุคลากรที่มีความผูกพันต่องานจะมีความพึงพอใจในการท างาน 
(Saks, 2006) และมีแนวโน้มในการลาออกจากองค์การต่ า (Harter, 2008) นอกจากนี้ยังส่งผลให้
บุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี กล่าวคือหากบุคคลมีความผูกพันต่องานในระดับสูงก็จะมีระดับ
ความเครียด ความเหนื่อยล้าต่ า (Steven P. Brown, 1996; Maslach & Leiter, 1997) ท าให้บุคคล
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พร้อมทุ่มเทก าลังความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับงานจนงานจะส าเร็จตามเป้าหมาย และพร้อม
จะเรียนรู้งานที่ยาก โดยไม่รู้สึกท้อแท้  

ในทุกองค์การนั้น การที่องค์การมีบุคลากรที่มีความผูกพันต่องานย่อมมีความได้เปรียบในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่จุดมุ่งหมายความ
ผูกพันต่องานมีความส าคัญกับผลการด าเนินงานขององค์การเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้
บุคคลมีความทุ่มเทและมีพลังในการท างาน ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการท างานให้เกิดขึ้น เช่น การ
ท างานอย่างมีความสุข ความเครียดต่ า เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้บุคคลมีความขยัน 
กระตือรือร้นและใช้ความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ มีความคิดริเริ่มในการ
ท างานอ่ืนๆนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและสามารถ
สร้างความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆในการท างานมาเพ่ือช่วยให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2.2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่องาน 

นับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันได้มีนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความผูกพันต่องานไว้มากมายโดย
นักวิชาการทั้งหลายนั้นต่างกล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าความผูกพันต่องานนับเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่จะช่วยให้บุคคลากรมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานเพ่ือให้ผลลัพธ์ของการท างานนั้นมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษางานวิจัยพบว่าแนวคิดความผูกพันต่องานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ประกอบด้วย แนวคิดทางด้านร่างกาย (Physical) แนวคิดทางด้านอารมณ์ (Emotional) และแนวคิด
ทางด้านการรู้คิด (Cognitive) (May et al., 2004) ซึ่งสามารถขยายความได้ดังนี ้

แนวคิดทางด้านร่างกาย (Physical) หมายถึง การทุ่มเทแรงกายอย่างเต็มที่เป็นการใช้พลังและ
ก าลังความสามารถในการท างานอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามเป้าหมายเป็น
แนวคิดที่ชี้ให้เห็นว่าบุคคลให้ความสนใจหรือชอบในงานที่เขาท ามากน้อยเพียงใด (Yoshimura, 
1996) 

แนวคิดทางด้านอารมณ์ (Emotional) หมายถึง อารมณ์และความรู้สึกของบุคคลที่มีกับการ
ท างาน โดยบุคคลให้ความสนใจหรือชอบในงานที่เขาท ามากน้อยเพียงใด ซึ่งจะแสดงออกถึงความ
สนใจใส่ใจในการท างานเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ (May et al., 2004; 
Yoshimura, 1996) 

แนวคิดทางด้านการรู้คิด (Cognitive) หมายถึง ความคิด ทัศนคติของบุคคลที่มีต่องานที่
รับผิดชอบ โดยบุคคลต้องการที่จะมีส่วนร่วมในงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือมองว่างานที่ตนท า
มีความส าคัญกับชีวิตของเขาเพียงใด ซึ่งเขาจะมุ่งมั่นและจดจ่ออยู่กับการท างานมากจนลืมนึกถึงเรื่อง
อ่ืนๆ (May et al., 2004; Yoshimura, 1996) 
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นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแนวคิดความผูกพันต่องานของนักวิจัยไทยซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความ
น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยได้น าหลักพุทธศาสนามาเป็นแนวคิด คือ แนวคิดความผูกพันต่องานโดย
เชื่อมโยงกับอิทธิบาท 4 (สุกัญญา มีสกุลทอง, 2556) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและทบทวนเอกสาร
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 โดยสามารถขยายความได้ดังนี้ อิทธิบาท 4 หมายถึง หนทางหรือรากฐาน
ของความส าเร็จ 4 ประการ (สุภีร์ ทุมทอง, 2558) ประกอบด้วย 

ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความต้องการที่จะท าโดยใฝ่ใจรักที่จะกระท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ 
กล่าวคือเมื่อบุคคลท างานด้วยความพอใจและความรักในสิ่งนั้นก็จะสามารถได้โดยไม่มีความเหนื่อย
หน่ายกับสิ่งที่ตนท า ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความผูกพัน  

วิริยะ หมายถึง ความเพียร ความขยันที่จะท าสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทนและไม่
ท้อถอย กล่าวคือในการปฏิบัติงานนั้นบุคคลที่มีความขยันในการท างานก็จะสามารถท างานอย่างเต็ม
ศักยภาพและประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

 จิตตะ หมายถึง ความคิดควบคุมจิตใจให้แน่วแน่ รับรู้ในสิ่งที่ตนท า เอาใจใส่จดจ่ออยู่กับอยู่กับ
สิ่งที่ท า มีสมาธิมั่นคงอยู่กับงาน ไม่ปล่อยปละละเลยในงานที่ท า และท างานด้วยความตั้งใจที่จะให้งาน
นั้นส าเร็จ ไม่คิดฟุ้งซ่านในขณะที่ท างาน กล่าวคือเมื่อบุคคลก าลังปฏิบัติหน้าที่ต้องมีสมาธิ ไม่ประมาท
กับงานท่ีตนรับผิดชอบ 

 วิมังสา หมายถึง การคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลจะท าให้เข้าใจต่อกระบวนการ วิธีการ และ
แนวทางในการด าเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสมรวมถึงย่อมรู้จักแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ได้ดี หากบุคคลไม่มีการใช้ปัญญาก่อนท าหรือขณะท าสิ่งใดๆแล้วจะน ามาซึ่งปัญหาและอุปสรรคในสิ่ง
นั้นๆ ส่งผลต่อการท้อแท้ การท าสิ่งนั้นไม่ส าเร็จ หรือหากส าเร็จก็จะไม่เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ อีก
ทั้งบุคคลต้องรู้จักคิดแก้ไขปรับปรุงงานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

จากแนวคิดอิทธิบาท 4 ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่องาน 
กล่าวคือ การที่บุคคลมีความพึงพอใจในงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนจะส่งผลให้บุคคลนั้นมี
ความเพียร ความพยายามที่จะปฏิบัติงานนั้นออกมาอย่างดีที่สุด ในระหว่างการปฏิบัติงานบุคคลเองก็
จะมีสมาธิ มีความแน่วแน่กับงานเพ่ือขจัดความประมาทของตน อีกทั้งตัวบุคคลเองก็ยังต้องมีการ
วิเคราะห์กระบวนการท างานของตนอย่างมีเหตุผลเพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดย
กระบวนการดังกล่าวนี้เป็นเหตุที่ท าให้บุคคลเกิดความผูกพันต่องานในที่สุด 

โดยแนวคิดความผูกพันต่องานที่กล่าวมาทั้งสองกลุ่มนั้นมีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพียงแต่มีความแตกต่างกันในแนวคิดความผูกพันต่องานที่เชื่อมโยงกับอิทธิบาท 4  
ได้มีการเพิ่มเติมในเรื่องของวิมังสาซึ่งเป็นด้านของการไตร่ตรอง วางแผนและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
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2.2.4 องค์ประกอบของความผูกพันต่องาน 
จากการทบทวนเอกสารแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของนักวิชาการและ

นักทฤษฎีหลายท่านที่ท าการศึกษาความผูกพันต่องาน สามารถสรุปองค์ประกอบความผูกพันของ
บุคลากรต่องานได้เป็น 6 องค์ประกอบ (Lodahl & Kejner, 1965; Schaufeli & Bakker, 2004) 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

องค์ประกอบแรก คือ ความเชื่อในคุณค่าของงาน (Value of work) ซึ่งคือการที่บุคคลรู้สึกว่า
งานที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้นเป็นสิ่งส าคัญ อีกทั้งงานยังเป็นส่วนส าคัญในชีวิตส่งผลให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เชื่อว่างานที่ท านั้นสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของตนที่มีต่อการรับรู้
ของผู้อ่ืน (Muchinsky, 2000; Robbin, 1993) องค์ประกอบที่ 2 ความรับผิดชอบต่องาน (Work 
Responsibility) คือ การที่บุคคลมีความซื่อสัตย์ต่องานของตน กล้าที่จะรับผิดชอบ เผชิญหน้ากับ
ความผิดพลาดในการท างานและพยายามปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Steers & Porter, 
1991) องค์ประกอบที่ 3 ความขยันขันแข็ง (Vigor) หมายถึง การที่บุคคลมีพลังในการท างานสูง มี
ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามทั้งหมดที่มีในการท างานให้ส าเร็จแม้ว่างานจะยากแค่ไหนก็ตาม และ
มีความสามารถในการปรับตัวไม่ย่อท้อเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน (May et 
al., 2004; Schaufeli & Bakker, 2004) องค์ประกอบที่ 4 การทุ่มเทอุทิศตัว คือ การให้ความส าคัญ
กับงาน บุคคลจะทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจมีความกระตือรือร้น รู้สึกว่างานที่ตนท าเป็นงานที่มี
ความส าคัญและท้าทาย อีกทั้งยังรู้สึกภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการท างาน รวมไปถึงการใช้
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Hackman & Oldham, 
1980; Schaufeli & Bakker, 2004) องค์ประกอบที่ 5 ความจดจ่ออยู่กับงาน (Absorption) หมายถึง 
การที่บุคคลมีสมาธิในการท างานสูง ใจจดจ่ออยู่กับงานที่ท าอย่างต่อเนื่อง ท างานอย่างมีความสุขจน
ท าให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว และรู้สึกว่างานเป็นสิ่งที่ส าคัญของชีวิตจนไม่สามารถที่จะแยก
ออกจากกันได้  (Rothbard, 2001 ; Schaufeli & Bakker, 2004) และองค์ประกอบที่  6 เป็น
องค์ประกอบสุดท้ายคือ การมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน (Work Involvement) คือ การมีส่วนร่วมในการ
ท างานทั้งการลงมือปฏิบัติ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการเสนอความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือปรับปรุง
การท างานให้ดีขึ้น (Lodahl & Kejner, 1965; Robbin, 1993)  

จากองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง 6 องค์ประกอบนั้นจะเห็นได้ว่ามีคล้ายคลึงและใกล้เคียง
กับในบางประเด็น โดยองค์ประกอบที่ 1 ความเชื่อในคุณค่าของงานมีความใกล้เคียงกับองค์ประกอบ
ที่ 4 การทุ่มเทอุทิศตัว องค์ประกอบที่ 2 ความรับผิดชอบต่องานมีความใกล้เคียงกับความขยันขันแข็ง 
และองค์ประกอบที่ 5 ความจดจ่ออยู่กับงานมีความใกล้เคียงกับองค์ประกอบที่ 6 การมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในงาน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ 3 องค์ประกอบซึ่งมีความครอบคลุมในการ
ท าการศึกษาและมีความเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ อันประกอบด้วย 
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ความขยันขันแข็ง (Vigor) ความทุ่มเทอุทิศตัว (Dedication) และความจดจ่ออยู่กับงาน (Absorption)  
(Schfaufeli, 2001)  

 
2.2.5 แนวคิดที่มีความหมายใกล้เคียงกับความผูกพันต่องาน 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยต่างๆในการศึกษาเรื่องความผูกพันที่มีต่องานของ
บุคลากรนั้น ผู้วิจัยพบว่ามีค าหลากหลายค าที่ มีความใกล้เคียงกับความผูกพันต่องาน (Work 
Engagement)  ซึ่งอาจท าให้เกิดความสับสนได้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัย
จึงได้ท าการรวบรวมค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับความผูกพันต่องาน (Work Engagement) มา
นิยามและให้ความหมายไว้ ดังต่อไปนี้ 

ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติ ความคิด ความรู้สึกของบุคคลที่
มีต่องานที่ท าโดยจะประเมินภาพรวมเกี่ยวกับงาน มีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ผลตอบแทน 
หัวหน้างาน ลักษณะงาน เป็นต้น (Spector, 1977; Stone, 2005) ความใกล้เคียงของสองแนวคิด 
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่องานนั้นคือ เป็นความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติในทางบวกที่มีต่อ
งาน โดยความพึงพอใจในงานมีความแตกต่างจากความผูกพันต่องาน (Work Engagement) คือความ
พึงพอใจนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ขณะที่ความผูกพันจะเกิดขึ้นและคงอยู่ต่อไปในระยะ
ยาว (Shore, Tetrick, Robert, & Newton, 1989) และความผูกพันต่องานนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจาก
สภาวะภายในจิตใจของบุคคลโดยไม่ค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

ความเกี่ยวข้องในงาน (Job Involvement) หมายถึง ระดับความรู้สึกทางจิตใจในด้านบวก 
ของบุคคลที่มีต่องานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน โดยบุคคลจะรู้สึกว่างานมีความส าคัญต่อชีวิต เป็นสิ่งที่ท าให้
ตนมีคุณค่า (S.P. Brown & Leigh, 1996) สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการสร้าง
ความโดดเด่นให้แก่ตนเองได้ (Kanungo, 1982) อีกท้ังผลการปฏิบัติงานมีความส าคัญต่อการมีคุณค่า
ในชีวิตสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตนเอง ความผูกพันต่องานและความเกี่ยวข้องกับงานทั้งสอง
แนวคิดนี้เป็นความรู้สึกทางจิตใจในด้านบวกของบุคคลที่มีต่องาน แต่ความเกี่ยวข้องในงานนั้นจะมี
ความแตกต่างจากความผูกพันในงาน (Work Engagement) เพราะความผูกพันต่องานมีความหมาย
รวมไปถึงความขยันขันแข็ง ความกระตือรือร้น ความพยายาม ความทุ่มเทในงานและการสร้างแรง
บันดาลใจในการท างาน ไม่ได้มองแค่ว่างานมีความส าคัญต่อชีวิตเช่นเดียวกับความเกี่ยวพันในงาน
เท่านั้น (Lodahl & Kejner, 1965; Schaufeli & Bakker, 2004) 

ความผูกพันต่อองค์การ (Organization Engagement) หมายถึง ทัศนคติ ความรู้สึกและ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาต่อองค์การ แสดงออกถึงความจงรักภักดี เห็นว่าองค์การมี
ความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของตนเอง (Steers & Porter, 1991) แม้ว่าความผูกพันต่องานจะมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ (Schaufeli & Bakker, 2004; Hakanen, Bakker & 



 21 

Schaufeli, 2006) เนื่องจากเป็นสภาวะทางจิตใจที่บุคคลรู้สึกผูกพัน ซึ่งความผูกพันต่อองค์การ เป็น
ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อองค์การ แต่ในขณะที่ความผูกพันต่องานมิได้กล่าวถึงในแง่ขององค์การ ดังนั้น
ความผูกพันต่อองค์การจึงมีความแตกต่างจากความผูกพันต่องาน(Work Engagement) ในประเด็น
ที่ว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องต่อองค์การ ในขณะที่ความผูกพันต่องาน
เป็นสิ่งที่กล่าวถึงงานที่ตนเองรับผิดชอบและไม่ได้กล่าวถึงองค์การ 

ความบ้างาน (Workaholism) หมายถึง การท างานอย่างหนักเป็นการท างานติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานานๆ บุคคลที่บ้างานจะคิดเรื่องงานตลอดเวลา โดยแรงขับให้เกิดการท างานนั้นมาจาก
ภายในตัวบุคคลส่งผลให้บุคคลเกิดความเครียด ความเจ็บป่วยทางร่างกาย ทั้งยังเป็นสาเหตุให้เกิด
ความเจ็บป่วยทางจิตได้ (Horton, 2011; Butucescu & Uscatesc, 2013 อ้างถึงใน ณัฐชนันท์พร 
ทิพย์รักษา, 2556) ซึ่งความคล้ายคลึงของความผูกพันต่องานและความบ้างานนั้น เป็นการแสดงให้
เห็นถึงความทุ่มเท ความมุ่งม่ันกับงาน และความมุ่งหวังความส าเร็จของงานที่ตนท า โดยความบ้างาน
นั้นเป็นการถูกบังคับให้ท างาน แต่ความผูกพันต่องาน (Work Engagement) เกิดจากทัศนคติใน
ทางบวกเกี่ยวกับงานที่ตนท าว่างานที่ท านั้นท้าทาย และมีสุข ความสนุกในการท างาน เกิดเป็นความ
รักและความใส่ใจในงานที่ท า 
 

2.2.6 แนวคิดในการสร้างความผูกพันต่องาน 
การส่งเสริมให้บุคคลมีความผูกพันต่องานที่รับผิดชอบนั้น มีความส าคัญกับการด าเนินการ

ขององค์การเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรที่ผูกพันและทุ่มเทให้กับการท างานอย่างเต็มที่จะช่วย
ส่งเสริมให้ผลการปฏิบัติงานนั้นออกมาได้อย่างมีคุณภาพและตัวของบุคลากรเองก็จะสามารถท างาน
ได้อย่างมีความสุข โดยการส่งเสริมให้เกิดความผูกพันงาน (พิมพรรณ วิไลรัตน์ , 2556; สรร สมบูรณ์
ธรรม, 2556) ถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ โดยการส่งเสริมให้บุคคลเกิดความผูกพันต่องานนั้น สามารถ
ท าได้โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1) เพ่ิมความส าคัญของงาน ทั้งนี้เมื่อบุคคลได้รับโอกาสหรือความไว้วางใจให้มีอ านาจในการ
ก ากับดูแล และเลือกวิธีการท างานอย่างอิสระด้วยตนเอง ซึ่งการที่บุคคลสามารถรับผิดชอบ
ด้วยตนเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการนั้น จะมีแนวโน้มที่จะผูกพันต่องานที่ตน
รับผิดชอบมากขึ้น เพราะบุคคลเสมือนได้เห็นถึงความส าคัญของบทบาทของตนเองต่องานที่
ท า เมื่อพบปัญหาในการท างานก็ย่อมสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ เนื่องจากตนมีบทบาทในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการท างาน จึงทราบรายละเอียดของงานเป็นอย่างดี (Koyuncu, Burke 
R.J., & Fiksenbaum, 2006) 

2) ส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกันเป็นทีม เพราะเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นที่
น าไปสู่ความคิดร้างสรรค์ การสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคลให้รู้จักการท างานเป็นทีมจะ
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ท าให้ผลส าเร็จของงานที่ออกมานั้นเป็นที่ยอมรับมากกว่าการที่บุคคลเดียวปฏิบัติงาน ถือเป็น
การกระตุ้นให้บุคคลมีความสามัคคี (อภิพงศ์ โชติรัตน์, 2557) เกิดความกระตือรือร้นในการ
ท างานของบุคคลในทีม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความสุข ความผูกพันต่องานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

3) องค์การควรเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องการท างานของแต่ละบุคคล 
เพ่ือให้คนในองค์การได้รับรู้ถึงหน้าที่และความส าคัญของแต่ละหน้าที่ แต่ละต าแหน่ง ส่งผล
ให้บุคลากรเห็นความส าคัญของงานที่ตนรับผิดชอบและงานที่บุคคลอ่ืนในองค์การรับผิดชอบ 
โดยเป็นการให้ผลสะท้อนกลับของการท างาน ซึ่งการที่บุคคลทราบว่าตนมีผลลัพธ์เป็น
อย่างไรจะเป็นการส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ เพ่ือให้ผลงานของ
ตนดีขึ้น (Schaufeli & Salanova, 2007)  
ดังนั้น องค์การประสบความส าเร็จอย่างแท้จริงนั้น จึงพยายามสร้างบรรยากาศในการท างาน

เพ่ือให้บุคคลกรมีความผูกพันต่องานที่ตนเองท า ไม่เพียงแต่การปฏิบัติงานตามหน้าที่เท่านั้น แต่
ยังรวมถึงการคิดค้นวิธีการท างานใหม่ๆเพ่ือท าให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จากที่กล่าวมาเป็นเพียงแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่องานบางส่วนเท่านั้น ซึ่ง
แนวทางในการสร้างความผูกพันต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละองค์การอีก
ด้วย ว่าวิธีการแบบใดท่ีจะสามารถส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่องานได้อย่างดีที่สุด 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 

2.3.1 ความหมายความผูกพันต่อองค์การ 
การศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การที่ผ่านมา มีนักวิชาการบางกลุ่มได้มีการศึกษา พัฒนา

มาอย่างต่อเนื่อง โดยนิยามความผูกพันต่อองค์การ (Organization Engagement)ได้มีนักวิชาการได้
ให้ความหมายไว้หลากหลายทัศนะ การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงรวบรวมและแบ่งกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มแรกให้ความหมายในด้านของการแลกเปลี่ยน โดยมองว่าความผูกพันต่อองค์การ 
หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อองค์การในรูปของการลงทุนปฏิบัติงานและสิ่งต่างๆแก่องค์การ 
(side-bet) (Becker, 1960) เช่น อายุ  การศึกษา เงินเดือน ประสบการณ์การท างาน ความตั้งใจใน
การท างาน โดยบุคคลจะเปรียบเทียบสิ่งที่ได้ลงแรงไปกับผลตอบแทนที่ได้รับ หากองค์การสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้จะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ (Herbiniak & Alutto, 
1972; March & Mannari, 1977) ซึ่งเป็นผลท าให้บุคคลมีทัศนคติแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับ
องค์การและท างานอย่างเต็มความสามารถ (Eisenberger & others., 1990) 
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กลุ่มที่สองได้ให้ความหมายด้านความรู้สึกเกี่ยวข้องกับจิตใจโดยความผูกพันต่อองค์การ 
หมายถึง ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อองค์การหรือความรู้สึกยึดมั่นและเกี่ยวข้องกับองค์การโดย
เกิดจากการยอมรับในค่านิยม เชื่อมั่นในเป้าหมาย (Miller & Lee, 2001; Schultz & Schultz, 
1988; Steers & Porter, 1991) ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
องค์การ รวมทั้งท าให้บุคคลเสียสละเวลาและแรงงาน ตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
(Sheldon, 1971) 

กลุ่มที่สามได้ให้ความหมายด้านการคงความเป็นสมาชิก โดยความผูกพันต่อองค์การนั้น 
หมายถึง สภาวะทางจิตใจของบุคคลที่ต่อองค์การเกิดจากความเต็มใจของบุคคลที่ยิ นดีทุ่มเทก าลัง
ความสามารถและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์การของตน (Kanter, 1968; Northcraft & 
Neale, 1990) กล่าวคือบุคคลจะมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ไม่โยกย้ายเปลี่ยนที่ท างานแม้ได้รับ
ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น อีกท้ังยังมีความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป (Allen & 
Meyer, 1990; Muchinsky, 2000) 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงนิยามความผูกพันต่อองค์การว่าหมายถึง  ทัศนคติ
หรือความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์การในเชิงบวก มีลักษณะความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบุคคล
และองค์การ บุคคลมีความจงรักภักดี รู้สึกว่าตนเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ โดยมีความเต็มใจ
และพร้อมทุ่มเทความสามารถที่มีให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้ าหมายและคงความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การต่อไป 

การศึกษาความผูกพันในมิติต่องานและต่อองค์การนั้น มีความแตกต่างกัน โดยความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อองค์การ (Organization Engagement) จะเน้นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การเป็นหลัก จะกล่าวถึงทัศนคติ อารมณ์ และความรู้สึกที่มีต่อองค์การ โดยมิได้มุ่งไปที่บทบาท 
หน้าที่หรือความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งความผูกพันต่องาน (Work Engagement) นั้น
จะเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานได้ว่าความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ
อาจเป็นแนวคิดท่ีแตกต่างกันแต่มีความเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 
 

2.3.2 ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์การ 
การศึกษาเรื่องความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การนั้นปรากฏครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1990 

นักจิตวิทยาและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความสนใจในการท าการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยผล
ของการศึกษาในหัวข้อดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญที่แสดง
ให้เห็นถึงความเต็มใจในการพยายามท าสิ่งดีๆให้กับองค์การ เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การเป็น
ทัศนคติที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างจินตนาการของบุคลากรกับเป้าหมายองค์การ บุคลากรจึงมีความรู้สึก
เป็นเจ้าขององค์การ โดยความรู้สึกเหล่านี้ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จ 
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(Buchanan, 1974) ทั้งยังเป็นตัวท านายอัตราการลาออกจากงาน ซึ่งหากบุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์การในระดับที่สูงจะมีอัตราการขาดงานและอัตราการลาออกต่ า  (Baron, 1986) จากการศึกษา
ของนักวิชาการหลายท่านได้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การในระดับที่สูงจะมีความ
ปรารถนาที่จะด ารงอยู่ต่อไปและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆขององค์การ (Steers, 1977) กล่าวคือ
ความผูกพันนั้นสามารถขัดเกลาบุคลากรให้มีค่านิยมไปในทิศทางเดียวกัน (Meyer et al., 2004) และ
สะท้อนการตอบสนองของบุคลากรที่มีต่อองค์การในด้านต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากความพึงพอใจ 
เพราะความพึงพอใจนั้นเป็นเพียงการสะท้อนการตอบสนองในช่วงเหตุการณ์สั้นๆที่อาจเกิดขึ้นในแต่
ละวันเท่านั้น ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกภักดีต่อองค์การ ลดความตั้งใจลาออก และลดความเครียด
ที่เกิดจากงานอีกด้วย  

การมีความเข้าใจเรื่องของความผูกพันต่อองค์การ ท าให้สามารถเข้าใจถึงธรรมชาติของ
พฤติกรรมของบุคลากรได้มากขึ้น กล่าวคือ องค์การจะต้องมีความสามารถในการสรรหาและรักษาไว้
ซึ่งทรัพยากรด้านบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายความว่า นอกเหนือจากกระบวนการสรรหา คัดเลือก 
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าในระบบแล้ว องค์การยังต้องสามารถรักษาบุคคลซึ่งมีคุณค่าเหล่านี้ไว้ให้ได้ 
ด้วยการพยายามสร้างทัศนคติของความผูกพันให้เกิดขึ้นกับสมาชิกแต่ละคนในองค์การ ดังนั้น ความ
ผูกพันต่อองค์การจึงเป็นทัศนคติที่มีความส าคัญยิ่งต่อองค์การทุกประเภท เป็นตัวประสานระหว่าง
ความต้องการของบุคคลในองค์การกับเป้าหมายขององค์การ เพ่ือสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดย
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรนั้นจะคงอยู่คู่กับองค์การ และเป็นส่วนสนับสนุนให้บุคลากรเกิด
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อให้องค์การเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 
2.3.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความผูกพันต่อองค์การ 

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมาการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การนั้นได้รับ
ความสนใจจากนักวิชาการหลากหลายท่าน โดยนักวิชาการท้ังหลายนั้นต่างกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าความผูกพันต่อองค์การนับเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพและ
เจริญก้าวหน้าต่อไป จากการศึกษางานวิจัยจ านวนมากพบว่าแนวคิดความผูกพันต่อองค์การแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย แนวคิดทางด้านทัศนคติ (Attitude) แนวคิดทางด้านพฤติกรรม 
(Behavior) และแนวคิดด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม (Normative) (Allen & Meyer, 
1990; Mowday, Steers, & Porter, 1979) ซึ่งสามารถขยายความได้ดังนี ้

แนวคิดทางด้านทัศนคติ  (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกที่บุคลากรมีต่อองค์การในแง่ที่
เกิดขึ้นจากความรู้สึกและจิตใจ เป็นความผูกพันด้วยใจรัก บุคคลรู้สึกถึงความเป็นสมาชิกในองค์การ
รับรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งตลอดจนเป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายขององค์การนั้นมีความสอดคล้อง
กัน (Mowday et al., 1979) ซึ่งส่งผลให้แสดงออกมาในรูปของความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมาย
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ขององค์การ มีความตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถให้กับองค์การและปรารถนาที่จะอยู่กับ
องค์การต่อไป (Allen & Meyer, 1990) 

แนวคิดทางด้านพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งแนวคิดนี้มี พ้ืนฐานมาจากทฤษฎี Side-bet 
(Becker, 1960) โดยสาระส าคัญของทฤษฎีสามารถสรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นผลมาจาก
การเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการคงอยู่ในองค์การกับผลประโยชน์ที่ตนต้อง
สูญเสียเมื่อออกจากองค์การ (March & Mannari, 1977) หากบุคลากรออกจะสูญเสียอะไรบ้าง การ
ที่บุคคลเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ลงทุนเวลา ก าลังใจ และก าลังกาย
ให้กับองค์การในช่วงเวลานั้นและยอมเสียโอกาสบางอย่างไป เช่น โอกาสในการไปท างานหรือเป็น
สมาชิกขององค์การอ่ืนที่อาจได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การที่บุคคลยิ่งอยู่กับองค์การ
นานเท่าไรก็เหมือนกับลงทุนให้กับองค์การนานมากขึ้นเท่านั้น ความผูกพันจะเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลา
และยากต่อการที่จะละทิ้งองค์การไป ซึ่งแนวคิดทางด้านพฤติกรรมมีความคล้ายคลึงและสอดคล้องกับ
แนวคิดความผูกพันต่อองค์การด้านพฤติกรรมเป็นลักษณะต่อเนื่อง เป็นรูปแบบความสม่ าเสมอของ
พฤติกรรม ความคงเส้นคงวา เสียสละให้กับองค์การไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ท างานและคงอยู่กับ
องคก์ารต่อไป (Kanter, 1968) 

แนวคิดด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม (Normative) โดยแนวคิดนี้มองความ
ผูกพันต่อองค์การว่าเป็นความจงรักภักดี และตั้งใจอุทิศตัวให้กับองค์การ ซึ่งเป็นผลมาจากบรรทัดฐาน
ขององค์การหรือสังคม เช่น ค่านิยม วัฒนธรรมขององค์การ (Jaros, 1993) กล่าวคือบุคคลรู้สึกว่าเมื่อ
เข้าเป็นสมาชิกองค์การก็ต้องผูกพันต่อองค์การ เพราะเป็นสิ่งที่เหมาะสม ความผูกพันต่อองค์การเป็น
หน้าที่ทีส่มาชิกต้องมี เป็นความจงรักภักดี เต็มใจที่จะอุทิศตัวให้กับองค์การ (Allen & Meyer, 1993; 
Spector, 1997) 

จากแนวคิดของความผูกพันต่อองค์การที่ได้กล่าวมา 3 ด้านนั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ
การที่บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การทางด้านทัศนคติ (Attitude) บุคคลจะอยู่กับองค์การเพราะ
เขาปรารถนาที่จะอยู่ (Want to) บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การพฤติกรรม (Behavior) จะอยู่กับ
องค์การเพราะความจ าเป็นต้องอยู่ (Need to) และบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การในด้านความ
ถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม (Normative) จะอยู่กับองค์การเพราะคิดว่าควรอยู่ (Ought to) 
อย่างไรก็ตามจากแนวคิดต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นเหตุและผลของการเกิดความผูกพันต่อองค์การ
ทั้งสิ้นการที่บุคคลจะมีความผูกพันก็อาจมาจากสาเหตุดังกล่าว แต่ระดับของความผูกพันต่อองค์การ
จะมากหรือน้อยอาจแตกต่างกันออกไป  ดังนั้นการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
องค์การต้องพิจารณาเรื่องความแตกต่างนี้ควบคู่ไปด้วย  
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2.3.4 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ 
นักวิชาการ และนักทฤษฎีหลายท่านที่ท าการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ ได้เสนอ

องค์ประกอบความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การไว้อย่างคล้ายคลึงกัน โดยอาจสรุปได้เป็น 3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ องค์ประกอบด้าน
ความตั้งใจใช้ความพยายามและความสามารถของตนเพ่ือองค์การ และองค์ประกอบด้านความคงเป็น
สมาชิกภาพขององค์การ (Buchanan, 1974; Porter, Steers, Mowday, & Boulion, 1974; Steers, 
1977) ซึ่งสามารถขยายความองค์ประกอบทั้ง 3 ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง การที่บุคลากรมี
ทัศนคติทางบวกต่อองค์การ มีเป้าหมายและค่านิยมของตนเองสอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ เมื่อบุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่าระบบสังคม ค่านิยมในองค์การเป็นสิ่งที่ตนเองยอมรับได้ 
บุคคลก็จะแสดงตนเห็นด้วยกับเป้าหมาย (Allen & Meyer, 1993) พร้อมทั้งตั้งใจยอมรับเป้าหมาย
นั้นส่งผลให้บุคคลรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันกับองค์การ อีกทั้งมีความภาคภูมิใจกับการเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ 
(Buchanan, 1974; Porter, 1974) 

องค์ประกอบด้านความตั้งใจใช้ความพยายามและความสามารถของตนเพ่ือองค์การ หมายถึง 
การที่บุคลากรมีความตั้งใจและเต็มใจในการใช้ก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังสติปัญญาที่มีอยู่เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของตนเพ่ือความก้าวหน้าขององค์การ (Buchanan, 1974) โดยจะแสดงออกในรูปความ
ต่อเนื่องของพฤติกรรม มีความคงเส้นคงวาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 
(Mowday, 1979) รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับองค์การเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 

องค์ประกอบด้านความคงเป็นสมาชิกภาพขององค์การ หมายถึง การแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ความรู้สึกยึดมั่น ซื่อสัตย์ต่อองค์การ (Buchanan, 1974) ถือเป็นความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงานเพราะไม่มีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่ท างาน แม้จะมีงานลักษณะเดียวกันเสนอ
ผลตอบแทนสูงกว่า บุคลากรก็ไม่ต้องการลาออกจากองค์การเพ่ือไปท าที่องค์การแห่งใหม่  ยังคงด ารง
รักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์การไว้เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ (Allen & 
Meyer, 1993) 

การศึกษาองค์ประกอบความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การนั้น มีนักวิชาการบางท่านเสนอ
รายละเอียดขององค์ประกอบเพ่ิมเติมและแตกต่างไปจากองค์ประกอบข้างต้น กล่าวคือ  Allen และ 
Meyer (1993) ได้เสนอว่าองค์ประกอบด้านความตั้งใจใช้ความพยายามและความสามารถของตนเพ่ือ
องค์การนั้น หมายถึงการที่บุคคลตั้งใจใช้ความพยายามเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนพึงประสงค์ 
เช่น โบนัส การเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้นหรือเพ่ือที่บุคคลจะเสียประโยชน์น้อยกว่าเมื่อยังคงอยู่กับ
องค์การ ซึ่งไม่ใช่การมีความตั้งใจและเต็มใจในการใช้ก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังสติปัญญาที่มีอยู่เพ่ือ
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ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเพ่ือความก้าวหน้าขององค์การเหมือนอย่างการให้ความหมายใน
องค์ประกอบด้านความตั้งใจใช้ความพยายามและความสามารถของตนเพ่ือองค์การที่กล่าวไว้ข้างต้น 

จากการศึกษาของบริษัท Hewitt Associates (2003) พบว่าเมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อ
องค์การที่ตนอยู่นั้นจะแสดงพฤติกรรมออกมา 3 รูปแบบได้แก่ 1.การกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี  
(Say) คือการพูดถึงองค์การในทางบวกให้แก่ผู้อ่ืนฟังทั้งครอบครัว เพ่ือนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้ง
มีความภูมิใจในองค์การของตน 2.การคงอยู่กับองค์การ (Stay) คือการปรารถนาที่จะคงอยู่กับองค์การ
ด้วยความเต็มใจ ถึงแม้ว่าองค์การอ่ืนอาจให้ผลประโยชน์ที่มากกว่าก็ตาม รู้สึกว่าตนพอใจกับการเป็น
สมาชิกขององค์การนี้ 3.การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ (Strive) คือ การพยายามทุ่มเทความสามารถ
เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนองค์การอย่างเต็มที่เพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จ พฤติกรรมทั้ง  3 
รูปแบบที่ได้กล่าวมานั้นมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Strellioff (2003) เพียงแต่พฤติกรรมการ
ช่วยเหลือสนับสนุนองค์การนั้นจะใช้ค าว่า Serve แทนค าว่า Strive ตามที่  บริษัท Hewitt 
Associates (2011) กล่าวไว้ อย่างไรก็ตามท้ังสองค ามีความหมายที่ใกล้เคียงและไปในทิศทางเดียวกัน 
จากรายงานของ Robinson และคณะ (2004) พบว่าพฤติกรรม 3 รูปแบบที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ การ
กล่าวถึงองค์การในทางที่ดี (Say) การคงอยู่กับองค์การ (Stay) และ การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ 
(Strive) นี้จะเกิดขึ้นเป็นล าดับขั้นโดยที่เมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจจึงจะกล่าวถึงองค์การในแง่ดี 
จากนั้นเกิดความผูกมัดกับองค์การตามมา สุดท้ายจะเกิดเป็นความผูกพัน ซึ่งบุคลากรจะเต็มใจใส่
ความพยายามที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายในที่สุด  

การที่บุคลากรจะมีความผูกพันต่อองค์การก็เนื่องมาจาก 3 องค์ประกอบที่กล่าวมา แต่
ความส าคัญในแต่ละด้านอาจจะแตกต่างออกไปในแต่ละกรณี บุคคลโดยทั่วไปจะมีความรู้สึกผูกพัน
เป็นธรรมชาติอยู่ในตนเองอยู่แล้ว เพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และในความผูกพันนั้นก็จะมี
ความไม่ผูกพันแฝงอยู่ด้วย หากมีข้อเสนอบางอย่างที่พิเศษกว่า บุคคลก็อาจพร้อมออกไปจากองค์การ 
การที่มีความผูกพันหรือไม่ผูกพันนั้นจะขึ้นอยู่กับการมองหรือทัศนคติของบุคคลต่อองค์การ  (อิสเรศ 
รุ่งณรงค์รักษ,์ 2541)  

เนื่องด้วยการผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การนั้นต้องมีการแสดง
ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่มีความชัดเจน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Hewitt Associates (2011) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้พฤติกรรมที่จะแสดงออกถึงความ
ผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย การกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี  (Say) การคงอยู่กับองค์การ (Stay) 
และการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ (Strive) 
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2.3.5 แนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์การ 
การส่งเสริมให้บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ มีความส าคัญกับการด าเนินการขององค์การ

เป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรที่ผูกพันและทุ่มเทให้องค์การจะช่วยให้องค์การด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอีกด้วย ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิ ดให้
เกิดความผูกพันองค์การจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และการที่บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ ย่อม
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคลากรและองค์การโดยรวมอีกด้วย โดยการส่งเสริมให้บุคคลเกิดความ
ผูกพันต่อองค์การนั้น สามารถท าได้โดยมีแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

1) การให้ผลประโยชน์แก่บุคลากรสอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์การ เนื่องจาก บุคคลจะ
รู้สึกผูกพันต่อองค์การหากทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีประโยชน์ร่วมกันจากการท างาน (Becker, 1960) 
เช่น องค์การมีผลก าไร ผลก าไรส่วนนี้ก็ท าให้โบนัสตอบแทนและเงินเดือนของบุคลากร
เพ่ิมขึ้น การวางแผนการเติบโตในสายอาชีพ (ณัฐวรรณ แก้วมณี, 2556) เป็นต้น จะส่งผลให้
ความผูกพันต่อองค์การสูงขึ้นได้ 

2) ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรใหม่เข้ามาท างานนั้น ควรคัดเลือกจากบุคคลที่มีแนวคิดและ
ค่านิยมสอดคล้องกับองค์การ โดยอาจได้จากการท าแบบทดสอบขององค์การ หรือการ
สัมภาษณ์ เนื่องจากการที่ค่านิยมของบุคคลใกล้เคียงกับองค์การยิ่งมากเพียงใด จะยิ่งท าให้
บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การมากเพ่ิมข้ึน (ณัฐวรรณ แก้วมณี, 2556) 

3) การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการหรือกิจกรรมพิเศษเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันภายในองค์การ (จิรประภา อัครบวร รัตนศักด์ เจริญทรัพย์ จารุวรรณ ยอด
ระฆัง และขวัญ นวลสกุล, 2557) จะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การให้
เกิดข้ึนได้ เพราะบุคลากรจะรับรู้ถึงความรู้สึกว่าตนมีบทบาทและความส าคัญต่อองค์การ (ทัศ
นัย สุวรรณรัตน์, 2556) 

4) การมีความไว้วางใจกัน (Trust) ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคลากร เป็นพื้นฐานที่ท าให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์การ หากบุคคลรับรู้ถึงความไว้วางใจกัน มีความเชื่อใจและรับฟังกัน บุคลากรก็
จะมีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้บริหารและต่อองค์การด้วย (ณัฐวรรณ แก้วมณี, 2556) 

จากที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์การบางส่วนเท่านั้น 
ซึ่งแนวทางในการสร้างความผูกพันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตาม
บริบทของแต่ละองค์การอีกด้วย ว่าวิธีการแบบใดที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของบุคลากร 

การศึกษาเรื่องความผูกพันนั้นได้มีนักวิชาการท าการศึกษาและเสนอทฤษฎีที่น ามาใช้อธิบายถึง
สาเหตุของความผูกพันทั้งความผูกพันต่องาน (Work Engagement) และความผูกพันต่อองค์การ
(Organization Engagement) โดยมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่อธิบายถึง
การเกิดพฤติกรรมของบุคคล ตลอดจนแรงจูงใจที่ท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมนั้นๆ (ซัลวานา ฮะซานี, 
2550) ซึ่งประกอบด้วย 

 
2.4.1 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) 

การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบ เนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวอยู่เสมอ จึงเรียกการเรียนรู้จากการสังเกตว่า การเรียนรู้โดยการสังเกต หรือ 
การเลียนแบบ ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อทฤษฎีเป็น ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning 
Theory) (Bandura, 1963) ซึ่งการศึกษาทฤษฎีดังกล่าวนี้เป็นท าให้เกิดการศึกษาธรรมชาติของมนุษย์
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว และเกิดเป็นทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบาย
ถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล โดยเกิดจากความต้องการ
ผลประโยชน์ส่วนตนและความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณที่เกิดจากการได้รับผลประโยชน์ โดยเมื่อบุคคล
ได้รับสิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆจากบุคคลอ่ืนแล้ว ก็ควรตอบแทนด้วยสิ่งต่างๆตามความเหมาะสม 
ซึ่งการแลกเปลี่ยนทางสังคมนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ที่มีต่อกัน ความ
จงรักภักดี และความยึดมั่นร่วมกันตามกฎของการแลกเปลี่ยน (Saks, 2006) โดยไม่ได้มีการก าหนด
ลักษณะของการตอบแทนที่ชัดเจนว่าจะต้องเป็นค่าจ้างหรือสวัสดิการต่างๆ (Blau, 1985; Homans, 
1974) อย่างไรก็ตามมีการน าทฤษฎีดังกล่าวนี้มาเป็นพ้ืนฐานในการอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นภายในองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคคลากร โดยการที่บุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกของ
องค์การนั้น บุคคลต้องการใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เวลาที่มีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับ
องค์การ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลตอบแทนที่จะได้รับ ในขณะที่องค์การก็มีความคาดหวังที่จะ
แลกเปลี่ยนผลตอบแทนที่มอบให้บุคลากรกับการได้มาซึ่ง ผลการปฏิบัติงาน หรือพฤติกรรมที่ช่วยให้
องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Blau, 1985) หากทั้งสองฝ่ายคือองค์การและตัว
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนที่สามารถตอบสนองความต้องการได้นั้น จะส่งผลให้บุคลคลใช้ความรู้
ความสามารถของตนอย่างเต็มที่จะปฏิบัติงานและคงอยู่กับองค์การด้วยใจที่ผูกพันต่อไป  
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ภาพที่ 2.2 กระบวนการลงทุนของบุคคล 

2.4.2 ทฤษฎีการลงทุน (Side-bet Theory) 
ทฤษฎีการลงทุน หรือ Side-bet Theory (Becker, 1960) พัฒนามาจากทฤษฎีการ

แลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของความผูกพันต่อองค์การ โดยสาระส าคัญได้เสนอว่าบุคคล
เกิดความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเพราะว่าบุคคลนั้นได้สร้างการลงทุน (side-bet) ต่อสิ่งนั้นๆไว้ ทั้ง
เวลา ก าลังกาย และสติปัญญา รวมทั้งโอกาสที่จะไปท างานให้องค์การอ่ืน ซึ่งการที่บุคคลจะคงอยู่กับ
องค์การนั้นต่อไป บุคคลย่อมหวังประโยชน์ที่ตนจะได้รับในระยะยาวนอกเหนือจากค่าตอบแทน เช่น 
สวัสดิการ บ านาญ เป็นต้น เพราะหากลาออกไปก่อนเวลา สิ่งที่ได้รับจะไม่คุ้มค่า บุคคลที่ท างานกับ
องค์การมานานจึงตัดสินใจลาออกจากองค์การได้ยากกว่าคนที่ท างานกับองค์การได้ไม่นาน เพราะเขา
จะพิจารณาว่าหากลาออกจากองค์การก็เท่ากับว่าการลงทุนของเขาที่ได้สะสมไว้ย่อมสูญเสียไปจะ
มากกว่าสิ่งที่เขาได้รับอีกด้วย ซึ่งอาจไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์การใหม่ (Becker, 
1960) โดยสามารถแสดงเป็นแผนภาพกระบวนการได้ดัง ภาพที ่2.2 
 

 
 
 
 
ที่มา : Steers, 1991 อ้างถึงใน ทัศนัย สุวรรณรัตน์, 2556 
 

องค์การรักษาบุคลากรให้คงอยู่

การลงทุนขององค์การ
- การจ่ายค่าตอบแทน
- ผลประโยชน์ตอบแทน
- สถานภาพและการเป็นที่ยอมรับ

ความต้องการของบุคลากร
- ลักษณะของงาน
- ค่าตอบแทนยุติธรรม

การลงทุนของบุคคล
- เวลา
- ความพยายาม
- ความรู้ ทักษะ
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จากภาพที่ 2.2 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การต้องเกิดการ
ลงทุนทั้งเวลา ความพยายาม ความรู้ความสามารถเพ่ือใช้ในการท างาน บุคคลจึงคาดหวังที่จะพบกับ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยในการท างานและคุณลักษณะงานต่างๆที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้ง
ค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม รางวัล สวัสดิการต่างๆ เพราะบุคคลถือว่าตนได้ลงทุนก าลังกาย ก าลัง
ปัญญาให้กับองค์การไปแล้ว หากองค์การสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้ ก็จะส่งผล
ให้บุคคลอยากปฏิบัติงานต่อไปด้วยความจงรักภักดี และบุคลากรคงอยู่ ตั้งใจท างานให้แก่องค์การด้วย
ความผูกพันอย่างแท้จริง แต่ในทางกลับกันองค์การ หากองค์การไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลได้ ก็จะส่งผลให้บุคคลมีความผูกพันลดลง องค์การก็ต้องแสวงหาวิธี ต่างๆเพ่ือที่จะรักษา
บุคลากรให้คงอยู่กับองค์การ 
 

2.4.3 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
Maslow (1954) ได้ท าการศึกษาความต้องการของมนุษย์ โดยอธิบายว่ามนุษย์มีความ

ต้องการเป็นล าดับขั้น ซึ่งมนุษย์พยายามหาหนทางเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองความตั้งใจ
ของบุคคลที่จะท าบางสิ่งบางอย่างนั้นมีเงื่อนไขเสมอ โดยได้จัดล าดับขั้นของความต้องการของบุคคล
ไว้ 5 ล าดับขั้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) คือ ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์ทุกคน เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ เช่น ความต้องการอาหาร ความต้องการทางเพศ 
และความต้องการอ่ืนๆทางร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความต้องการด้านปัจจัยสี่ขอ
มนุษย ์เพราะเป็นปัจจัยที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย
ทางกายภาพและความต้องการความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม 

3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือ ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งทางสังคมและ
ได้รับการยอมรับและความรักจากเพ่ือนร่วมงาน ได้รับความอบอุ่นเอาใจใส่จากคนรอบข้าง 

4) ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) คือ ปัจจัยต่างๆภายในจิตใจ เช่น การ
ยอมรับนับถือตนเอง ความเป็นอิสระ ความส าเร็จ และปัจจัยต่างๆภายนอก เช่น สถานภาพ 
ความเป็นที่รู้จักของบุคคลอื่น และการรับความเอาใจใส่สนใจ 

5) ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) คือ เป็นความ
ต้องการระดับสูงสุดของมนุษย์ เป็นแรงขับเคลื่อนที่จะเป็นในสิ่งที่ตนสามารถจะเป็นได้ เช่น 
การเจริญเติบโต ความส าเร็จความสามารถของตน และการบรรลุความปรารถนา 
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ภาพที่ 2.3 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 

 

 
 
 
 
ที่มา : นิติพล ภูตะโชติ, 2557 
 

จากภาพที่ 2.3 จะแสดงการความต้องการที่สูงขึ้นตามล าดับขั้นจากด้านล่างสู่ด้านบน เป็น
การจัดล าดับขั้น โดยจากทฤษฎีนั้นสามารถแบ่งระดับความต้องการได้เป็น 2 ระดับ คือ ความต้องการ
ในระดับต่ า ประกอบด้วย ความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการทาง
สังคม และความต้องการในระดับสูง ประกอบด้วย ความต้องการการยอมรับนับถือ ความต้องการ
ประสบความส าเร็จในชีวิต (นิติพล ภูตะโชติ, 2557) กล่าวคือองค์การสามารถน าแนวคิดดังกล่าวนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างานและเกิดเป็นความผูกพันต่อ
องค์การในที่สุด การน าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (1954) มาเชื่อมโยงกับการบริหาร
องค์การเพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันสามารถท าได้โดยองค์การมอบสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่
บุคคล มีวันหยุดพักผ่อนเหมาะสม ในการท างานต้องมีการค านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร อีกทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีทั้งกับเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน เมื่อบุคลากรท างานใน
องค์การได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็มีการวางแผนการเติบโตในสายงานนั้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆขององค์การ หากองค์การสามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานที่
กล่าวมาได้นั้น จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันและคงอยู่กับองค์การต่อไป 

ความต้องการ
ประสบความส าเร็จ

(Self-Actualization Needs)

ความต้องการการยอมรับนับถือ 
(Esteem Needs)

ความต้องการทางสังคม (Social Needs)

ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)

ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs)
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2.4.4 ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG Theory) 
Alderfer (1972) ได้พัฒนาทฤษฎี ERG โดยยึดถือพ้ืนฐานจากทฤษฎีของ Maslow (1954) 

และได้จัดความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ ความต้องการด้านการด ารงชีวิต 
(Existence needs: E) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness needs: R) และความ
ต้องการด้านความเติบโต (Growth needs: G) (นิติพล ภูตะโชติ, 2557) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) ความต้องการด ารงชีวิต (Existence needs : E) เป็นความต้องการทางร่างกายเพ่ือให้ด ารง
และอยู่รอดได้ รวมทั้งความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่ งถือเป็นความต้องการใน
ระดับต่ าสุดแต่มีความเป็นรูปธรรมสูงสุด สามารถเปรียบเทียบได้กับทฤษฎีความต้องการของ 
Maslow (1954) ในขั้นที่ 1 และ 2 คือคามต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) 
และความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) 

2) ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness needs: R) เป็นความต้องการมีสัมพันธภาพหรือ
มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งถือเป็นความต้องการทางสังคม นอกจากนี้ยังรวมถึงความต้องการ
ที่จะเป็นที่ยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืน สามารถเปรียบเทียบได้กับทฤษฎีความต้องการ
ของ Maslow (1954) ในขั้นที่ 3 คือความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) 

3) ความต้องการด้านความเติบโต (Growth needs : G) เป็นความต้องการที่จะใช้ความสามารถ
ของตนให้เต็มศักยภาพและต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สูงสุด สามารถเปรียบเทียบได้กับทฤษฎีความต้องการของ Maslow (1954) ในขั้นที่ 4 และ 
5 คือความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) และความต้องการประสบ
ความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) 
นอกจากนี้ Alderfer (1972) ยังเห็นด้วยกับทฤษฎีความต้องการของ Maslow (1954) ใน

เรื่องความพอใจในความต้องการมีผลต่อความส าคัญของความต้องการระดับสูงกว่าที่อยู่ถัดขึ้นไป 
แต่ Alderfer (1972) มีความเห็นที่แตกต่างไปคือ เขามองว่าการขาดความพึงพอใจในความ
ต้องการระดับสูงกว่าขึ้นไปอาจท าให้ความต้องการระดับต่ ามีความส าคัญขึ้นมาแทน (วรนาท 
สามารถ, 2557) เพ่ือให้เข้าใจถึงความแตกต่างที่ชัดเจนของทฤษฎีความต้องการของ Maslow 
(1954) และทฤษฎี ERG สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างได้ตามตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบทฤษฎี Maslow และ ERG 

ทฤษฎีความต้องการของ 
Maslow 

ทฤษฎี ERG 
ตัวอย่างวิธีการตอบสนอง
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 

ความต้องการด้านร่างกาย
(Physiological Needs) 

ความต้องการด ารงชีวิต 
(Existence needs : E) 

จ่ายค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ 
เหมาะสมและจัดสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่มีความปลอดภัย ความต้องการความปลอดภัย 

(Safety Needs) 

ความต้องการทางสังคม  
(Social Needs) 

ความต้องการความสัมพันธ์ 
(Relatedness needs: R) 

ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคลในองค์การ 

ความต้องการการยอมรับนับถือ
(Esteem Needs) 

ความต้องการด้านความ
เติบโต (Growth needs : G) 

ส่งเสริมให้บุคคลากรท างานที่ได้
พัฒนาทักษะและความสามารถ
อย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการเลื่อน

ต าแหน่งอย่างเหมาะสม 

ความต้องการประสบความส าเร็จ
ในชีวิต (Self-Actualization 

Needs) 
ที่มา : Alderfer (1972) อ้างถึงใน วรนาท สามารถ (2557) 
 

การน าทฤษฎี ERG ของ Alderfer (1972) มาเชื่อมโยงกับความผูกพันนั้นจะเห็นได้ว่าหาก
องค์การมีการให้ผลตอบแทนที่มีความเหมาะสม สภาพแวดล้อมในการท างานมีความปลอดภัย ทั้งยัง
ส่งเสริมให้มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในองค์การ มีการยอมรับกันในองค์การ พร้อมทั้งมีการ
ผลักดันส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง มีการเลื่อนต าแหน่งที่เหมาะสมแล้วนั้นจะส่งผลให้
บุคคลมีความผูกพันทั้งต่องานที่ตนปฏิบัติและองค์การที่ตนเป็นสมาชิกอยู่อีกด้วย 

 

2.4.5 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two Factors Theory) 
ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1968) เป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งทฤษฎี

ดังกล่าวมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจสุขอนามัย (Motivation Hygiene 
Theory) โดยทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่า ความสัมพันธ์ของเราซึ่งมีต่องานเป็นเรื่องธรรมดาและทัศนคติ
ของคนเราก็สามารถที่จะก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวที่ต่องานได้ โดย  Herzberg 
ท าการศึกษาจากค าถามที่ว่า คนเราต้องการอะไรจากงานของตน ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้
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ภาพที่ 2.4 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two Factors Theory) 

เป็น 2 ปัจจัยที่ท าให้คนมีความพึงพอใจและไม่พอใจในงาน (นิติพล ภูตะโชติ, 2557; รังสรรค์ 
ประเสิรฐศรี, 2548) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เป็นปัจจัยภายนอกที่ป้องกันความไม่พอใจในการ
ท างานของบุคลากร ซึ่งมีผลต่อการท างาน โดยจะช่วยส่งเสริมความพึงพอใจในการท างาน
ของบุคคลให้ดีขึ้น เช่น นโยบายและการบริหารขององค์การ ความสัมพันธ์ของหัวหน้าและ
ลูกน้อง ค่าตอบแทน และความปลอดภัยในการท างาน (Herzberg, 1968) 

2) ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) เป็นปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน
ช่วยกระตุ้นให้บุคคลทุ่มเทความสามารถและความพยายามในการท างานให้ดีที่สุด ซึ่งช่วย
ส่งเสริมให้บุคคลตั้งใจท างานเพ่ือเป้าหมายขององค์การ เช่น ความส าเร็จ การยอมรับ 
ลักษณะงาน และความรับผิดชอบต่างๆ (Herzberg, 1968) 

จากทฤษฎีของ Herzberg (1968) นั้นปัจจัยต่างๆที่น าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานจะแยก
ออกกับปัจจัยที่น าไปสู่ความไม่พอใจในการท างานอย่างชัดเจน ดังภาพที ่2.4 
  

 
สูง ความไม่พึงพอใจในงาน  0 ความพึงพอใจในงาน       สูง 

 
 
 

ที่มา : รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) 
 

ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) 
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ท าให้เกิด 

ความไม่พอใจในงาน 

ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) 
ลักษณะของงานที่เป็นสิ่งจูงใจท าให้เกิด 

ความพึงพอใจในงาน 

- ลักษณะการบังคับบัญชา 

- ค่าจ้าง 

- นโยบายต่างๆขององค์การ 

- สภาพการท างาน 

- ความสัมพันธ์กับคนในองค์การ 

- คามมั่นคงในงาน 

- การเลื่อนต าแหน่ง 

- การเจริญเติบโต 

- การยกย่อง 
- ความรับผิดชอบ 

- ความส าเร็จ 
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จากรูปภาพ 2.4 แสดงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการ
ท างาน ทั้งนี้ ในการบริหารองค์การ ผู้บริหารต้องค านึงปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน
หากบุคลากรมีการรับรู้ว่าองค์การมีการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม เช่น  ลักษณะของการบังคับ
บัญชา ค่าจ้าง นโยบายองค์การ สภาพการท างาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ความมั่นคงในงาน เป็น
ต้น หากมีการบริหารปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงสร้างเสริมให้เกิด
ความพึงพอใจของบุคลากรมากขึ้นด้วยปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เพ่ือให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและด ารงอยู่กับ
องค์การต่อไป ซึ่งในแต่ละบริบทขององค์การนั้นจะมีความต้องการในแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกัน 
ผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับการ
ตอบสนองความต้องการในปัจจัยด้านต่างๆเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรในองค์การได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และ
อยากทุ่มเทกายใจในการท างานอย่างเต็มความสามารถ (จิรประภา อัครบวร , รัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์, 
จารุวรรณ ยอดระฆัง และขวัญ นวลสกุล, 2557) 

 

2.5 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ 

การศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันนั้นได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษามาอย่างยาวนานและอย่างกว้างขวาง เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลให้
บุคคลเกิดต่อความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จัย
พบว่าปัจจัยที่ถูกน ามาศึกษานั้นมีความน่าสนใจและมีความหลากหลาย ซึ่งปัจจัยที่ถูกน ามาใช้ใน
การศึกษาจะแตกต่างไปตามความสนใจของนักวิชาการแต่ละท่าน โดยการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการ
รวบรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันไว้ในหลากหลายมิติ คือ มิติด้านคุณลักษณะทั่วไป มิติด้าน
คุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง มิติด้านลักษณะงาน มิติด้านประสบการณ์ในงานรับผิดชอบ 
มิติด้านสภาพแวดล้อมการท างาน และมิติด้านลักษณะองค์การ โดยแต่ละมิตินั้นส่งผลให้เกิดความ
ผูกพัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
2.5.1 มิติด้านคุณลักษณะทั่วไป 
มิติด้านคุณลักษณะทั่วไปที่ได้ท าการศึกษานั้นประกอบด้วย  (Steers & Porter, 1991; ทัศ

นัย  สุ วรรณรัตน์ , 2556)  อายุ  (Dunham, Gube, & Castanada, 1994 ; Mowday, Porter, & 
Steers, 1982 ; Schultz & Schultz, 1988 ; Sheldon, 1971 ; Steers, 1977 ; Steers & Porter, 
1991; ทองพันช่าง พงษ์วารินทร์, 2551; ทัศนัย สุวรรณรัตน์ , 2556) สถานภาพสมรส (Hunt, 
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Chonko and Wood, 1985; Steers and Porter, 1991) อายุงาน (Sheldon, 1971; Herbiniak &  
Alutto, 1972; Mowday et. Al., 1982; Hunt, Chonko & Wood, 1985; Steers & Porter, 1991; 
Dunham, Grube & Castananda, 1994; ทองพันช่าง พงษ์วารินทร์ , 2551; ทัศนัย สุวรรณรัตน์, 
2556) ระดับการศึกษา (Sheldon, 1971; Steers, 1977; Mowday et. Al., 1982; Allen & Meyer, 
1990; Steers and Porter, 1991; ทองพันช่าง พงษ์วารินทร์, 2551; ทัศนัย สุวรรณรัตน์ , 2556) 
ต าแหน่ง (Sheldon, 1971; Mowday et. Al., 1982; Hunt, Chonko & Wood, 1985; ทองพันช่าง 
พงษ์วารินทร์ , 2551) ค่าตอบแทน (Porter, 1974; Mowday et.  Al. ,1982; Hunt, Chonko & 
Wood, 1985; Allen & Meyer, 1990; Minor, 1992; Jaros et al. , 1993; Hewitt Associates, 
2003; Robinson, 2004; Glen, 2006; Mercer, 2007; Martin quoted in Keteer, 2008; Aon 
Hewitt, 2011; ทัศนัย สุวรรณรัตน์, 2556) บุคลิกภาพ (Hunt,  Chonko & Wood, 1985; Minor, 
1992; Brown, 1996)  ความเชื่อ (Minor, 1992; Jaros et al. , 1993; Brown, 1996; Schultz & 
Schultz, 1998; Hewitt Associates, 2003; Glen, 2006) ความสนใจด้านวิชาชีพ (Sheldon, 1971; 
Porter, 1974; Steers & Porter, 1991) ความต้องการประสบความส าเร็จ (Herbiniak & Alutto, 
1972; Steers, 1977; Brown, 1996; Schultz & Schultz, 1998; Hewitt Associates, 2003; 
Mercer, 2007; ทองพันช่าง พงษ์วารินทร์, 2551) ประสิทธิภาพในการท างาน (Gullup, 2008; ทอง
พันช่าง พงษ์วารินทร์ , 2551) และพฤติกรรมการหางานใหม่ (Hunt, Chonko & Wood, 1985; 
Baron, 1986; Dunham, Grube & Castananda, 1994) 

การเป็นสมาชิกขององค์การ บุคคลจะต้องมีการค านึงถึงระดับการศึกษาและต าแหน่ง 
ความสามารถด้านวิชาชีพของตนที่มีความเหมาะสมกับองค์การ เมื่อบุคคลได้เข้ามาเป็นสมาชิกก็จะ
เกิดการลงทุน แลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องของระยะเวลาซึ่งเปรียบเสมือนอายุที่เพ่ิมขึ้นของบุคคลและ
ระยะเวลาของการท างาน ท าให้เกิดการสะสมของทรัพยากรที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับของต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน ประสบการณ์ในการท างานและความส าเร็จต่างๆที่บุคคลสร้างไว้ให้กับองค์การ ทั้งนี้ตัว
บุคคลเองได้เกิดการลงทุนทั้งก าลังกาย ก าลังสติปัญญาลงไป (Becker, 1960) เพ่ือปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งความสอดคล้องของเป้าหมายของตนเองและเป้าหมายขององค์การ เมื่อ
เวลาผ่านไปบุคคลก็จะเกิดความคาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์การมากขึ้น (Homans, 1974; 
Blau, 1985) หากองค์การต้องการรักษาบุคคลให้คงอยู่กับองค์การนั้นควรมีการออกแบบระบบพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้บุคคลเกิดความผูกพันทั้งกับงานและองค์การ เพ่ือเป็นการป้องกันการหางาน
ใหม่ของบุคลากรและรักษาบุคลากรไว้ในองค์การ เช่น มีการออกแบบระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับบุคคลากรในแต่ละช่วงวัยและออกแบบการตอบแทนที่มีความเหมาะสม 
สัมพันธ์กับความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างยุติธรรมเพียงพอ เพ่ือเป็นการสร้างความผูกพัน สร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงอยู่กับองค์การต่อไป 
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2.5.2 มิติด้านคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง 
มิติด้านคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษานั้นประกอบด้วย 

ความเป็นชาย (Masculinity)และความเป็นหญิง  (Femininity)(Hofstede, 2001; Kervin, 1990; 
Kimmel, 2007; Scott, 1988; Wicks & Mills, 2000) โดยการศึกษาในเรื่องคุณลักษณะความเป็น
ชายความเป็นหญิงมีความแตกต่างจากการศึกษาเรื่องเพศ ( Sex) กล่าวคือ เพศถือเป็นวิธีการพื้นฐาน
ที่สุดที่ใช้ในการแบ่งประเภทของมนุษย์ คือ การแบ่งเพศจากลักษณะทางชีววิทยา ซึ่งเงื่อนไขทาง
ชีววิทยานี้เองสามารถท าให้แยกแยะได้ว่าใครเป็นเพศหญิง (Female) หรือเพศชาย (Male) เมื่อทุก
คนเกิดมาจะถูกแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิงทันทีตามความแตกต่างทางสรีระที่พบเห็นทาง
กายภาพ โดยเพศที่แตกต่างกันจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (Kilmartin, 
1984) การศึกษาเรื่องเพศมักใช้ลักษณะทางชีววิทยาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งความแตกต่างระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง จากข้อก าหนดเรื่องเพศส่งผลให้เกิดคาดหวังทางสังคมที่มีต่อเพศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความแตกต่างทางระบบความคิด การแสดงออกรวมถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเพศของตน นอกจาก
ลักษณะทางชีววิทยาที่สามารถสังเกตแล้ว เพศยังหมายรวมถึงคุณลักษณะ การแสดงออกและบทบาท
หน้าที่ในการแสดงออกถึงความเป็นเพศได้อีกด้วย ซึ่งลักษณะทางชีววิทยาเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ
ในการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างเพศ และยืนยันต่อสังคมได้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นเพศชายหรือเพศ
หญิงส่งผลให้มีการศึกษาในเรื่องของความเป็นเพศ (Gender) โดยความเป็นเพศ (Gender) และเพศ 
(Sex)นั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวได้ว่า ความเป็นเพศ (Gender) ไม่ได้ติดตัวมาแต่ก าเนิดแต่ถูกสร้าง
ขึ้นจากพ้ืนฐานของสังคม วัฒนธรรม และปัจจัยอ่ืนๆที่มีอิทธิพลต่อระบบคิด วิถีการด าเนินชีวิต 
บทบาท ความคาดหวังที่มีต่อเพศของคนในสังคม หากบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไปความเป็นเพศก็
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นกัน (Kervin, 1990; Rakow, 1986; Scott, 1988) แต่เพศ หมายถึง 
การแบ่งแยกเพศจากลักษณะทางชีววิทยาที่แบ่งคนออกเป็นชาย (Male) และหญิง (Female) 

ในการศึกษาเรื่องความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การนั้นเรื่องของความเป็นเพศ 
(Gender) มีความส าคัญ เนื่องด้วยบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลคนพิการต้องมีความอดทน ความละเอียด
และอ่อนโยนไปพร้อมกัน โดยบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการดูแลคนพิการเหล่านี้มีทั้งเพศหญิงและเพศ
ชายซึ่งสิ่งที่สามารถอธิบายลักษณะพิเศษที่ได้กล่าวมานั้นคือเรื่องของความเป็นเพศ (Gender) โดย
ความเป็นเพศสามารถแบ่งการศึกษาได้เป็น 2 มิติ คือ ความเป็นชาย (Masculinity) และความเป็น
หญิง (Femininity)โดยมิติของความเป็นเพศนั้นประกอบด้วยความเป็นชายและความเป็นหญิง ซึ่งทั้ง
สองมิตินี้เป็นบทบาททางสังคมที่แต่ละบุคคลจะเรียนรู้ที่จะกระท าและแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือให้
สอดคล้องกับธรรมเนียม วัฒนธรรมและความคาดหวังทางสังคมโดยทั้งสองมิตินี้มีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือ ความเป็นชายจะถูกคาดหวังให้มีความกล้าหาญ เป็นผู้น า แข็งแกร่ง อดทน ในขณะที่ความ
เป็นหญิงนั้นจะถูกคาดหวังให้มีความอ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นแม่บ้านแม่เรือน รักสวยรักงาม 
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โดยลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม บริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป (Kimmel, 1987; Scott, 1988; Kervin, 1990; Wicks & Mills, 2000; Hofstede, 
2001)โดยความเป็นชายและความเป็นหญิงนั้นสามารถปรากฏได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ใน
การศึกษาเรื่องความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การนั้น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของ
การศึกษาถึงความเป็นหญิงและความเป็นชายที่มีอยู่ในตัวของบุคลากรที่ท างานดูแลคนพิการ เพราะ
งานเหล่านี้ต้องใช้รายละเอียดบางอย่างที่ต้องใช้ทั้งความเป็นหญิงในบุคลากรที่เป็นชาย หรืออาจใช้
ความเป็นชายในบุคลากรที่เป็นเพศหญิง หรืออาจใช้ทั้งความเป็นหญิงและความเป็นชายที่มีภายใน
ของบุคลากรทุกคนที่ท างานดูแลคนพิการเหล่านี้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันอีกด้วย 
 

2.5.3 มิติด้านลักษณะงาน  
มิติด้านลักษณะงานนักวิชาการและนักทฤษฎีหลายท่านเสนอว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน

ในด้านลักษณะงานนั้น ประกอบด้วย ความหลากหลายของงาน (Porter, 1974; Steers, 1977;  
Mowday et.  Al. ,1982; Hunt, Chonko and Wood, 1985; Baron, 1986; Allen and Meyer 
,1990; Steers and Porter, 1991; Dunham, Grube and Castananda, 1994; Brown, 1996; 
Schultz and Schultz, 1998; Hewitt Associates, 2003; Tower Perrin, 2003; Glen, 2006; 
Woodruffe, 2006; Lockwood, 2007; Aon Hewitt, 2011; สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย, 2549) ความชัดเจนของงาน (Porter, 1974;Mowday et. Al.,1982; Baron, 1986; 
Allen and Meyer ,1990; Dunham, Grube and Castananda, 1994; Hewitt Associates, 2003; 
Glen, 2006; Mercer, 2007; Aon Hewitt, 2011; สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) ความส าคัญของงาน 
(Porter, 1974; Steers, 1977;  Mowday et. Al.,1982; Hunt, Chonko and Wood, 1985; Baron, 
1986; Steers and Porter, 1991; Dunham, Grube and Castananda, 1994; Brown, 1996; 
Hewitt Associates, 2003; Aon Hewitt, 2011; สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549; สวนีย์ แก้วมณี, 2549) 
ความมีอิสระในงาน (Porter, 1974; Steers, 1977;  Mowday et. Al.,1982; Hunt, Chonko and 
Wood, 1985; Baron, 1986;Steers and Porter, 1991; Dunham, Grube and Castananda, 
1994; Schultz and Schultz, 1998; Hewitt Associates, 2003; Woodruffe, 2006; Aon Hewitt, 
2011) การได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Porter, 1974; Steers, 1977;  Mowday et. Al.,1982; Hunt, 
Chonko and Wood, 1985; Baron, 1986; Allen and Meyer ,1990; Steers and Porter, 1991; 
Dunham, Grube and Castananda, 1994; Brown, 1996; Schultz and Schultz, 1998; Hewitt 
Associates, 2003) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Porter, 1974; Steers, 1977; Hunt, Chonko and 
Wood, 1985; Steers and Porter, 1991; Brown, 1996; Robinson, 2004; Aon Hewitt, 2011; 
สวนีย์ แก้วมณี, 2549) การให้โอกาสในการตัดสินใจ (Meyer and Schoorman, 1992; Schultz 
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and Schultz, 1998; Hewitt Associates, 2003; Tower Perrin, 2003; สมาคมการจัดการงาน
บุคคลแห่งประเทศไทย, 2549; ทองพันช่าง พงษ์วารินทร์, 2551) การมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ 
(Herbiniak and Alutto, 1972; Porter, 1974; Hewitt Associates, 2003; Tower Perrin, 2003; 
Robinson, 2004; Glen, 2006; Woodruffe, 2006;  Martin quoted in Keteer, 2008; สุ รัสวดี  
สุวรรณเวช, 2549; ทองพันช่าง พงษ์วารินทร์, 2551; ทัศนัย สุวรรณรัตน์, 2556) และการมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  ( Allen and Meyer ,1990; Steers and Porter, 1991; Meyer and 
Schoorman, 1992; Jaros et al. , 1993; Dunham, Grube and Castananda, 1994)  โ ดยอาจ
กล่าวได้ว่า บุคคลที่มีอิสระในการท างานและมีโอกาสตัดสินใจจะมีความผูกพันมากกว่าคนที่มีอิสระ
และการตัดสินใจน้อยกว่า เนื่องจากทุกคนปรารถนาที่จะมีอิสระในการก าหนดหน้าที่การท างานของ
ตนเอง (Hackman and Oldham, 1980) การที่บอกว่าเราต้องท างานแบบไหนจะเป็นการท าให้
แรงจูงใจในการท างานของบุคคลต่ า เกิดเป็นความไม่พึงพอใจในการท างาน ยิ่งไปกว่านั้นการที่ถูก
บังคับด้วยกฎเกณฑ์ที่มากเกินไปจะท าให้บุคคลเกิดความกดดันและผลการปฏิบัติงานจะออกมาอย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการลาออกจากงาน อีกทั้งในการท างานของบุคลากรนั้นหากมีการมอบหมาย
งานที่มีความชัดเจน หลากหลาย (Gubman, 2003) จะเป็นการท้าทายให้บุคคลท างานยากขึ้นถือเป็น
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรไปในตัว (สวนีย์ แก้วมณี, 2549) เมื่อมีการมอบหมายงานให้
บุคคลแล้วต้องมีการให้ข้อมูลป้อนกลับถือเป็นการสะท้อนพฤติกรรมของบุคคล (Gullup, 2002)ใน
เรื่องต่างๆเพ่ือให้บุคคลปรับปรุงการท างานของตนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคนในองค์การ (Alderfer, 1972) และหากองค์การมีการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพที่
ชัดเจนจะเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความผูกพันและมีแรงจูงใจในการท างานเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
 

2.5.4 มิติด้านประสบการณ์ในงานรับผิดชอบ  
มิติด้านประสบการณ์ในงานรับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ 

(Sheldon, 1971; Steers, 1977; Mowday et. Al., 1982; Allen and Meyer, 1990; Steers and 
Porter, 1991; Minor, 1992; Meyer and Schoorman, 1992; Jaros et al., 1993; Brown, 1996; 
Woodruffe, 2006; Lockwood, 2007; สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549; สวนีย์ แก้วมณี, 2549) ความรู้สึก
ว่าองค์การพ่ึงพาได้ (Sheldon, 1971; Steers, 1977; Baron, 1986; Allen and Meyer, 1990; 
Steers and Porter, 1991; Meyer and Schoorman, 1992; Dunham, Grube and Castananda, 
1994; Woodruffe, 2006; ทองพันช่าง พงษ์วารินทร์, 2551) ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ 
(Steers, 1977; Mowday et. Al. , 1982; Meyer and Schoorman, 1992; สุรัสวดี สุวรรณเวช , 
2549) ความคาดหวังของที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ (Herbiniak and Alutto, 1972; 
Steers, 1977; Mowday et.  Al. , 1982; Hunt, Chonko and Wood, 1985; Allen and Meyer, 
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1990; Steers and Porter, 1991) การได้รับการปฏิบัติยุติธรรม (Mowday et. Al., 1982; Baron, 
1986; Allen and Meyer, 1990; Schultz and Schultz, 1998; Robinson, 2004; Lockwood, 
2007; สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2549; ทองพันช่าง พงษ์วารินทร์, 2551) ความ
รักในงาน (Dunham, Grube and Castananda ,1994 ; Brown, 1996 ; Schultz and Schultz, 
1998) และความส าเร็จของงาน (Steers, 1977; Gullup, 2008) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันใน
มิตินี้นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยในลักษณะที่เกิดจากความผูกพันด้วยใจรักของบุคลากร ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพัน โดยจะเห็นได้ว่าหากองค์การสามารถตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานของบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยสี่ สวัสดิการต่างๆ การมีการป้องกันความ
ปลอดภัยในระหว่างการท างาน รวมไปถึงการมีความสัมพันธ์กับคนในองค์การ (Maslow, 1954; 
Herzberg, 1968; Alderfer, 1972) จะส่งผลให้ตัวบุคคลเองรับรู้ได้ถึงความส าคัญของตนที่มีต่อ
องค์การ อีกทั้งเมื่อองค์การมีการส่งเสริมให้ตัวบุคคลมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Gullup, 2002) ไม่
ว่าจะเป็นการมอบหมายงานที่มีความท้าทายมากขึ้นหรือการฝึกอบรมต่างๆสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้
บุคคลรู้สึกถึงความพ่ึงพาได้ขององค์การ อีกทั้งได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในเรื่องของการท างาน
หรือการเสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน (Herzberg, 1968) หากองค์การ
สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มีในองค์การก็จะส่งผลให้บุคคลเกิดความผูกพัน บุคคลการยึดถือต่อองค์การ
พร้อมทั้งคงความเป็นสมาชิกไว้ มีความรักในงานที่ตนท ามุ่งท างานของตนให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  
 

2.5.5 มิติด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
มิติด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพัน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพ่ือน

ร่ ว ม ง าน  (Sheldon, 1971 ; Porter, 1974; Hunt, Chonko and Wood, 1985; Baron, 1986; 
Allen and Meyer, 1990; Steers and Porter, 1991; Minor, 1992; Dunham, Grube and 
Castananda, 1994; Hewitt Associates, 2003; Martin quoted in Keteer, 2008; Aon Hewitt, 
2011; ทศนีย์ สุวรรณรัตน์, 2556) ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (Sheldon, 1971; Hunt, Chonko 
and Wood, 1985; Brown, 1996; Hewitt Associates, 2003; Tower Perrin, 2003; Woodruffe, 
2006; Mercer, 2007; Martin quoted in Keteer, 2008; Aon Hewitt, 2011; สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2549; ทศนีย์ สุวรรณรัตน์, 2556) ทัศนคติต่อองค์การ (Steers, 1977; 
Steers and Porter, 1991; Minor, 1992; Meyer and Schoorman, 1992; Woodruffe, 2006; 
Martin quoted in Keteer, 2008; สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2549) สวัสดิการ 
(  Porter, 1974; Baron, 1986; Minor, 1992; Hewitt Associates, 2003; Tower Perrin, 2003; 
Robinson, 2004; Glen 2006; Mercer, 2007; Martin quoted in Keteer, 2008; Aon Hewitt, 
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2011) และรูปแบบภาวะผู้น าของหัวหน้า (Porter, 1974; Mowday et. Al., 1982; Steers and 
Porter, 1991; Brown, 1996; Tower Perrin, 2003; Woodruffe, 2006; Lockwood, 2007; 
Mercer, 2007; Aon Hewitt, 2011; สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2549; ทองพัน
ช่าง พงษ์วารินทร์, 2551) โดยเมื่อองค์การได้มีการก าหนดผลประโยชน์ของบุคคลกับผลประโยชน์ของ
องค์การแล้ว เช่น การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ บุคคลเองก็จะรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การและต้องการท างานเพ่ือองค์การอย่างเต็มที่ นอกจากนี้รูปแบบภาวะผู้น าของหัวหน้าและ
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานสามารถส่งเสริมให้บุคคลเกิดความผูกพันได้มากขึ้น กล่าวคือหากบุคคล
ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหัวหน้า (Gullup, 2002) หรือได้ท างานร่วมกับหัวหน้างานที่มีความเข้าใจ 
ยอมรับฟังข้อเสนอและยินดีที่จะให้บุคคลเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง จะท าให้บุคคลรับรู้ถึง
ความมีคุณค่าของตนเอง (Gubman, 2003) มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างดี
ที่สุดเพ่ือองค์การ อีกทั้งความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ (สวนีย์ แก้วมณี, 2549) อาจกล่าวได้ว่ามิตรภาพในองค์การนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ให้บุคคลอยากท างานและคงอยู่ต่อไป ซึ่งมีผลต่อความผูกพันของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะหากมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็จะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและสามารถท างานร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 
 

2.5.6 มิติด้านลักษณะองค์การ  
มิติด้านลักษณะองค์การ ได้แก่ ปัจจัยขนาดองค์การ (Porter, 1974; Steers and Porter, 

1991) โครงสร้างองค์การ (Porter, 1974 ; Mowday et. Al. , 1982; Allen and Meyer, 1990; 
Steers and Porter, 1991; สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2549; ทองพันช่าง พงษ์
วารินทร์, 2551) และวัฒนธรรมองค์การ (Baron, 1986; Hewitt Associates, 2003; Glen 2006; 
Gullup, 2008; สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2549; ทศนีย์ สุวรรณรัตน์, 2556) ซึ่ง
เป็นลักษณะที่มีเป็นระบบและแบบแผน มีหน้าที่ที่เด่นชัด มีระบบโครงสร้างการบริการภายในองค์การ
ที่ชัดเจนเพ่ือช่วยให้การบริงานสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Burke, 2003) อีกทั้งหาก
บุคลากรมีค่านิยมของตนสอดคล้องกับองค์การหรือมีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกัน จะช่วยผลักดันให้
บุคคลเห็นถึงงานที่ตนท าว่ามีความส าคัญเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์การส าเร็จ (Gubman, 
2003, Hewitt, 2011) ส่งผลให้เกิดความผูกพันและมีความต้องการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
ดีที่สุด อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมองค์การเปรียบเสมือนกรอบแนวทางในการปฏิบัติพฤติกรรมส่วน
บุคคลและพฤติกรรมการท างานของบุคคลให้เป็นไปในแบบแผนเดียวกัน ถือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคคลมีความผูกพันทั้งต่องานและความผูกพันต่อองค์การ 
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จากที่ได้กล่าวมามิติทั้ง 6 ด้านของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ
องค์การ เนื่องจากมีปัจจัยจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงได้ท าการสรุปเป็นตารางสังเคราะห์ดังตารางที ่2.2
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ตารางที่ 2.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ 
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เพศ            *                       * 
อายุ *   * *       *    *  *                * * 
สถานภาพสมรส      *      *                        

อายุงาน * *   * *      *    *                  * * 
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ต าแหน่ง *    * *                            *  

ค่าตอบแทน   *  * *    *    * *      *  * *   * *  * *    * 
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ปัจจัยท่ีส่งผลให้
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ey

er
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Ke
rv

in
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99
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St
ee

rs 
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Po
rte

r (
19

91
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M
ey

er
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ch

oo
rm

an
 (1

99
2)

 

M
in

or
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99
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Ja
ro

s e
t a
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99
3)

 

Du
nh

am
, G

ru
be

 &
 C

as
ta

na
nd

a 
(1

99
4)

 

Br
ow

n 
(1

99
6)

 

Sc
hu

ltz
 &

 S
ch

ul
tz

 (1
99

8)
 

W
ick

s &
 M

ill
s (

20
00

) 

Ho
fs

te
de

 (2
00

1)
 

He
wi

tt 
As

so
cia

te
s (

20
03

) 

To
we

r P
er

rin
 (2

00
3)

 

Ro
bi

ns
on

 (2
00

4)
 

Gl
en

 (2
00

6)
 

W
oo

dr
uf

fe
 (2

00
6)

 

Lo
ck

wo
od

 (2
00

7)
 

M
er

ce
r (

20
07
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M
ar

tin
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uo
te

d 
in

 K
et

ee
r, 

20
08

) 

Gu
llu

p 
(2

00
8)

 

Ao
n 

He
wi

tt 
(2

01
1)

 

สม
าค

มก
าร

จดั
กา

รง
าน

บุค
คล

แห
่งป

ระ
เท

ศไ
ทย

 (2
54

9)
 

สุร
ัสว

ดี 
สุว

รร
ณ

เว
ช 

(2
54

9)
 

สว
นีย

์ แ
ก้ว

มณ
ี (2

54
9)

 

ทอ
งพ

ันช
่าง

 พ
งษ

์วา
ริน

ทร
 ์(2

55
1)

 

ทศ
นีย

์ ส
ุวร

รณ
รตั

น์ 
(2

55
6)

 

บุคลิกภาพ      *        *   *                   

ความเชื่อ              *   * *   *   *            
ความสนใจด้าน
วิชาชีพ *  *         *                        

ความต้องการ
ประสบ
ความส าเร็จ 

 *   *            * *   *      *         

ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

                            *     *  

พฤติกรรมการหา
งานใหม่ 

     * *         *                    
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ปัจจัยท่ีส่งผลให้
เกิด 

ความผูกพัน 

นักทฤษฎี 
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tt 
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03
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00
3)
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bi

ns
on
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00

4)
 

Gl
en
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00

6)
 

W
oo
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uf

fe
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00
6)

 

Lo
ck

wo
od
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00

7)
 

M
er

ce
r (

20
07

) 

M
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uo
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d 
in

 K
et

ee
r, 

20
08

) 

Gu
llu

p 
(2

00
8)

 

Ao
n 

He
wi

tt 
(2

01
1)

 

สม
าค

มก
าร

จดั
กา

รง
าน

บุค
คล

แห
่งป

ระ
เท

ศไ
ทย

 (2
54

9)
 

สุร
ัสว

ดี 
สุว

รร
ณ

เว
ช 

(2
54

9)
 

สว
นีย

์ แ
ก้ว

มณ
ี (2

54
9)

 

ทอ
งพ

ันช
่าง

 พ
งษ

์วา
ริน

ทร
 ์(2

55
1)

 

ทศ
นีย

์ ส
ุวร

รณ
รตั

น์ 
(2

55
6)

 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ ความเป็นชาย        * *  *        * *                

ความเป็นหญิง        * *  *        * *                

ลัก
ษณ

ะง
าน

 

ความหลากหลาย
ของงาน 

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

ความชัดเจนของ
งาน 

  *  *  *   *      *     *   *   *   *  *    

ความส าคัญของ
งาน 

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

ความมีอิสระใน
งาน 

  * * * * *     *    *  *   *    *     *      
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ปัจจัยท่ีส่งผลให้
เกิด 

ความผูกพัน 

นักทฤษฎี 

Sh
el

do
n 
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97

0)
 

He
rb

in
iak
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tto
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74
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ill
s (

20
00

) 

Ho
fs

te
de

 (2
00

1)
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03
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00
3)
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00
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en

 (2
00

6)
 

W
oo

dr
uf

fe
 (2

00
6)
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20
08
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00
8)

 

Ao
n 

He
wi

tt 
(2

01
1)

 

สม
าค

มก
าร

จดั
กา

รง
าน

บุค
คล

แห
่งป

ระ
เท

ศไ
ทย

 (2
54

9)
 

สุร
ัสว

ดี 
สุว

รร
ณ

เว
ช 

(2
54

9)
 

สว
นีย

์ แ
ก้ว

มณ
ี (2

54
9)

 

ทอ
งพ

ันช
่าง

 พ
งษ

์วา
ริน

ทร
 ์(2

55
1)

 

ทศ
นีย

์ ส
ุวร

รณ
รตั

น์ 
(2

55
6)

 

การได้รับข้อมูล
ป้อนกลับ 

  * * * * *   *  *    * * *   *               

การมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น 

  * *  *      *     *      *       *   *   

การให้โอกาสใน
การตัดสินใจ 

            *     *   * *        *    *  

การมีโอกาสเติบโต
ในสายอาชีพ 

 * *                  * * * * *   *    *  * * 

การมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน 

         *  * *  *              *   *    

ปร
ะส

บก
าร

ณ
์

ใน
งา

นท
ี่

รับ
ผิด

ชอ
บ ความรู้สึกว่าตนมี

ความส าคัญต่อ
องค์การ 

    * *     *  * * * *  *        * *      * *   
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ปัจจัยท่ีส่งผลให้
เกิด 

ความผูกพัน 

นักทฤษฎี 
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el

do
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สม
าค

มก
าร

จดั
กา

รง
าน

บุค
คล

แห
่งป

ระ
เท

ศไ
ทย

 (2
54

9)
 

สุร
ัสว

ดี 
สุว

รร
ณ

เว
ช 

(2
54

9)
 

สว
นีย

์ แ
ก้ว

มณ
ี (2

54
9)

 

ทอ
งพ

ันช
่าง

 พ
งษ

์วา
ริน

ทร
 ์(2

55
1)

 

ทศ
นีย

์ ส
ุวร

รณ
รตั

น์ 
(2

55
6)

 

ความรู้สึกว่า
องค์การพ่ึงพาได้ *   *   *   *  * *   *         *         *  

ความม่ันคงและ
น่าเชื่อถือของ
องค์การ 

   * *        *                   *    

ความคาดหวังท่ี
จะได้รับการ
ตอบสนองจาก
องค์การ 

 *  * * *    *  *                        

การได้รับการ
ปฏิบัติท่ียุติธรรม 

    *  *   *        *     *   *     *   *  

ความรักในงาน                * * *                  
ความส าเร็จของ
งาน 

   *                        *        
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ปัจจัยท่ีส่งผลให้
เกิด 

ความผูกพัน 

นักทฤษฎี 

Sh
el

do
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สม
าค

มก
าร

จดั
กา

รง
าน

บุค
คล

แห
่งป

ระ
เท

ศไ
ทย

 (2
54

9)
 

สุร
ัสว

ดี 
สุว

รร
ณ

เว
ช 

(2
54

9)
 

สว
นีย

์ แ
ก้ว

มณ
ี (2

54
9)

 

ทอ
งพ

ันช
่าง

 พ
งษ

์วา
ริน

ทร
 ์(2

55
1)

 

ทศ
นีย

์ ส
ุวร

รณ
รตั

น์ 
(2

55
6)

 

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
กา

รท
 าง

าน
 

ความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน *  *   * *   *  *  *  *     *       *  *     * 

ความสัมพันธ์กับ
หัวหน้างาน *     *           *    * *   *  * *  * *    * 

ทัศนคติต่อ
องค์การ 

   *        * * *           *   *   *     

สวัสดิการ   *    *       *       * * * *   * *  *      

รูปแบบภาวะผู้น า
ของหัวหน้า 

  *  *       *     *     *   * * *   * *   *  

ลัก
ษณ

ะข
อง

อง
ค์ก

าร
 ขนาดองค์การ   *         *                        

โครงสร้างองค์การ   *  *     *  *                   *   *  

วัฒนธรรมองค์การ      *               *   *     *  *    * 
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จากการรวบรวมและศึกษาปัจจัยที่แสดงเป็นตารางสังเคราะห์ 2.2 ดังกล่าว การวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ท าการเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ  โดยได้
ท าการศึกษาทบทวนถึงบริบทของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา อีกทั้งยังได้ท าการศึกษาถึง
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่ดูแลคนพิการเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาท าการการสังเคราะห์ปัจจัยโดยปัจจัยที่
ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็น
หญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ และปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คุณลักษณะทั่วไป หมายถึง ตัวแปรต่างๆที่ระบุถึงความเฉพาะของบุคคลนั้นๆ ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน ระดับการศึกษา และค่าตอบแทน 

ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง หมายถึง คุณลักษณะ และการแสดงออกของ
พฤติกรรม ความคิดต่างๆที่เกิดจากการหล่อหลอมของกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
คุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม บริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย ความเป็นชาย และความเป็นหญิง 

1) ความเป็นชาย หมายถึง คุณลักษณะและการแสดงออกของพฤติกรรม เป็นสิ่งที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมซึ่งความเป็นชายนั้นจะถูกคาดหวังให้มีความ
กล้าหาญ เป็นผู้น า แข็งแกร่ง อดทน โดยความเป็นชายสามารถปรากฏได้ทั้งในเพศชายและ
เพศหญิง 

2) ความเป็นหญิง หมายถึง คุณลักษณะและการแสดงออกของพฤติกรรม เป็นสิ่งที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมซึ่งความเป็นหญิงนั้นจะถูกคาดหวังให้มีความ
อ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นแม่บ้านแม่เรือน รักสวยรักงาม โดยความเป็นหญิงสามารถ
ปรากฏได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง 

ปัจจัยลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติของงานของงานที่แต่ละบุคคลรับผิ ดชอบ  
ในด้านต่างๆถือเป็นการสนับสนุนให้บุคคลเกิดแรงจูงใจ มีความพึงพอใจในงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานออกมามีประสิทธิภาพ (Hackman & Oldman, 1980) ซึ่งประกอบด้วย ความหลากหลาย
ของงาน ความส าคัญของงาน ความมีอิสระในงาน การได้รับข้อมูลป้อนกลับ และการมีโอกาสเติบโต
ในสายอาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความหลากหลายของงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่บุคลากรรู้สึกว่างานของตนนั้นมีความ
ท้าทายและต้องใช้ทักษะที่ที่หลากหลายเพ่ือตัดสินใจในการท างานและการแก้ปัญหา เพ่ือให้
งานประสบความส าเร็จ ซึ่งลักษณะของงานที่มีความหลากหลายนี้จะท าให้บุคคลมีความพึง
พอใจในงานมากกว่าการท างานที่มีความซ้ าแบบเดิมที่ไม่มีความท้าทาย 
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2) ความส าคัญของงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่สร้างให้บุคลากรรู้สึกว่างานที่ตนรับผิดชอบ
นั้นมีความหมายและมีความส าคัญ ซึ่งหากงานนั้นมีผลต่อชีวิตตนเองหรือผู้อ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การในทางที่ดีด้วยแล้วนั้นจะยิ่งท าให้บุคคลเกิดความรอบคอบและมีส านึก
รับผิดชอบงานของตนเพ่ิมมากข้ึน 

3) ความมีอิสระในงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่บุคคลมีอิสระในการก าหนดแบบแผนขั้นตอน
หรือวิธีการท างาน มีอิสระ สามารถตัดสินใจในการท างานได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความรู้สึกรับผิดชอบต่อคามส าเร็จและยอมรับกับความล้มเหลวของงานที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบ 

4) การได้รับข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่าง
ตรงไปตรงมาและชัดเจนทั้งจากเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน ซึ่งการได้รับข้อมูลป้อนกลับนี้
ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการท างานให้ดีขึ้นของบุคลากร 

5) การมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ หมายถึง การที่องค์การได้มีการวางนโยบายแผนการเติบโต
ในสายอาชีพให้แก่บุคคล และให้โอกาสในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างานของ
บุคลากร 

ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลจากประสบการณ์ที่พบ
ระหว่างการท างานในองค์การนั้นๆ ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ ความ
มั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ และการได้รับการปฏิบัติยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ หมายถึง การที่บุคคลตระหนักว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งในการที่ท าให้องค์การมีผลงานที่ดี รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่าแก่องค์การ  

2) ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ หมายถึง ความรู้สึกถึงมั่นคงในหน้าที่การงานและ
องค์การที่ท างานอยู่ 

3) การได้รับการปฏิบัติยุติธรรม หมายถึง การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
จากผู้บังคับบัญชาของตน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือเลือกท่ีรักมักที่ชังใดๆ ทั้งสิ้น 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่อยู่รอบตัวของบุคลากร เป็นสิ่งซึ่งสะท้อน
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องาน ผู้ร่วมงาน ซึ่งหากสภาพแวดล้อมในการท างานมีความเหมาะสมก็จะ
ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลให้เพ่ิมขึ้น ซึ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน 
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน และทัศนคติต่อองค์การ 

1) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถผู้เข้ากับทุกคนได้ ได้รับความ
เป็นมิตรและการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน 

2) ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์อันดีและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
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3) ทัศนคติต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อองค์การของตนที่ตนเป็นสมาชิก ใน
รูปของคามเชื่อมั่น ยึดมั่นและยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การเพ่ือที่จะตั้งใจท างาน
ให้แก่องค์การและด ารงความเป็นสมาชิกต่อไป 

ปัจจัยลักษณะขององค์การ หมายถึง ลักษณะโดยรวมขององค์การที่มีผลต่อการบริหารงาน การ
จัดกิจกรรมต่างๆในองค์การ รวมไปถึงวัฒนธรรมขององค์การอีกด้วย เปรียบเสมือนเป็นตัวก าหนด
แบบแผนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ ประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ 

โครงสร้างองค์การ หมายถึง การที่องค์การมีโครงสร้าง นโยบายการบริหาร และการแบ่งสาย
บังคับบัญชาที่มีความชัดเจน มีล าดับขั้นตอน อีกท้ังยังรวมไปถึงการมีกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ
ที่ช่วยก าหนดให้บุคลากรท างานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทขององค์การที่ท าการศึกษา 
บุญเลิศ สิริภัทรวณิช (2541) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการท างาน 

และคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรที่ท างานกับคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่บุคลากรที่ท างานกับคนพิการ จ านวน 423 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถาม ท าการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ค่า T (t-test) และการวิเคราะห์ค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่ท างานกับคนพิการ
ในหน่วยงานราชการให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจในด้านค่าตอบแทนสูงกว่าบุคลากรในหน่วยงาน
เอกชนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แต่ไม่มีความแตกต่างระหว่างการให้ความส าคัญในปัจจัยด้าน
อ่ืนๆ และบุคลากรที่ท างานกับคนพิการในหน่วยงานเอกชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าบุคลากรที่ท างานใน
หน่วยงานราชการ 5 ด้าน คือ ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอ ด้านสวัสดิการที่ยุติธรรม ด้านสถานที่
ท างานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานและด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรในหน่วยงาน
เอกชนมีคุณภาพในการท างาน ด้านความภูมิใจในองค์การสูงกว่าบุคคลากรในหน่วยงานราชการอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เหตุที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยชิ้นนี้เนื่องจากได้มีการท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริบท
เดียวกันกับการวิจัยในครั้งนี้ คือ องค์การที่ดูแลคนพิการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล แต่ได้มีการแบ่ง
การศึกษาเป็นหน่วยงานของราชการและเอกชน ซึ่งปัจจัยที่ท าการศึกษาในเรื่องดังกล่าวนี้คือปัจจัยจูง
ใจ ซึ่งมีผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจมาใช้ในการศึกษาเพ่ือหาปัจจัยความผูกพันอีกด้วย 
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กวี แสงพิทูร (2543) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพ่ีเลี้ยงเด็กในสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือพ่ี
เลี้ยงเด็กที่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดนนทบุรี จ านวน 
80 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความรู้สึกต่อองค์การของพ่ีเลี้ยง
เด็กมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพ่ีเลี้ยงเด็ก ส่วนปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง อัตราเงินเดือน คุณสมบัติของพ่ีเลี้ยงเด็ก ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และความเข้าใจในงานไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานของพ่ีเลี้ยงเด็ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เหตุที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยชิ้นนี้เนื่องจากได้มีการท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริบท
คล้ายคลึงกับการวิจัยในครั้งนี้ กล่าวคือ เป็นองค์การที่ดูแลคนพิการแต่มีความเฉพาะเจาะจงไปใน
ประเภทของความพิการ คือ ความพิการทางสมอง อีกท้ังในการศึกษามีการใช้ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานบางข้อเหมือนกับการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อัตราเงินเดือน  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
 

2.6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่องาน 
นวลพรรณ ชื่นประโยชน์ (2554) ได้ท าการศึกษาความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ความ

ผูกพันในงาน และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานสินค้าเกษตร
ส่งออก โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นประชากรที่ท างานในบริษัท ก าแพงแสน คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกผลผลิตทางการเกษตรจ านวน 78 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท าการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ผลการวิจัย
พบว่า ความเหนื่อยหน่ายในงานทั้งสามด้าน ได้แก่ ความอ่อนล้าทางอารมณ์ การให้ค่าความเป็น
บุคคลในผู้อ่ืน และความรู้สึกไร้ประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความผูกพันในงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พลังในการท างาน ความทุ่มเทในการท างาน
และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน มีคามสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

เหตุที่ผู้วิจัยเลือกการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้นั้นเนื่องมาจากได้มีการใช้องค์ประกอบของความ
ผูกพันในงานเหมือนกับที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพียงแต่มีความแตกต่างกันของค านิยาม โดยการศึกษา
ในครั้งนี้ได้ใช้องค์ประกอบทั้งสามของความผูกพันในงานว่าประกอบด้วย ความขยันขันแข็ง (Vigor) 
ความทุ่มเทอุทิศตัว (Dedication) ความจดจ่ออยู่กับงาน (Absorption) โดยผลการศึกษาวิจัยจากงาน
ของ นวลพรรณ ชื่นประโยชน์ (2554) ยังมีความน่าสนใจและแสดงให้เห็นว่าความผูกพันในงานและ
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ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและความเหนื่อยหน่ายในการท างาน สามารถท านายผลการ
ปฏิบัติงานได้ อีกทั้งความผูกพันในงานและความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคถือเป็นสิ่ งส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับทุกองค์การ และองค์การควรสนับสนุนบุคลากรในองค์การให้มีความสามารถดังกล่าวอีก
ด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเพ่ือน ามามาพัฒนาในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ต่อไป 

สรร สมบูรณ์ธรรม (2556) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
คุณลักษณะของงาน และความผูกพันในงาน กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม ประชากรที่ท าการศึกษา คือพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสนามจันทร์ จ านวน 160 
คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
มีการรับรู้คุณลักษณะของงาน จะมีความผูกพันในงานระดับสูง และคุณลักษณะของงานโดยรวมและ
รายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายทางทักษะ ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน ความส าคัญของงาน 
ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน และการได้รับข้อมูลป้อนกลับ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันในงาน 

เหตุที่ผู้วิจัยเลือกการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้นั้นเนื่องมาจากได้มีการใช้ตัวแปรตามของการศึกษา 
คือ ความผูกพันในงานเซ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยประกอบด้วย ความขยันขันแข็ง 
(Vigor) ความทุ่มเทอุทิศตัว (Dedication) ความจดจ่ออยู่กับงาน (Absorption) (Schaufeli and 
Bakker, 2004) อีกทั้งในส่วนของตัวแปรต้น สรร สมบูรณ์ธรรม (2556) ได้ใช้คุณลักษณะของงาน 
(Hackman and Oldham, 1980) ซึ่งมีในบางข้อมีความสอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี้เช่นกัน โดย
ประกอบด้วย ความหลากหลายของทักษะ ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน ความส าคัญของงาน ความมี
อิสระในการท างาน การได้รับข้อมูลป้อนกลับ ข้อที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ความ
หลากหลายของงาน ความส าคัญของงาน ความมีอิสระในงาน การได้รับข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งผล
การศึกษาของสรร สมบูรณ์ธรรม (2556) มีความน่าสนใจในส่วนของคุณลักษณะของงาน กล่าวคือ
จากการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของงานที่ใช้นั้นสามารถทนายความผูกพันในงานได้เพียง ร้อยละ 35 
เท่านั้น โดยยังมีตัวแปรอ่ืนๆที่สามารถท านายความผูกพันในงานได้อีก ซึ่งการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้
ได้มีการใช้ตัวแปรในปัจจัยด้านอื่นๆมีมากกว่าคุณลักษณะของงานอีกด้วย 

 
2.6.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 

ซัลวานา ฮะซานี (2550) ท าการศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ กรณีศึกษา 
พนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 250 คน แบ่งเป็นพนักงานระดับบริหาร 5 คน พนักงานระดับผู้จัดการแผนก 8 คน และ
พนักงานระดับปฏิบัติการ 237 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันของพนักงาน
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อยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์การที่มีความมั่นคง มีบรรยากาศการ
ท างานและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายที่ดี รวมทั้งระดับบริหารมีการเอาใจใส่พนักงานทั้งในเรื่องการ
ท างานและการด าเนินชีวิต เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1.ด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับบริษัทมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2.ด้านการนึกถึงบริษัทในทางที่ดีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่สูง 
และ 3.ด้านความภูมิใจในงานท่ีท ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่สูง จะเห็นได้ว่าด้านความปรารถนาที่จะ
อยู่กับบริษัทมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางซึ่งน้อยกว่าอีก 2 ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่
สูง อาจกล่าวได้ว่าพนักงานบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่องานที่ตนเองท าและ
ความรู้สึกดีต่อบริษัท แต่อาจลังเลที่จะอยู่กับบริษัท และจากการศึกษาพบว่าปัจจัยจูงใจของพนักงาน
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆมีผลวิเคราะห์อยู่ในระดับที่ต่ า อีกท้ังเมื่อพิจารณาจากข้อเสนอแนะที่
พนักงานอยากให้บริษัทปรับปรุงในเรื่องของ การพิจารณาปรับฐานเงินเดือนขึ้นให้เทียบเท่ากับ
องค์การอื่นๆ รวมทั้งการปรับปรุงเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และการพิจารณาเพ่ิมสวัสดิการให้กับพนักงาน 
 เหตุที่ผู้วิจัยเลือกการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้นั้นเนื่องมาจากได้มีการใช้ปัจจัยที่มีความคล้ายคลึง
กับการวิจัยในครั้งนี้โดยปัจจัยที่มีความสอดคล้อง คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจในการท างาน ประกอบด้วย โครงสร้าง
องค์การ สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา ความท้าทายและมีอิสระในการ
ท างาน เงินเดือน โอกาสความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตในตนเอง และตัวแปรตามคือวามผูกพัน
ต่อองค์การ ซึ่งประกอบด้วย ความปรารถนาที่จะอยู่กับบริษัทการนึกถึงบริษัทในทางที่ดี และความ
ภูมิใจในงานท่ีท า ซึ่งปัจจัยที่มีความสอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ การนึกถึงบริษัทในทางที่ดีซึ่งมี
ความคล้ายคลึงกับการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี (Say) และความปรารถนาที่จะอยู่กับบริษัทซึ่งมี
ความคล้ายคลึงกับการคงอยู่กับองค์การ (Stay) แม้ว่าผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าความผูกพันของ
พนักงานอยู่ในระดับที่สูงแต่หากมีการพิจารณาในรายด้านจะพบว่าด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับ
องค์การอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าบริษัทต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุ
และแนวทางในการพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อไป อีกทั้งการศึกษาในครั้งนี้ของซัลวานา ฮะ
ซานี (2550) ได้ท าการศึกษาเพียงบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียวของปตท. เท่านั้นไม่ได้ศึกษาในภาพรวม
ของปตท. ทั้งหมด ผลของการศึกษาอาจไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของความผูกพันของ
พนักงานของบริษัทปตท.ทั้งหมดได้ 

ธนยุทธ บุตรขวัญ (2554) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยท าการศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัย
ด้านประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 303 คนโดยใช้แบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่าความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์กร



 56 

สูงสุดคือ ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านอายุและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน
ต่อองค์กรกับปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานพบว่ามีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่มีค่าความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

เหตุที่ผู้วิจัยเลือกการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้นั้นเนื่องมาจากได้มีการใช้ปัจจัยที่มีความคล้ายคลึง
กับการวิจัยในครั้งนี้โดยปัจจัยที่มีความสอดคล้อง คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกพ่ึงพาได้ต่อองค์กร ความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงาน โดยผลงานวิจัยของธนยุทธ บุตรขวัญ (2554) พบว่า การศึกษาความผูกพันต่อ
องค์กรสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆขององค์กรให้ได้รับการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งตัวองค์กรที่สามารถสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับพนักงานได้จะมีแนวโน้มใน
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์กรนั้นถือเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย อีกทั้งผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยในด้านต่างๆนั้นยังส่งผลให้
บุคลากรของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความผูกพันอยู่ในระดับกลางเท่านั้น องค์กรเอง
จึงเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนากระบวนการต่างๆเพ่ือสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรให้สูงขึ้น 

ธนรัฐ นาทอง (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสินภาค 5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 จ านวน 279 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ One Way Anova และการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านตัวแปรอายุแตกต่างกัน
จะมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ต าแหน่งงาน และสังกัดไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยด้าน
ลักษณะงานมีผลต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงานในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านประสบการณ์การ
ท างานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เหตุที่ผู้วิจัยเลือกการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้นั้นเนื่องมาจากได้มีการใช้ปัจจัยที่มีความคล้ายคลึง
กับการวิจัยในครั้งนี้โดยปัจจัยที่มีความสอดคล้อง คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ปัจจัยด้านลักษณะงาน ที่มีความ
สอดคล้องประกอบด้วย ความมีอิสระในการท างาน ปัจจัยประสบการณ์ในการท างานที่มีความ
สอดคล้อง ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ และ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ส่วนตัวแปรตามในงานของธนรัฐ นาทอง (2556) จะมีความแตกต่าง
กับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งตัวแปรตามของธนรัฐ นาทอง (2556) จะประกอบด้วย ความเชื่อมั่นและกาน
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ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์กรซึ่งใน
ข้อนี้จะมีความคล้ายคลึงกับการศึกษาครั้งนี้คือ การคงอยู่กับองค์การ (Stay) จากผลการศึกษาของธน
รัฐ นาทอง (2556) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าการสร้างความผูกพันให้กับพนักงานนั้นต้องเริ่มต้น
จากการคัดเลือกคนที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานที่ท า เนื่องจากหลายองค์กรไม่มีกระบวนการ
คัดเลือกอย่างเหมาะสม ท าให้พนักงานเบื่องานที่ตนท าเพราะเป็นงานที่ตนไม่ถนัดถือเป็นการบั่นทอน
ประสิทธิภาพการท างานขององค์กร และองค์กรเองก็ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนด้วยว่าองค์การต้องการ
ประสิทธิภาพการท างานอย่างไรในตัวของพนักงาน ถือเป็นการสื่อสารความคาดหวังให้ตัวพนักงาน
รับรู้อีกด้วย 

 
2.6.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ 

เกตุนภัส เมธีกสิวัฒน์ (2555) ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของความผูกพันทุ่มเทของ
พนักงานที่มีต่องานและองค์การกับความตั้งใจลาออกของพนักงานในธุรกิจโรงแรม จังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาคือ บุคลากรพนักงานผู้ให้บริการ และผู้บริหารระดับต้นที่มี
อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ภายในองค์การธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีอัตราค่าห้องพัก
ตั้งแต่ 1,000 บาท/คืน ขึ้นไป ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว่า 1.ความผูกพันทุ่มเทต่องานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันทุ่มเท
กับองค์การ 2.ความผูกพันทุ่มเทต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบต่อความตั้งใจลาออกจากองค์การ
และความผูกพันทุ่มเทต่องาน ด้านความเต็มใจอุทิศตนให้กับงานสามารถอธิบายความแปรปรวนต่อ
ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานได้ร้อยละ 13.50 3.ความผูกพันทุ่มเทต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออกจากองค์การและความผูกพันทุ่มเทต่อองค์การ ด้านการรับรู้
สามารถอธิบายความแปรปรวนต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานได้ร้อยละ 23.80 4.ความ
ผูกพันทุ่มเทต่องานมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับความตั้งใจลาออกจากองค์การโดยผ่านตัวแปรแทรก 
คือ ความผูกพันทุ่มเทต่อองค์การ และ5.ความผูกพันทุ่มเทต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความ
ตั้งใจลาออกจากองค์การ 

เหตุที่ผู้วิจัยได้เลือกงานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ เพราะเกตุนภัส เมธีกสิวัฒน์ (2555) ได้ท าการศึกษา
ในเรื่องของความผูกพันทุ่มเทของพนักงานที่มีต่องานและองค์การ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษา
ในครั้งนี้ โดยตัวแปรต้น คือ ความผูกพันในงานซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ อันได้แก่ ความ
กระตือรือร้น (Vigor) ความเต็มใจอุทิศตนให้กับงาน (Dedication) และการรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต (Absorption) และความผูกพันต่อองค์การนั้นมีความแตกต่างกัน โดยเกตุนภัส เมธีกสิวัฒน์ 
(2555) ได้ใช้ความผูกพันต่อองค์การที่ประกอบด้วย การรับรู้ (Cognitive) อารมณ์ (Emotional) 
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พฤติกรรม (Behavior) ผลการศึกษานั้นมีความน่าสนใจและพบว่าความผูกพันต่องานมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความผูกพันต่องานเปรียบเสมือนแรงหนุนส าคัญที่ช่วยให้
พนักงานเกิดความทุ่มเทต่อองค์การได้มากขึ้น หากพนักงานมีความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ
องค์การควบคู่กันไปก็จะยิ่งส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มคงอยู่กับ
องค์การต่อไปในระยะยาว 

พิมพรรณ วิไลรัตน์ (2556) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ความผาสุก
ทางใจกับความผูกพันต่อองค์การและความผูกพันในงานของบุคลากรในบริษัทประกันวินาศภัยแห่ง
หนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นพนักงานของบริษัทบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง จ านวน 236 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความผูกพันในงานด้านความเสียสละ
ทุ่มเทแก่องค์การในระดับสูงที่สุด และด้านความขยันขันแข็ง ด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
งานเป็นล าดับรองลงมา 

เหตุที่ผู้วิจัยได้เลือกงานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ เพราะพิมพรรณ วิไลรัตน์ (2556)  ได้ท าการศึกษาใน
เรื่องของความผูกพันทุ่มเทของพนักงานที่มีต่องานและองค์การ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาใน
ครั้งนี้ โดยความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันด้านการคงอยู่
ของพนักงาน และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Allen and Meyer, 1990)ส่วนความผูกพันในงาน 
ประกอบด้วย ความขยันขันแข็ง (Vigor) ความเสียสละและทุ่มเทในงาน (Dedication) และความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน (Absorption) (Leiter and Bakker, 2010) โดยในส่วนของความ
ผูกพันในงานนั้นมีความสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ผลการศึกษาของพิมพรรณ วิไลรัตน์ (2556) 
มีความสนใจที่พบว่าความสัมพันธ์ของความผูกพันต่อองค์การและความผูกพันในงานมีผลมาจาก
ความรู้สึกทางบวกของพนักงาน โดยความรู้สึกทางบวกนั้นท าให้เกิดการลื่นไหลในการท างาน (Flow) 
และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงานที่ท า (Absorption) อาจกล่าวได้ว่าหากองค์การสามารถ
สร้างความรู้สึกทางบวกให้เกิดขึ้นแก่พนักงานจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
และความผูกพันในงาน เช่น การสร้างระบบงานที่มีความยุติธรรมทั้งในเรื่องนโยบายและการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นต้น 
 

2.7 ข้อมูลทั่วไปขององค์การเกี่ยวกับคนพิการ 

ในปีพ.ศ 2540 รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่น าเอาหลักการห้ามเลือกปฏิบัติต่อคนอย่างไม่เป็นธรรม
มาเขียนในกฎหมายไทย แต่ไม่ได้มีการเขียนเฉพาะเจาะจงถึงคนพิการ จึงเกิดความสับสนว่าการเลือก
การปฏิบัตินั้นหมายรวมถึงคนพิการด้วยหรือไม่ บุคลากรที่ท างานด้านคนพิการได้มีการออกมา
เรียกร้องขอให้มีการเจาะจงให้ชัดถึงการเขียนรัฐธรรมนูญว่าควรมีการระบุไปที่บุคคลบางกลุ่มในสังคม
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ที่มักได้รับความไม่เป็นธรรมในสังคม ดังเช่น คนพิการ (จรัญ ภักดีธนากุล , 2553) ด้วยเหตุนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 30 จึงได้มีการเพ่ิมมิติเฉพาะในเรื่องของความ
พิการเข้าไปอย่างชัดเจน โดยกล่าวว่า ห้ามไม่ให้เลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่ง
ความพิการ ซึ่งเป็นการระบุถึงความชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ คนพิการนั้นจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการดูแลมากกว่าบุคคลปกติทั่วไป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่คอย
ดูแล ช่วยเหลือให้คนพิการสามารถดูแลตัวเองและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีความชัดเจนในเรื่องคนพิการจึงเกิดเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่มีเนื้อหาเพ่ือป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ของต่อคนพิการแล้วนั้น ยังได้มีการก าหนดมาตรฐานและให้การรับรององค์กรด้านคนพิการหรือ
องค์การอ่ืนที่ให้บริการแก่คนพิการในประเทศไทยอีกด้วย (ราชกิจจานุเบกษา , เล่ม 124 ตอนที่ 61 ก 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2550) โดยได้มีการให้ความหมายของคนพิการ และแบ่งประเภทของความพิการ
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

คนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ
และมีความจ าเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป โดยแบ่งประเภทของความพิการ
ไว้ทั้งหมด 7 ประเภท (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 119ง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555) 

1) ความพิการทางการเห็น 
1.1 ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้า

ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น เมื่อตรวจวัดการ
เห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) 
หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างหรือมีเลนส์สายตาแคบ
กว่า 10 องศา 

1.2 ตาเห็นเรือนลาง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือ
การเข้าไปมีส่วนร่มในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจาดดารมีความบกพร่องในการเห็น เมื่อตรวจวัด
การเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับตั้งแต่ 3 ส่วน 60 เมตร 
(3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแย่กว่า 6 ส่วน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 
ฟุต (20/70) หรือมีเลนส์สายตาแคบกว่า 30 องศา 

2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
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2.1 หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยินจนสามารถรับข้อมูล
ผ่านทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่  500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 
เฮิรตซ์ ในหูข้างท่ีได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป 

2.2 หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยินจนสามารถรับข้อมูลผ่าน
ทางการได้ยิน เมื่อตรวจการได้ยิน โดยใช้คลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดี
กว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียงน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซิเบล 

2.3 ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งผลมาจากการมีความ
บกพร่องทางการสื่อความหมาย เช่น พูดไม่ได้ พูดหรือฟังแล้วผู้อื่นเข้าใจ เป็นต้น 

3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
3.1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งผลมาจากการการมีความบกพร่อง
หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ 
อัมพาต แขน ขาอ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการท างาน มือเท้า 
แขนขา 

3.2 ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งผลมาจากการความบกพร่องหรือ
ความผิดปกติของศรีษะ ใบหน้า ล าตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางสังคม ซึ่งผลมาจากการความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของ
การรับรู้อารมณ์หรือความคิด 

5) ความพิการทางสติปัญญา 
การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางสังคม ซึ่งผลมาจากการมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับ เชาว์ปัญญาต่ ากว่าบุคคล
ทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 18 ปี 

6) ความพิการทางการเรียนรู้ 
การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ท าให้เกิดความ
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บกพร่องในด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ หรือกระบวนการเรียนรู้พ้ืนฐานอ่ืนในระดับ
ความสามารถที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา 

7) ความพิการทางออทิสติก 
การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางสังคม ซึ่งผลมาจากการความยกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการสื่อ
ความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้น
แสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการวินิจฉัยกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอ่ืนๆ เช่น แอสเปอเกอร์ 
(Asperger) 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีพันธกิจหลักในการพัฒนา
ระบบการคุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมศักยภาพคนพิการอีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์การด้านคนพิการ เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ในการดูแล ช่วยเหลือคนพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2552) โดยได้มีการก าหนดประเภทของ
องค์การเกี่ยวกับคนพิการไว้ดังนี้ 
- องค์การของคนพิการ หมายถึง องค์การที่มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นสมาชิกและเป็น

กรรมการบริหารองค์การไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด ตลอดจนมีอ านาจตัดสินใจใน
การด าเนินงานเพ่ือคุ้มครองสิทธิคนพิการด้วย โดยองค์การประเภทนี้นั้นเป็นการรวมตัวของคนพิการ
ตามประเภทความพิการ การด าเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิคนพิการ  ตลอดจน
พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาความสามารถของคนพิการแต่ละประเภท รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจต่อสังคมที่มตี่อคนพิการแต่ละประเภทเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย 
- องค์การเพ่ือคนพิการ หมายถึง องค์การที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีสิตคนพิการ และไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ โดยองค์การประเภทนี้นั้นเป็น
การรวมตัวของบุคคล หรือ คณะบุคคล ด าเนินกิจกรรมใดๆ และจัดบริการให้แก่คนพิการให้ความ
ช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ตามประเภทความพิการ หรือหลายประเภทความพิการ มีการจัดบริการ
ส าหรับเด็กพิการและคนพิการ ปัจจุบันจะครอบคลุมกิจกรรมเพ่ือการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิอีกด้วย 
-  องค์การอ่ืนที่ให้บริการแก่คนพิการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือ

องค์กรอื่นใดท่ีให้บริการแก่คนพิการตามที่คณะกรรมการก าหนด 
จากที่กล่าวมาถึงประเภทขององค์การเกี่ยวกับคนพิการนั้น การให้บริการหรือหน้าที่หลักของ

องค์การเกี่ยวกับคนพิการนั้นคือการจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ครอบคลุมไปถึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ  และสังคมซึ่งมีทั้งองค์การที่จัดบริการด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนพิการได้รับการฟ้ืนฟูให้ได้สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน หรือท าหน้าที่
ดูแลฟ้ืนฟูแทนครอบครัวเป็นบางเวลา เช่นในช่วงกลางวัน และบุคลากรผู้ให้บริการและดูแลจะมีทั้ง
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ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนคอยท าหน้าที่ให้บริการในเรื่องต่างๆแก่คน
พิการ 

ในปัจจุบันได้มีการจัดท ามาตรฐานองค์การด้านคนพิการขึ้น เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดัน 
ส่งเสริมให้องค์การด้านคนพิการมีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการ และการด าเนินงานที่เป็นระบบ
อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์การ ด้านที่ 2 ลักษณะของการให้บริการ และด้านที่ 3 คุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน โดย
วัตถุประสงค์หลักของการจัดท ามาตรฐานองค์การด้านคนพิการ คือ เพ่ือเสริมสร้างให้องค์กรด้านคน
พิการมีการจัดโครงสร้างที่เป็นระบบชัดเจนเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และมี
กลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานที่มีความเข้มแข็งและความยั่งยืน อีกทั้งเพ่ือพัฒนาองค์การด้านคน
พิการให้มีความสามารถในการส่งเสริมศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิคนพิการได้ กล่าวคือ องค์การด้าน
คนพิการที่ได้การรับรองตามมาตรฐานจะมีความสามารถในการพัฒนาองค์การให้มีความเข้มแข็งใน
การส่งเสริมศักยภาพ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กลุ่มส่งเสริมองค์กร
และเครือข่าย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ, 2558) 
 

2.8 สรุปผล   

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาองค์การเกี่ยวกับพิการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
โดยไม่ได้แบ่งแยกการศึกษาตามประเภทขององค์การเกี่ยวกับความพิการและประเภทของความพิการ 
ทั้งนี้เพ่ือต้องการศึกษาความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในภาพรวมเพ่ือหา
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันทั้งต่องานและต่อองค์การขององค์การเก่ียวกับคนพิการในทุกประเภท 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิดของการศึกษาใน
ครั้งนี้ โดยมีตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 6 ปัจจัย คือ คุณลักษณะทั่วไป ปัจจัยคุณลักษะ
ส่วนความเป็นชายความเป็นหญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยลักษณะองค์การ 

1) คุณลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย 6 ปัจจัยย่อย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน 
ระดับการศึกษา และค่าตอบแทน 

2) ปัจจัยลักษะความเป็นชายความเป็นหญิง ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ความเป็นชาย 
ความเป็นหญิง 

3) ปัจจัยลักษณะงาน ประกอบด้วย 5 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ความหลากหลายของงาน ความส าคัญ
ของงาน ความมีอิสระในงาน การได้รับข้อมูลป้อนกลับ และการมีการเติบโตในสายอาชีพ 
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4) ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญต่อองค์การ ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ และการได้รับการปฏิบัติ
ยุติธรรม 

5) ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่ ความสัมพันธ์กับหัวหน้า
งาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และทัศนคติต่อองค์การ 

6) ปัจจัยลักษณะขององค์การ ประกอบด้วย 1 ปัจจัยย่อย ได้แก่ โครงสร้างองค์การส าหรับตัว
แปรตาม (Dependent Variables) 2 ปัจจัย คือ ความผูกพันต่องาน และความผูกพันต่อ
องค์การ 

ความผูกพันต่องาน ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย ได้แก่ ความขยันขันแข็ง (Vigor) ความทุ่มเทอุทิศ
ตัว (Dedication) และความจดจ่ออยู่กับงาน (Absorption) 

ความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย ได้แก่ การกล่าวคงองค์การในทางที่ดี (Say) 
การคงอยู่กับองค์การ (Stay) และการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ (Strive) 

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะทั่วไป 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- อายุงาน 
- ระดับการศึกษา 
- ค่าตอบแทน 

ปัจจัยลักษณะงาน 

- ความหลากหลายของงาน  
- ความส าคญัของงาน  
- ความมีอิสระในงาน  
- การไดร้ับข้อมลูป้อนกลับ  
- การมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ 

 

ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 

- ความรูส้ึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ  
- ความมั่นคงและน่าเช่ือถือขององค์การ  
- การไดร้ับการปฏิบัตยิุติธรรม 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ความสัมพันธ์กับหัวหนา้งาน 
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
- ทัศนคติต่อองค์การ 

 
ปัจจัยลักษณะขององค์การ 

- โครงสร้างองค์การ 

ความผูกพันต่องาน (Work Engagement) 
- ความขยันขันแข็ง (Vigor)  
- ความทุ่มเทอุทิศตัว (Dedication)  
- ความจดจ่ออยู่กับงาน (Absorption) 

   Schaufeli (2001) 

ความผูกพันต่อองค์การ  
(Organization Engagement) 

- การกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี (Say)   
- การคงอยู่กับองค์การ (Stay) 
- การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ (Strive) 

 Hewitt Associates (2011) 

ตัวแปรตาม 
ปัจจัยคุณลกัษณะความเป็นชายความเป็นหญิง 

- ความเป็นชาย 
- ความเป็นหญิง 

ตัวแปรต้น 



บทท่ี 3 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งมีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 วิธีการศึกษา 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
3.4 ค าถามวิจัยและสมมติฐานในการวิจัย 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.6 การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการหรือติดต่อสัมพันธ์กับคน
พิการ ซึ่งท างานในองค์การเกี่ยวกับคนพิการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการกับคนพิการ โดย
ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะได้กลุ่มตัวอย่างให้ครบทุกด้านของความพิการ ซึ่งแบบออกเป็น 7 ด้านคือ 
ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย ด้านทางกายและการเคลื่อนไหว ด้านจิตใจหรือ
พฤติกรรม ด้านออทิสติก ด้านสติปัญญาหรือการเรียนรู้ รวมถึงด้านความพิการซ้ าซ้อนที่มีความพิการ
มากกว่าหนึ่งด้าน ซึ่งองค์การในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ผู้วิจัยเลือกมานั้น เป็นองค์การที่
มีความยินดีและมีความเต็มใจในการที่ให้ผู้วิจัยเข้าไปท าการศึกษาสามารถแสดงประชากรได้ดังตาราง
ที ่3.1 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนบุคลากรที่ดูแลคนพิการขององค์การเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยจ าแนกตาม
ประเภทของความพิการ 

ประเภทความพิการ องค์การ 
จ านวน
บุคลากร 

(คน) 
ความพิการทางการมองเห็น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ 
25 

ความพิการทางการได้ยินและสื่ อ
ความหมาย 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 20 

ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกาย 

- - 

ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม - - 
ความพิการทางออทิสติก - - 

ความพิการทางสติปัญญา 

ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร 13 

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 30 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทาง
สมองและปัญญา (บ้านเฟ่ืองฟ้า) 

57 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง
และปัญญา (บ้านราชาวดี) 

77 

ความพิการทางการเรียนรู้ - - 

รวมความพิการ 

มูลนิธิคริสเตียนเพ่ือเด็กพิการ 28 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพล
ภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) 

20 

โรงเรียนศรีสังวาลย์ 38 

โรงเรียนประชาบดี 17 

รวม 325 

 

จากจ านวนประชากรดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) มีจ านวนทั้งหมด 177 คน ซึ่งมาจากการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970) ดังต่อไปนี้ 

n = 
𝑥2𝑁𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑥2𝑝(1 − 𝑝)
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เมื่อ  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N แทน จ านวนประชากร ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 325 คน 
  e แทน ค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 

  𝑥2 แทน ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95   

(𝑥2 = 3.841) 
  P แทน ลักษณะของสัดส่วนที่สนใจในประชากร (p = 0.5) 
 

n = 
3.841 ×  325 ×  0.5 ×  0.5

(.05)
2  ×  (325 − 1)  +  3.841 ×  0.5 ×  0.5

 

 

n  =  176.275 ≈ 177 คน 

 
3.2 วิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้มีวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
3.2.1 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study)  
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัย บทความวิชาการ ตลอดจนข้อมูลจากสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ
งานและความผูกพันต่อองค์การ เพ่ือพัฒนากรอบการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย และอภิปราย
ผลการวิจัย 

3.2.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) 
รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ดูแลคน

พิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 

3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 จากการศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามา
ก าหนดตัวแปรที่ใช้ศึกษาความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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3.3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) 
ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ดังนี้ 
3.3.1.1 คุณลักษณะทั่วไป 

- เพศ  
- อายุ  
- สถานภาพสมรส  
- อายุงาน  
- ระดับการศึกษา  
- ค่าตอบแทน 

3.3.1.2 ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง 
- ความเป็นชาย 
- ความเป็นหญิง 

3.3.1.3 ปัจจัยลักษณะงาน 
- ความหลากหลายของงาน 
- ความส าคัญของงาน 
- ความมีอิสระในงาน 
- การได้รับข้อมูลป้อนกลับ 
- การมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ  

3.3.1.4 ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 
- ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ 
- ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ 
- การได้รับการปฏิบัติยุติธรรม 

3.3.1.5 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน 
- ความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน 
- ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 
- ทัศนคติต่อองค์การ 

3.3.1.6 ปัจจัยลักษณะองค์การ 
- โครงสร้างองค์การ 
 

3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ประกอบด้วย ความผูกพันต่องาน และความผูกพันต่อองค์การ มีรายละเอียดดังนี้ 
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3.3.2.1 ความผูกพันต่องาน 
- ด้านความขยันขันแข็ง 
- ด้านความทุ่มเทอุทิศตัว 
- ด้านความจดจ่ออยู่กับงาน 

3.3.2.2 ความผูกพันต่อองค์การ 
- ด้านการกล่าวถึงองค์การในทางท่ีดี 
- ด้านการคงอยู่กับองค์การ 
- ด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ 

 

3.4 ค าถามและสมมติฐานในการวิจัย 

จากค าถามการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
1) ระดับความผูกพันต่องานของบุคลากรที่ดูแลคนพิการอยู่ในระดับใด 
2) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการอยู่ในระดับใด 
3) ความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการมีความสัมพันธ์

กันหรือไม ่
4) ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ 
5) ปัจจัยใดบ้างที่ ส่ งผลให้ เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ 

และจากกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถน ามา
ตั้งสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ 1 ความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัย
ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน และปัจจัยลักษณะองค์การมี
ผลต่อความผูกพันต่องาน  
สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงส่งผลต่อความผูกพันต่องานของ
บุคลากร 
สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยลักษณะงานส่งผลต่อความผูกพันต่องานของบุคลากร 
สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบส่งผลต่อความผูกพันต่องานของบุคลากร 
สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่องานของบุคลากร 
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สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยลักษณะองค์การส่งผลต่อความผูกพันต่องานของบุคลากร 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัย
ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน และปัจจัยลักษณะองค์การมี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
สมมติฐานที่ 3.1 ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร 
สมมติฐานที่ 3.2 ปัจจัยลักษณะงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
สมมติฐานที่ 3.3 ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
สมมติฐานที่ 3.4 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
สมมติฐานที่ 3.5 ปัจจัยลักษณะองค์การส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยได้มีการพัฒนาข้อ
ค าถามมาจากการศึกษาเอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสร้างและดัดแปลงข้อ
ค าถามให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย ซึ่งแบบสอบถามมีด้วยกัน 9 ส่วน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และค่าตอบแทน ซึ่งลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบ
ให้เลือกตอบ จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยความเป็นชาย (Masculinity) และความเป็นหญิง (Femininity) ซึ่งลักษณะของข้อ
ค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกีย่วกับปัจจัยลักษณะงานในการท างานของบุคลากร ประกอบด้วย ความ
หลากหลายของงาน ความส าคัญของงาน ความมีอิสระในงาน การได้รับข้อมูลป้อนกลับ และการมี
โอกาสเติบโตในสายอาชีพ ซึ่งลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ จ านวน 21 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย ความรู้สึก
ว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ และการได้รับการปฏิบัติ
ยุติธรรม ซึ่งลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ จ านวน 9 ข้อ 
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ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน และทัศนคติต่อองค์การ ซึ่งลักษณะของข้อค าถามเป็น
แบบให้เลือกตอบ จ านวน 14 ข้อ 

ส่วนที่ 6 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะขององค์การ ได้แก่ โครงสร้างองค์การ ซึ่งลักษณะ
ของข้อค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 7 เป็นค าถามเกี่ยวกับความผูกพันต่องาน ได้แก่ ความขยันขันแข็ง (Vigor) ความทุ่มเท
อุทิศตัว (Dedication) และความจดจ่ออยู่กับงาน (Absorption) ซึ่งลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบ
ให้เลือกตอบ จ านวน 15 ข้อ 

ส่วนที่ 8 เป็นค าถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ การกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี 
(Say) การคงอยู่กับองค์การ (Stay) และการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ (Strive) ซึ่งลักษณะของข้อ
ค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ จ านวน 16 ข้อ 

ส่วนที่ 9 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากร โดยสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านอยากให้
องค์การปรับปรุงและสิ่งที่องค์การท าดีอยู่แล้วและอยากให้ท าต่อไป ซึ่งลักษณะของข้อค าถามเป็น
ค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 

ตารางที่ 3.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง 

ปัจจัยคุณลกัษณะ
ความเป็นชาย
ความเป็นหญิง 

นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 

ความเป็นชาย คุณลั กษณะและกา ร

แสดงออกของพฤติกรรม 

ที่สามารถเปลี่ยนแปลง

ได้ตลอดเวลาตามปัจจัย

แวดล้อมซึ่ งความเป็น

ชายนั้นจะถูกคาดหวังให้

มีความกล้าหาญ เป็น

ผู้น า แข็งแกร่ง อดทน 

โ ด ย ค ว า ม เ ป็ น ช า ย

1. ท่านตัดสินใจได้เด็ดขาด ไม่ลังเล 

สุรีรัตน์ บุญสุข (2551) 

2. ท่ านมี ค ว ามกล้ า  ไม่ เ ก ร ง กลั ว

อันตราย 

3.ท่านชอบใช้ชีวิตเงียบๆ รักสงบ 

4.ท่านเป็นผู้ที่มีท่าทางเข้มแข็ง มีพลัง 

 5. ท่ า น ตั ด สิ น ไ ด้ ร ว ด เ ร็ ว  ทั น ต่ อ

เหตุการณ ์

6.ท่านมีความสามารถในการเป็นผู้น า

คนอ่ืน 

7.ท่านเป็นผู้ที่มีท่าทางทะมัดทะแมง 
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ปัจจัยคุณลกัษณะ
ความเป็นชาย
ความเป็นหญิง 

นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 

สามารถปรากฏได้ทั้งใน

เพศชายและเพศหญิง 

8.ท่านชอบเล่นกีฬา 

9.ท่านมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง 

 10.ท่ านมี ระ เบี ยบแบบแผน วินั ย 

เคารพกฎเกณฑ ์

ความเป็นหญิง คุณลั กษณะและกา ร

แสดงออกของพฤติกรรม 

ที่สามารเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลาตามปัจจัย

แวดล้อมซึ่ งความเป็น

หญิงนั้นจะถูกคาดหวังให้

มีความอ่อนโยน มีมนุษย

สัมพันธ์ เป็นแม่บ้านแม่

เรือน รักสวยรักงาม โดย

ความเป็นหญิงสามารถ

ปรากฏได้ทั้งในเพศชาย

และเพศหญิง 

11.ท่านมีความสงสารเวลาเห็นผู้ อ่ืน
ได้รับความเดือดร้อน 

สุรีรัตน์ บุญสุข (2551) 

12.ท่านให้ความส าคัญในการดูแล
สุขภาพ รูปร่างของตนเอง 
13.ท่านชอบท างานบ้าน 
14.ท่านอารมณ์อ่อนไหวง่าย 
15.ท่านเข้าใจผู้อ่ืนเสมอ 
16.ท่านมีความละเอียดรอบคอบในการ
ท างาน 
17.ท่านมักใจอ่อนกับผู้อื่นเสมอ 
18.ท่ านมีความกระตื อรื อร้ นที่ จ ะ
ปลอบโยนเมื่อผู้อื่นเกิดความเสียใจ 
19.ท่านพูดจานุ่มนวล อ่อนหวานกับ
ผู้อื่นเสมอ 
20.ท่านมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

 

จากตารางที่ 3.2 แบบสอบถามในส่วนของปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ผู้วิจัยได้เลือกและ
พัฒนาข้อค าถามจากงานวิจัยของสุรีรัตน์ บุญสุข (2551)สุรีรัตน์ บุญสุข (2551) ที่ได้ท าการศึกษาการ
สร้างแบบวัดลักษณะความเป็นหญิงในเพศชาย และลักษณะความเป็นชายในเพศหญิง ซึ่งข้อค าถาม
นั้นมีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับการวิจัยในครั้งนี้ 
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ตารางที่ 3.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะงาน 

ปัจจัยลักษณะ
งาน 

นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 

ความ
หลากหลาย
ของงาน 

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ง า น ที่
บุคลากรรู้สึกว่างานของ
ตนนั้นมีความท้าทายและ
ต้องใช้ทักษะหลากหลาย
ในการท างานและการ
แก้ปัญหา เ พ่ือให้ ง าน
ประสบความส าเร็จ 

21.งานที่ท่านท าต้องใช้ความสามารถ 
ความช านาญ หรือทักษะหลายด้าน 

Hackman and 
Oldham (1980) 

22.งานของที่ท่านท ามีลักษณะไม่
เหมือนเดิมในแต่ละวัน 

 23.งานที่ท่านท าต้องท าหลายสิ่งใน
เวลาเดียวกัน 

ความส าคัญ
ของงาน 

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ง า น ที่
บุคลากรรู้สึกว่างานที่ตน
ท าและรับผิดชอบนั้นมี
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ มี
ความส าคัญ 

24.งานที่ท่านท ามีผลต่อการท างาน
ของผู้อ่ืน 

Hackman and 
Oldham (1980) 

25.หากขาดท่านไปหน่วยงานต้อง
หยุดชะงัก 
26.หากกล่าวถึงงานนี้ใครๆก็ต้องมา
ถามท่าน 
27.งานของเพื่อนร่วมงานต้องพ่ึงพา
อาศัยท่าน 

28.งานของท่านมีความส าคัญต่อ
ผลงานโดยรวมของกลุ่มเป็นอย่างมาก 

ความมีอิสระ
ในงาน 

ลักษณะของงานที่บุคลาร
มี อิสระในการก าหนด
แบบแผนขั้ นตอนหรือ
วิธีการท างาน มี อิสระ 
สามารถตัดสินใจในการ
ท างานได้ด้วยตนเอง 

29.ท่านมีอิสระในการจัดการทุกๆ
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 

Hackman and 
Oldham (1980) 

30.ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายนั้น ท่านสามารถก าหนด
เองได้ว่างานนั้นจะท าด้วยวิธีใด 
31.งานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน
สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วย
ตนเองในการปฏิบัติงาน 
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ปัจจัยลักษณะ
งาน 

นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 

การได้รับ
ข้อมูล
ป้อนกลับ 

การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติ งานของ
ตนเองอย่างตรงไปตรงมา
และชัดเจนทั้งจากเพ่ือน
ร่วมงานและหัวหน้างาน 

32.การให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถช่วย
ให้ท่านปรับปรุงและแก้ไขผลการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

อัญญา เปี่ยมประถม 
(2553) 

33.ท่านปฏิบัติตามค าแนะนะที่ได้รับ
จากการให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้า
งาน 
34.ท่านสามารถพูดคุยกับหัวหน้างาน
ในเรื่องผลการปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา ไม่ว่าผลงานจะดีหรือต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 
35.หัวหน้างานยอมรับเหตุผลที่ท่าน
ชี้แจงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
พวกเขา 

36.การให้ข้อมูลป้อนกลับของหัวหน้า
งานสามารถส่งผลต่อก าลังใจในการ
ท างานของท่านได้ 

การมีโอกาส
เติบโตในสาย
อาชีพ 

การที่องค์การได้มีการวาง
นโยบายแผนการเติบโต
ในสายอาชีพให้แก่บุคคล 
และ ให้ โ อกาส ใน กา ร
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน
การท างานของบุคลากร 

37.ท่านมีโอกาสได้เลื่อนไปด ารง
ต าแหน่งที่สูงกว่าเดิม 

อภิชาต จิวิริยะวัฒน์ 
(2549) 

38.การปรับเลื่อนต าแหน่งงานให้
สูงขึ้น ท่านได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารเป็นอย่างดี 
39.ท่านพอใจระบบและวิธีการปรับ
เลื่อนต าแหน่งของบุคลากร 
40.องค์การให้การสนับสนุนให้ท่านมี
โอกาสพัฒนาความรู้ในอาชีพเป็น
อย่างดี 

กมลวรรณ มั่งนุ้ย 
(2553) 

41.งานที่ท่านท าอยู่นั้นมีส่วนช่วย
ส่งเสริมความก้าวหน้าของท่าน 

ธนยุทธ บุตรขวัญ 
(2554) 
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จากตารางที่ 3.3 แบบสอบถามในส่วนของปัจจัยลักษณะงาน ผู้วิจัยได้เลือกและพัฒนาข้อ
ค าถามจากหนังสือและงานวิจัยของ Hackman and Oldham (1980) อภิชาต จิวิริยะวัฒน์ (2549)  
อัญญา เปี่ยมประถม (2553) กมลวรรณ มั่งนุ้ย (2553) และธนยุทธ บุตรขวัญ (2554) ที่ ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะงาน ความผูกพันต่องาน และความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งข้อค าถามนั้นมี
ความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับการวิจัยในครั้งนี้ 

 
ตารางที ่3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 
 

ปัจจัยประสบการณ์
ในงานที่รับผิดชอบ 

นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 

ความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญต่อ
องค์การ 

การที่บุคคลตระหนัก

ว่ าตนเองเป็นส่ วน

หนึ่ งในการที่ท า ให้

องค์การมีผลงานที่ดี 

และรู้สึกว่าตนเป็นมี

ค่าแก่องค์การ 

42. งานที่ท่ านท าอยู่ มี คุณค่าก่อ ให้ เกิ ด

ประโยชน์ต่อองค์การ 

กมลวรรณ มั่งนุ้ย 

(2553) 

43. ง านของที่ ท่ า นท า อยู่ เ ป็ น ง าน ที่ มี

ความส าคัญต่อผลส าเร็จขององค์การ 

 44.ท่านได้รับการยกย่องและได้รับการ

ยอมรับจากองค์การ 

ความม่ันคงและ
น่าเชื่อถือของ
องค์การ 

ความรู้สึกถึงความ
มั่นคงในหน้าที่การ
งานและองค์การที่
ท างานอยู่ 

45.ท่านรู้สึกว่าได้ท างานกับองค์การที่มี
ความมั่นคงมากที่สุดแห่งหนึ่ง 

กมลวรรณ มั่งนุ้ย 
(2553) 

46.ท่านมั่นใจว่าองค์การของท่านได้รับคาม
เชื่อถือจากบุคคลทั่วไป 
47.ท่านท างานกับองค์การที่มีชื่อเสียง เป็น
ที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 

การได้รับการ
ปฏิบัติที่ยุติธรรม 

บุ ค ล า ก ร ทุ ก ค น
ได้ รั บกา รปฏิ บั ติ
อย่างยุติธรรม ไม่มี
ก า ร เ ลื อ กปฏิ บั ติ
หรือเลือกที่รักมักที่
ชังใดๆ ทั้งสิ้น 

48.หัวหน้างานของท่านปฏิบัติต่อบุคลากร
ในองค์การอย่างเท่าเทียม 

สร้างจากนิยาม 

49.หัวหน้างานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน
เสนอแนะแนวทางการท างานใหม่ๆ 

กาญจนา 
 มณีวัฒนภิญโญ 

(2556) 
50.หัวหน้างานของท่านยอมรับแนวคิดและ
วิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆของท่าน 
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จากตารางที่ 3.4 แบบสอบถามในส่วนของปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ผู้วิจัยได้
เลือกและพัฒนาข้อค าถามจากนิยามและงานวิจัยของ  กมลวรรณ มั่งนุ้ย (2553) และกาญจนา 
มณีวัฒนภิญโญ (2556) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ความผูกพัน
ต่องานและความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งข้อค าถามนั้นมีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับการวิจัยในครั้งนี้ 

 
ตารางที ่3.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน 
 

ปัจจัย
สภาพแวดล้อมใน

การท างาน 
นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 

ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน 

การที่ บุ คล ากร ใน

องค์การสามารถเข้า

กับทุกคนได้ ได้รับที่

ความเป็นมิตรและ

การสนับสนุนจาก

เพ่ือนร่วมงาน 

51.ท่านได้รับความช่วยเหลือ แนะน าการ

ท างานจากเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอ 
อภิชาต  

จิวิริยะวัฒน์ 

(2549) 

52.บรรยากาศของความเป็นมิตร เอ้ืออารี 

และความสามัคคีในแผนกระหว่างเ พ่ือ

ร่วมงาน ท าให้ท่านตั้งใจและปฏิบัติงาน

อย่างเต็มความสามารถ 

53.ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนส าคัญในกลุ่ม

เพ่ือนร่วมงาน 

ธนยุทธ บุตรขวัญ 

(2554) 

54.ท่ านมีความสัม พันธ์ อันดีกั บ เ พ่ือน

ร่วมงาน 

55.เมื่อท่านมีปัญหาเพ่ือนร่วมงานของท่าน

จะให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 

ความสัมพันธ์กับ
หัวหน้างาน 

การที่บุคลากรในมี
ความสัมพันธ์อันดี
กับหัวหน้างาน 

56.หัวหน้างานของท่านให้การสนับสนุน
และแนะน าท่านในการท างานเป็นอย่างด ี

อภิชาต  
จิวิริยะวัฒน์ 

(2549) 

57.ท่านพึงพอใจในความยุติธรรมของ
หัวหน้างาน 
58.ท่านได้รับการเอาใจใส่และได้รับก าลังใจ
จากหัวหน้างานอย่างสม่ าเสมอ 
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ปัจจัย
สภาพแวดล้อมใน

การท างาน 
นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 

59.ท่านสามารถปรึกษาเรื่องงานกับหัวหน้า
งานได ้

ทัศนคติต่อ
องค์การ 

ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ที่ มี ต่ อ
องค์การที่ตนเป็น
สมาชิก ในรูปของ
ความเชื่อมั่น และ
ยอมรับเป้าหมาย 
ค่านิยมขององค์การ
เพ่ือจะตั้งใจท างาน
และด ารงความเป็น
สมาชิกต่อไป  

60.ท่านเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์การ กมลวรรณ มั่งนุ้ย 
(2553) 61.ท่านเห็นด้วยกับเป้าหมายขององค์การ 

62. ท่ า น อ ย า ก เ ห็ น อ ง ค์ ก า ร มี ค ว า ม
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

พีระศิลป์ รัตน์
หิรัญกร (2554) 

63.ความส าเร็จขององค์การคือความส าเร็จ
ของท่าน 
64.องค์การเป็นแรงบันดาลใจในการท างาน
ของท่าน 

 
จากตารางที่ 3.5 แบบสอบถามในส่วนของปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน ผู้วิจัยได้เลือก

และพัฒนาข้อค าถามจากงานวิจัยของอภิชาต จิวิริยะวัฒน์ (2549) กมลวรรณ มั่งนุ้ย (2553) ธนยุทธ 
บุตรขวัญ (2554) และพีระศิลป์ รัตน์หิรัญกร (2554) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
การท างาน ความผูกพันต่องาน และความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งข้อค าถามนั้นมีความใกล้เคียงและ
คล้ายคลึงกับการวิจัยในครั้งนี้ 

ตารางที่ 3.6 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะองค์การ 

ปัจจัยลกัษณะ
องค์การ 

นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 

โครงสร้าง
องค์การ 

ก า ร ที่ อ ง ค์ ก า ร มี

โครงสร้าง นโยบาย 

การบริหาร และการ

แบ่งสายบังคับบัญชา

ที่มีความชัดเจน มี

65.ท่านรู้สึกพอใจนโยบายและรูปแบบการ

บริหารงานของหน่วยงานของท่าน พงศกร  

เผ่าไพโรจนกร 

(2546) 

66.กฎ ระเบียบที่ ยึดถือปฏิบัติภายใน

หน่วยงานไดรับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติงาน

เป็นอย่างด ี



 78 

ปัจจัยลกัษณะ
องค์การ 

นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 

กฎระเบียบข้อบังคับ

ที่ก าหนดให้บุคลากร

ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

67.องค์การของท่านมีขั้นตอนการชี้แจง

นโยบายการท างานและปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

การท างานอย่างสม่ าเสมอ 

68.องค์การของท่านมีการแบ่งหน่วยงานที่

ท่านท าอย่างชัดเจน 

ซัลวานา  

ฮะซานี (2550) 

 
จากตารางที่ 3.6 แบบสอบถามในส่วนของปัจจัยลักษณะองค์การ ผู้วิจัยได้เลือกและพัฒนา

ข้อค าถามจากงานวิจัยของพงศกร เผ่าไพโรจนกร(2546) และซัลวานา ฮะซานี (2550) ที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะองค์การ ความผูกพันต่องาน และความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งข้อ
ค าถามนั้นมีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับการวิจัยในครั้งนี้ 

ตารางที่ 3.7 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่องาน 

ความผูกพันต่องาน นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 
ความขยัน
ขันแข็ง (Vigor) 

การที่บุคคลมีพลังในการ
ท างานสูง มีความเต็มใจ
ที่จะใช้ความพยายาม
ทั้งหมดที่มีในการท างาน
ให้ส าเร็จแม้ว่างานจะ
ยากแค่ไหนก็ตาม และมี
ความสามารถในการ
ปรับตัวไม่ย่อท้อเมื่อต้อง
เ ผชิญกั บปัญหาหรื อ
อุปสรรคในการท างาน 

69ท่านมีพลังเหลือเฟือในการท างาน 

Schaufeli and 
Bakker (2004) 

70.ท่านมีความขยันหมั่นเพียรในการ
ท างาน 

71.ท่านมีความกระตือรือร้นในงานที่ท า
เสมอ 

72.ท่านเต็มใจที่จะท างานอย่างหนัก
เพ่ือให้ผลงานออกมาดี 

ความทุ่มเท 
อุทิศตัว 
(Dedication) 

การให้ความส าคัญกับ
งาน บุคคลจะทุ่มเททั้ง
แรงกาย แรงใจมีความ
กระตือรือร้น รู้สึกว่างาน

73.แม้ว่างานยาก แต่ท่านก็พยายามท า
ให้ส าเร็จ Schaufeli and 

Bakker (2004) 74. ท่ าน เต็ ม ใจที่ จ ะแก้ ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในการท างาน 
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ความผูกพันต่องาน นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 

ที่ ต น ท า เ ป็ น ง า น ที่ มี
ความส าคัญและท้าทาย 
อีกทั้งยังรู้สึกภูมิใจและมี
แรงบันดาลใจในการ
ท างาน รวมไปถึงการใช้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ศั กยภาพอย่ า ง เต็ มที่
เ พ่ือให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

75.ท่านมาแต่เช้าเพ่ือตระเตรียมงาน
ทุกสิ่งให้พร้อมก่อนเริ่มท างาน 

76.ท่านยินดีท างานอย่างเต็มที่ แม้ว่า
อาจได้รับมอบหมายงานมากข้ึน 

77.ส าหรับท่าน เรื่องงานมาก่อนเรื่อง
ส่วนตัว 

ความจดจ่ออยู่
กับงาน
(Absorption) 

การที่บุคคลมีสมาธิใน
การท างานสูง ใจจดจ่อ
อยู่ กั บ งานที่ ท าอย่ า ง
ต่อเนื่อง ท างานอย่างมี
ความสุขจนท าให้รู้สึกว่า
เ ว ล า ผ่ า น ไ ป อ ย่ า ง
รวดเร็ว และรู้สึกว่างาน
เป็นสิ่งที่ส าคัญของชีวิต
จนไม่สามารถที่จะแยก
ออกจากกันได้ 

78.ท่านยอมที่จะใช้เวลาพักเที่ยงของ
คุณเพ่ืออยู่ท างานให้เสร็จ 

Schaufeli and 
Bakker (2004)) 

79.ท่านมีสมาธิในการท างานเป็นอย่าง
มาก 
80.ในขณะที่ท่านท างาน ท่านมักจะลืม
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัว 
81.ขณะท่านท างาน ท่านไม่คิดถึงเรื่อง
อ่ืนเลย 

82.เวลาท่านท างาน ท่านรู้สึกว่าเวลา
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

83.บ่อยครั้งที่ท่านไม่อยากปลีกตัวออก
จากงานที่ท าอยู่ 

 
จากตารางที่ 3.7 แบบสอบถามในส่วนของความผูกพันต่องาน ผู้วิจัยได้เลือกและพัฒนาข้อ

ค าถามจากงานวิจัยของ Schaufeli and Bakker (2004) ที่ได้ท าการศึกษาแบบวัดความผูกพันต่องาน 
ซึ่งข้อค าถามนั้นมีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับการวิจัยในครั้งนี้ 
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ตารางที่ 3.8 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 

ความผูกพันต่อ
องค์การ 

นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 

การกล่าวถึง
องค์การในทางท่ี
ดี (Say) 

การพูดถึ งองค์การ ใน
ทางบวกให้แก่ผู้อ่ืนฟังทั้ง
ครอบครัว เพ่ือนและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งมี
ความภูมิใจในองค์การ
ของตน 

84.ท่านมีความภูมิใจและยินดีที่จะ
บอกกับผู้อ่ืนว่าท่านท างานในองค์การนี้ 

วรนาท สามารถ 
(2557) 

85.ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อผู้ อ่ืนพูดถึง
องค์การในแง่บวก 

86.ท่านมีพฤติกรรมที่ช่วยส่ง เสริม
ภาพลักษณ์ขององค์การในทางที่ดี
เสมอ 

87.องค์การของท่านเป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลภายนอก 
88.ท่านรู้สึกปลื้มปิติ เมื่อองค์การมีการ
พัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น 

การคงอยู่กับ
องค์การ (Stay) 

การปรารถนาที่จะคงอยู่
กับองค์การด้วยความ
เต็มใจ ถึงแม้ว่าองค์การ
อ่ืนอาจให้ผลประโยชน์ที่
มากกว่าก็ตาม รู้สึกว่าตน
พอใจกับการเป็นสมาชิก
ขององค์การนี้ 

89.ท่านคิดว่าจะอยู่กับองค์การแห่งนี้
ตลอดชีวิตการท างาน 

วรนาท สามารถ 
(2557) 

90.ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การนี้ 

91.ท่านไม่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่ แม้ว่า
จะได้รับต าแหน่งและเงินเดือนที่สูงกว่า 

92.ท่านมีความรู้สึกผูกพันและหวง
แหนองค์การแห่งนี้ 

93.ท่านเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ
อย่างสม่ าเสมอ 

การช่วยเหลือ
สนับสนุน
องค์การ 
(Strive) 

การพยายามที่จะทุ่มเท
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ พ่ื อ
ช่วยเหลือและสนับสนุน
องค์การเพ่ือให้องค์การ
ประสบความส าเร็จ 

94.ท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถของท่านเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ 

วรนาท สามารถ 
(2557) 

95.ท่านยินดีและเต็มใจปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์การ 
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ความผูกพันต่อ
องค์การ 

นิยาม ข้อค าถาม อ้างอิง 

96.ท่านพยายามที่จะแสวงหาแนวทาง
ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
97.เมื่อท่านพบปัญหาในการท างาน
ท่านจะจัดการกับปัญหาอย่างเต็ม
ความสามารถ 

98.ท่านจะทบทวนข้อผิดพลาดต่างๆที่
เกิดขึ้นในการท างานเพ่ือที่จะน าไป
พัฒนาการท างานเสมอ 

99.ท่านเต็มใจที่จะท างานเกินเวลาหรือ
น างานกลับไปท าที่บ้าน 

 
จากตารางที่ 3.8 แบบสอบถามในส่วนของความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยได้เลือกและพัฒนา

ข้อค าถามจากงานวิจัยของวรนาท สามารถ (2557) ที่ได้ท าการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งข้อ
ค าถามนั้นมีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับการวิจัยในครั้งนี้ 

แบบสอบถามตอนที่ 2 - 8 ผู้วิจัยได้เลือกข้อค าถามจากการศึกษางานวิจัยที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงและใกล้เคียงกับงานวิจัยเล่มนี้อีกท้ังข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ใช้อีก
ด้วย โดยแบบสอบถามตอนที่ 2-8 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert Scale
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสดงความคิดเห็นต่อข้อความในข้อค าถามใน 5 ระดับได้แก่ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง, เห็นด้วยมาก, เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งก าหนดคะแนนความคิดเห็นตาราง
ที่ 3.9 ดังนี้ 

ตารางที่ 3.9 คะแนนความคิดเห็น 

 
การแปลความหมายของคะแนนใช้เกณฑ์การคิดคะแนนเฉลี่ย เพ่ือก าหนดระดับความส าคัญ

จากสูตร ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยมาก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

คะแนน 5 4 3 2 1 



 82 

 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

     = 
5−1

3
 

     = 1.33 

จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งระดับความผูกพัน ได้ดังตารางที ่3.10 

ตารางที่ 3.10 การแบ่งช่วงระดับคะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับความผูกพัน 

3.68 – 5.00 สูง 

2.34 – 3.67 ปานกลาง 

1.00 – 2.33 ต่ า 

 

3.6 การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ก่อนที่จะ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง  ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบโดยทดสอบความเที่ยงตรง (validity) 
และความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือ เพ่ือให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้นั้นมีคุณภาพและความ
เชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

 
3.6.1 การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (validity) 

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการจะวัดแล้วจึงท าการศึกษาข้อ
ค าถามจากงานวิจัยที่ท าการศึกษาในเรื่องที่มีความใกล้เคียงกัน จากนั้นท าการรวบรวมและดัดแปลง
ข้อค าถามให้มีความเหมาะสม จากนั้นน าไปเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตลอดจนภาษาที่ ใช้ในข้อค าถามแต่ละข้อว่าตรง
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้นจึงน ามาแก้ไขปรับปรุง เพ่ือด าเนินการ
ในขั้นต่อไป 
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3.6.2 การหาความเชื่อม่ัน (reliability) 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปท าการทดสอบ (Pilot Test) กับประชากรที่

มีความใกล้เคียงกับใช้ในการศึกษาซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ที่มูลนิธิร่มพระพรเพ่ือเด็กและ
เยาวชน เพ่ือตรวจสอบความเชื่อมั่นในวิธีการของ Conbach (Conbach's alpha coefficient) ของ
แบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ในเกณฑ์ (ศิริวรรณ เสรีรัตและคณะ, 2549) ดังต่อไปนี้ 
- ค่าความเชื่อม่ันตั้งแต่ 0.59 ลงไป หมายถึง ค่าความเชื่อม่ันอยู่ระดับต่ า 
- ค่าความเชื่อม่ันตั้งแต่ 0.60-0.77  หมายถึง ค่าความเชื่อม่ันอยู่ระดับปานกลาง 
- ค่าความเชื่อม่ันตั้งแต่ 0.78 ขึ้นไป หมายถึง ค่าความเชื่อม่ันอยู่ในระดับที่สูง 
และจากผลการทดสอบพบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับคือ . 953 โดยมี
รายละเอียดดังตารางที ่3.11 

ตารางที่ 3.11 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 

ทั้งฉบับ 99 .953 

ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง 20 .952 

- ความเป็นชาย 10 .952 

- ความเป็นหญิง 10 .953 

ปัจจัยลักษณะงาน 21 .949 

- ความหลากหลายของงาน 3 .949 

-  ความส าคัญของงาน 5 .948 

- ความมีอิสระในงาน 3 .949 

- การได้รับข้อมูลป้อนกลับ 5 .949 

- การเติบโตในสายอาชีพ 5 .949 

ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 9 .948 

- ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญกับองค์การ 3 .949 

- ความม่ันคงและน่าเชื่อถือขององค์การ 3 .948 
- การได้รับการปฏิบัติยุติธรรม 3 .949 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน 14 .949 
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 5 .949 

- ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 4 .949 
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แบบสอบถาม จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 

- ทัศนคติต่อองค์การ 5 .949 
ปัจจัยลักษณะองค์การ 4 .949 

- โครงสร้างองค์การ 4 .950 
ความผูกพันต่องาน 15 .947 

- ความขยันขันแข็ง 4 .949 
- ความทุ่มเทอุทิศตัว 5 .948 
- ความจดจ่ออยู่กับงาน 6 .949 

ความผูกพันต่อองค์การ 16 .948 
- การกล่าวถึงองค์การในทางท่ีดี 5 .948 
- การคงอยู่กับองค์การ 5 .949 
- การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ 6 .948 

 

3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการท าจดหมายขออนุญาตทอดแบบสอบถามใน
องค์การที่ดูแลคนพิการตามตารางที่ 3.1 ที่กล่าวไปข้างต้น โดยออกจดหมายในนามคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และส่งให้ตัวแทนในองค์การนั้นด าเนินการเพ่ือส่ง
มอบแก่บุคคลที่มีอ านาจตัดสินใจ เมื่อได้รับอนุมัติให้ทอดแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามไป
มอบต่อองค์การ เพ่ือด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยในการทอด
แบบสอบถามนั้นผู้วิจัยได้ท าการทอดแบบสอบถามตามจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่จากสูตรการค านวณ
รวมทั้งสิ้นจ านวน 177 คนแต่ในการเก็บครั้งแรกนั้นได้แบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบตามจ านวนที่
ต้องการท าให้ผู้วิจัยต้องท าการทอดแบบสอบถามตามจ านวนของประชากรคือ 325 คน โดยจากการ
ทอดแบบสอบถามสามารถแสดงจ านวนแบบสอบถามที่เก็บได้ดังตารางที ่3.12 
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ตารางที่ 3.12 แสดงจ านวนแบบสอบถามที่เก็บได้ 

ประเภทความพิการ องค์การ 

จ านวน

แบบสอบถาม

ที่แจก (ชุด) 

จ านวน

แบบสอบถาม

ที่เก็บได้ (ชุด) 

ความพิการทางการมองเห็น มู ล นิ ธิ ช่ ว ย ค น ต า บ อด แ ห่ ง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
25 13 

ความพิการทางการได้ยินและ

สื่อความหมาย 

โ ร ง เ รี ยน โสตศึ กษาจั งหวั ด

นนทบุรี 
20 18 

ความพิการทางสติปัญญา 

ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร 13 13 

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 30 24 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการ

ทางสมองและปัญญา (บ้ าน

เฟ่ืองฟ้า) 

57 50 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง

สมองและปัญญา (บ้านราชาวดี) 
77 64 

รวมความพิการ 

มูลนิธิคริสเตียนเพ่ือเด็กพิการ 28 28 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและ

ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนท

ภูมิ) 

20 5 

โรงเรียนศรีสังวาลย์ 38 34 

โรงเรียนประชาบดี 17 17 

รวม 325 266 

 
 

3.8  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 266 ชุด 
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2) ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
- การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือการหาค่าสถิตพ้ืนฐาน 

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความแตกต่างของ 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน (Independent Sample T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) กับปัจจัยคุณลักษณะทั่วไป 

- สมมติฐานที่ 1 ความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การใช้
สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ใน
การทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีเกณฑ์
ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตและคณะ, 2549) 

เกณฑ์ในการประเมินระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ท าการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
±0.81 ถึง ±1.00 = มีความสัมพันธ์สูงมาก 
±0.61 ถึง ±0.80 = มีความสัมพันธ์สูง 
±0.41 ถึง ±0.60 = มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
±0.21 ถึง ±0.40 = มีความสัมพันธ์ต่ า 
±0.01 ถึง ±0.20 = มีความสัมพันธ์ต่ ามาก 
(ศิริวรรณ เสรีรัตและคณะ, 2549) 
ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามคือ ถ้า X เพ่ิม Y จะลด 

แต่ถ้า X ลด Y จะเพ่ิม  
ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือ ถ้า X เพ่ิม Y จะเพ่ิม 

แตถ่้า X ลด Y จะลด  
- สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ใน

งานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน และปัจจัยลักษณะองค์การที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความผูกพันต่องานแตกต่างกัน ใช้สถิติ Multiple Regression ซึ่งสมมติฐานที่ 
2 ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย ดังนี้ 

- สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงส่งผลต่อความผูกพันต่อ
งานของบุคลากร 

- สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยลักษณะงานส่งผลต่อความผูกพันต่องานของบุคลากร 
- สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบส่งผลต่อความผูกพันต่องานของ

บุคลากร 
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- สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่องานของ
บุคลากร 

- สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยลักษณะองค์การส่งผลต่อความผูกพันต่องานของบุคลากร 
- สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัย

ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน และปัจจัยลักษณะ
องค์การที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ใช้สถิติ Multiple 
Regression ซึ่งสมมติฐานที่ 3 ประกอบด้วยสมมติฐานย่อย ดังนี้ 

- สมมติฐานที่ 3.1 ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร 

- สมมติฐานที่ 3.2 ปัจจัยลักษณะงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
- สมมติฐานที่ 3.3 ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ

ของบุคลากร 
- สมมติฐานที่ 3.4 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากร 

- สมมติฐานที่ 3.5 ปัจจัยลักษณะองค์การส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ตามตารางที ่3.13 ดังนี้ 

ตารางที่ 3.13 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ 

1 
ความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ 

Pearson’s Correlation Coefficient 

2 

ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ปัจจัย
ลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน และปัจจัยลักษณะ
องค์การมีอิทธิพลผลต่อความผูกพันต่องาน 

Multiple Regression 
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สมมติฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ 

3 

 
ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ปัจจัย
ลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน และปัจจัยลักษณะ

องค์การมีอิทธิพลผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 

Multiple Regression 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากรที่ดูแลคนพิการ มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามซึ่งเป็นบุคลากรที่ดูแลคนพิการใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 266 คน เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สามารถน าเสนอผลการวิจัย
ตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และค่าตอบแทน ด้วยสถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

4.2 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่องานและระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความผูกพันต่องานและ
ความผูกพันต่อองค์การ 

4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องาน 
4.6 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 

 

4.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรที่ท างาน
ดูแลคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 177 คนแต่ในการเก็บครั้งแรกนั้นได้
แบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการท าให้ผู้วิจัยต้องท าการทอดแบบสอบถามตาม
จ านวนของประชากรคือ 325 คนซึ่งได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 266 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 
81 โดยคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการท างานและค่าตอบแทน ดังแสดงตามตารางที ่4.1 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของของคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

คุณลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
45 
221 

 
16.9 
83.1 

รวม 266 100.0 

2.  อายุ  
ต่ ากว่า 20 ปี 
21 – 30 ปี   
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี   
51 – 60 ปี    
60 ปีขึ้นไป 

 
- 

56 
55 
76 
74 
5 

 
- 

21.0 
20.7 
28.6 
27.8 
1.9 

รวม 266 100.0 

3.  สถานภาพ 
โสด    
สมรส 
หย่าร้าง 

 
134 
99 
33 

 
50.4 
37.2 
12.4 

รวม 266 100.0 

4.  ระดับการศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
ปวส. หรือ อนุปริญญา   
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
53 
40 
26 
137 
10 

 
19.9 
15.0 
9.8 
51.5 
3.8 

รวม 266 100.0 

5.  ระยะเวลาในการท างาน 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 
6-10 ปี 
10 ปีขึ้นไป 

 
89 
36 
141 

 
33.5 
13.5 
53.0 

รวม 266 100.0 
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คุณลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

6. ค่าตอบแทน 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 51 19.2 
10,001 – 15,000 บาท 81 30.5 
15,001 – 20,000 บาท 86 32.3 
20,001 บาทข้ึนไป 48 18.0 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 51 19.2 

รวม 266 100.0 
 

จากการพิจารณาคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยเพศหญิง มีจ านวน 221 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.1 และเพศชาย มีจ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.9   

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี มีจ านวนมากที่สุด คือ จ านวน 76 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ช่วงอายุ 21-
30 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 
และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดับ   

ในส่วนของสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นโสดมากที่สุด จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.4 รองลงมาคือสมรส จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 และสถานภาพหย่าร้าง จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.4  

ด้านของระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น
จ านวนมากที่สุด คือ จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวส. จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 15  ระดับปวช.หรืออนุปริญญา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลาการที่ดูแลคนพิการที่
ท างานเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป มีจ านวนมากที่สุด คือ จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมา
เป็นกลุ่มที่มีระยะน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 คน และกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุด 
คือกลุ่มท างานเป็นระยะเวลา 6- 10 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5  

ส าหรับค่าตอบแทน กลุ่มที่ได้รับค่าตอบแทนช่วงระหว่าง15,001-20,000 บาทเป็นช่วงที่มี
จ านวนมากที่สุด คือจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาได้แก่กลุ่มที่ได้รับค่าตอบแทน 
10,001-15,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 และกลุ่มที่ได้รับค่าตอบแทนต่ ากว่าหรือ
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เท่ากับ 10,000 บาทมีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และกลุ่มที่ได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่ 20,000 
บาทข้ึนไปมีจ านวนน้อยที่สุด คือ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 18 

 

4.2 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร จากการเก็บ
แบบสอบถามจากบุคลากร จ านวน 266 คน พบว่า มีระดับความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ
องค์การ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ดังตารางที ่4.2 

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามองค์ประกอบของความผูกพันต่องานและ
ความผูกพันต่อองค์การ 

องค์ประกอบความผูกพันต่องาน 
ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

1. ความขยันขันแข็ง 

2. ความทุ่มเทอุทิศตัว 

3. ความจดจ่ออยู่กับงาน 

3.82 

3.84 
3.50 

.603 

.573 

.641 

สูง 

สูง 

ปานกลาง 

รวม 3.70 .532 สูง 

องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ 
ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

1. การกล่าวถึงองค์การในทางท่ีดี 4.20 .588 สูง 

2. การคงอยู่กับองค์การ 3.67 .711 ปานกลาง 

3. การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ 3.94 .620 สูง 

รวม 3.93 .551 สูง 

 
ผลการศึกษาองค์ประกอบความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแล

คนพิการ พบว่า ระดับความผูกพันต่องานของบุคลากรกลุ่มนี้โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.70 
และเม่ือพิจารณาองค์ประกอบย่อยจะพบว่ามีค่าเฉลี่ยทั้งในระดับสูงและระดับปานกลาง  
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เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความผูกพันต่องานแล้วพบว่า ค่าเฉลี่ยด้านความทุ่มเทอุทิศตัว
มีค่าสูงที่สุด คือมีค่า 3.84 รองลงมาได้แก่องค์ประกอบด้านความขยันขันแข็ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย คือ 3.82 
องค์ประกอบด้านความจดจ่ออยู่กับงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.50 ซึ่งในข้อนี้อยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนระดับความผูกพันต่อองค์การนั้น โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.93 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยจะพบว่ามีค่าเฉลี่ยทั้งในระดับสูงและระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยด้านการกล่าวถึง
องค์การในทางที่ดีมีค่าสูงที่สุด คือ 4.20 รองมาคือ ด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ มีค่าเฉลี่ย 
3.94 และด้านการคงอยู่กับองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.67 ตามล าดับ  

และเมื่อศึกษาองค์ประกอบของความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ สามารถน า
แสดงรายละเอียดตามแต่ละองค์ประกอบย่อย ได้ดังต่อไปนี้  

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่องาน องค์ประกอบเรื่อง
ความขยันขันแข็ง 

 

องค์ประกอบด้านความขยันขันแข็ง 
 

ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

1. ท่านมีพลังเหลือเฟือในการท างาน 3.57 .735 ปานกลาง 4 
2. ท่านมีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน 3.81 .702 สูง 3 

3. ท่านมีความกระตือรือร้นในงานที่ท าเสมอ 3.90 .688 สูง 2 

4. ท่านเต็มใจที่จะท างานอย่างหนักเพ่ือให้
ผลงานออกมาดี 

4.03 .689 สูง 1 

รวม 3.82 .603 สูง - 

 
จากตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่องานของบุคลากร ด้านความขยันขันแข็ง 

มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ท่านเต็มใจที่จะท างานอย่างหนักเพ่ือให้ผลงานออกมาดี  (ข้อ4) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.03 
รองลงมา คือ ท่านมีความกระตือรือร้นในงานที่ท าเสมอ (ข้อ3) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.90 ท่านมี
ความขยันหมั่นเพียรในการท างาน (ข้อ2) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.81 ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ท่านมีพลังเหลือเฟือในการท างาน(ข้อ1) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.57  
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่องาน องค์ประกอบด้าน
ความทุ่มเทอุทิศตัว 

 

องค์ประกอบด้านความทุ่มเทอุทิศตัว 
 

ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

5. แม้ว่างานยาก แต่ท่านก็พยายามท าให้ส าเร็จ 3.93 .721 สูง 2 
6. ท่านเต็มใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ

ท างาน 
3.94 .678 สูง 1 

7. ท่านมาแต่เช้าเพ่ือตระเตรียมงานทุกสิ่งให้
พร้อมก่อนเริ่มท างาน 

3.75 .737 สูง 5 

8. ท่านยินดีท างานอย่างเต็มที่ แม้ว่าอาจได้รับ
มอบหมายงานมากข้ึน 

3.79 .736 สูง 4 

9. ส าหรับท่าน เรื่องงานมาก่อนเรื่องส่วนตัว 3.81 .723 สูง 3 

รวม 3.84 .573 สูง - 
 

จากตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่องานของบุคลากร ด้านความทุ่มเทอุทิศ
ตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.68 – 5.00 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับสูงทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านเต็มใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการท างาน (ข้อ6) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.94 รองลงมา คือ แม้ว่างานยาก แต่ท่านก็พยายามท า
ให้ส าเร็จ (ข้อ5) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.93 ส าหรับท่านเรื่องานมาก่อนเรื่องงานมาก่อนเรื่อง
ส่วนตัว (ข้อ9) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.81 ท่านยินดีท างานอย่างเต็มที่ แม้ว่าอาจได้รับมอบหมาย
งานมากขึ้น (ข้อ8) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.75 ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมาแต่เช้า
เพ่ือตระเตรียมงานทุกสิ่งให้พร้อมก่อนเริ่มท างาน (ข้อ7) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.75 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่องาน องค์ประกอบด้าน
ความจดจ่ออยู่กับงาน 

 

องค์ประกอบด้านความจดจ่ออยู่กับงาน 
 

ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

10. ท่านยอมที่จะใช้เวลาพักเที่ยงของท่านเพ่ือ
อยู่ท างานให้เสร็จ 

3.70 .783 สูง 1 

11. ท่านมีสมาธิในการท างานเป็นอย่างมาก 3.66 .678 ปานกลาง 2 
12. ในขณะที่ท่านท างาน ท่านมักจะลืมทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัว 
3.26 .866 ปานกลาง 4 

13. ขณะท่านท างาน ท่านไม่คิดถึงเรื่องอ่ืนเลย 3.24 .891 ปานกลาง 5 

14.เวลาท่านท างาน ท่านรู้สึกว่าเวลาผ่านไป
อย่างรวดเร็ว 

3.66 .815 ปานกลาง 2 

15.บ่อยครั้งที่ท่านไม่อยากปลีกตัวออกจากงาน
ที่ท าอยู่ 

3.53 .856 ปานกลาง 3 

รวม 3.50 .641 ปานกลาง - 

 
ตารางที ่4.5 ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่องานของบุคลากร ด้านความจดจ่ออยู่กับงาน 

มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.50  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ท่านยอมที่จะใช้เวลาพักเที่ยงของท่านเพ่ืออยู่ท างานให้เสร็จ (ข้อ10) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.70  
รองลงมา คือ ท่านมีสมาธิในการท างานเป็นอย่างมาก (ข้อ11) และเวลาท่านท างาน ท่านรู้สึกว่าเวลา
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (ข้อ14) ทั้งสองข้ออยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.66 เท่ากัน บ่อยครั้งที่ท่าน
ไม่อยากปลีกตัวออกจากงานที่ท าอยู่ (ข้อ15) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.53 และในขณะที่ท่าน
ท างาน ท่านมักจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัว (ข้อ12) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26 
ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ขณะท่านท างาน ท่านไม่คิดถึงเรื่องอ่ืนเลย (ข้อ13) อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.24 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อองค์การ องค์ประกอบด้าน
การกล่าวถึงองค์การในทางท่ีดี 

 

องค์ประกอบด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี 
 

ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

16. ท่านมีความภูมิใจและยินดีที่จะบอกกับผู้อ่ืน
ว่าท่านท างานในองค์การนี้ 

4.17 .761 สูง 4 

17. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อผู้อ่ืนพูดถึงองค์การ
ในแง่บวก 

4.27 .769 สูง 2 

18. ท่านมีพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
ขององค์การในทางท่ีดีเสมอ 

3.98 .762 สูง 5 

19. องค์การของท่านเป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลภายนอก 

4.18 .711 สูง 3 

20.ท่านรู้สึกปลื้มปิติ เมื่อองค์การมีการพัฒนา
ไปในทางท่ีดีขึ้น 

4.36 .699 สูง 1 

รวม 4.20 .588 สูง - 
 

จากตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ด้านการกล่าวถึง
องค์การในทางที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.68 – 5.00 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 
4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับสูงทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านรู้สึกปลื้มปิติ 
เมื่อองค์การมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น (ข้อ20) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมา คือ ท่าน
รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อผู้อ่ืนพูดถึงองค์การในแง่บวก (ข้อ17) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.27 องค์การของ
ท่านเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก (ข้อ19) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.18 ท่านมีความภูมิใจและ
ยินดีที่จะบอกกับผู้อ่ืนว่าท่านท างานในองค์การนี้ (ข้อ16) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.17 ส าหรับข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การในทางที่ดีเสมอ (ข้อ18) 
อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.98 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อองค์การ องค์ประกอบด้าน
การคงอยู่กับองค์การ 

 

องค์ประกอบด้านการคงอยู่กับองค์การ 
 

ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

21. ท่านคิดว่าจะอยู่กับองค์การนี้ตลอดชีวิตการ
ท างาน 

3.57 .962 ปานกลาง 3 

22. ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
นี้ 

3.84 .851 สูง 1 

23. ท่านไม่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่ แม้ว่าจะได้รับ
ต าแหน่งและเงินเดือนที่สูงกว่า 

3.38 1.032 ปานกลาง 4 

24. ท่านมีความรู้สึกผูกพันและหวงแหนองค์การ 
แห่งนี้ 

3.79 .812 สูง 2 

25.ท่านเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.79 .837 สูง 2 

รวม 3.67 .711 ปานกลาง - 

 
ตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ด้านการคงอยู่กับ

องค์การ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.60  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การนี้ (ข้อ22) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.84  
รองลงมา คือ ท่านมีความรู้สึกผูกพันและหวงแหนองค์การแห่งนี้ (ข้อ24) และท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์การอย่างสม่ าเสมอ (ข้อ25) ทั้งสองข้ออยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.79 เท่ากัน ท่านคิดว่าจะอยู่
กับองค์การนี้ตลอดชีวิตการท างาน (ข้อ21) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.57 และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ท่านไม่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่ แม้ว่าได้รับต าแหน่งและเงินเดือนที่สูงกว่า (ข้อ23) อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อองค์การ องค์ประกอบด้าน
การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ 

 

องค์ประกอบด้านการช่วยเหลือสนับสนุน
องค์การ 

 

ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ ล าดับ 

26. ท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถของท่านเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ 

4.03 .769 สูง 2 

27. ท่านยินดีและเต็มใจปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขององค์การ 

4.06 .757 สูง 1 

28. ท่านพยายามที่จะแสวงหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.02 .757 สูง 3 

29. เมื่อท่านพบปัญหาในการท างานท่านจะ
จัดการกับปัญหาอย่างเต็มความสามารถ 

3.93 .751 สูง 5 

30.ท่านจะทบทวนข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น
ในการท างานเพ่ือที่จะน าไปพัฒนาการ
ท างานเสมอ 

4.00 .732 สูง 4 

31.ท่านเต็มใจที่จะท างานเกินเวลาหรือน างาน
กลับไปท าที่บ้าน 

3.64 .875 ปานกลาง 6 

รวม 3.94 .620 สูง - 
 

จากตารางที่ 4.8 ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ด้านการช่วยเหลือ
สนับสนุนองค์การ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านยินดีและเต็มใจปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขององค์การ (ข้อ27) อยู่ในระดับสูง มี
ค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมา คือ ท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถของท่านเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ (ข้อ26) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.03 ท่านพยายามที่จะแสวงหาแนวทางใน
การปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ข้อ28) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.02 ท่านจะทบทวน
ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในการท างานเพ่ือที่จะน าไปพัฒนาการท างานเสมอ (ข้อ30) อยู่ในระดับสูง 
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มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านเต็มใจที่จะท างานเกินเวลาหรือน างานกลับไป
ท าท่ีบ้าน (ข้อ18) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.64 
 

4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะทั่วไปกับความผูกพัน
ต่องานและความผูกพันต่อองค์การ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการท างาน และค่าตอบแทน กับความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ สามารถ
แสดงผลได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับความผูกพันต่องาน 

 
ความผูกพันต่องาน จ านวน 

ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 
t df Sig. (2-tailed) 

เพศ ชาย 45 57.62 
1.898 264 .059 

 หญิง 221 55.15 

 

จากตารางที่ 4.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศของกลุ่มตัวอย่างกับความผูกพัน
ต่องานโดยใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างของ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample T-
test) ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันต่องานไม่
แตกต่างกัน (ค่า t = 1.898 และค่า p = .059) 

ตารางที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับความผูกพันต่อองค์การ 

 ความผูกพัน 
ต่อองค์การ 

จ านวน 
ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 
t df Sig. (2-tailed) 

เพศ ชาย 45 57.62 
1.044 264 .298 

 หญิง 221 55.15 
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จากตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศของกลุ่มตัวอย่างกับความ
ผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพัน
ต่อองค์การไม่แตกต่างกัน (ค่า t = 1.044 และค่า p = .298) 

ตารางที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับความผูกพันต่องาน 

 
ความผูกพันต่องาน SS MS F Sig 

อายุ ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 315.788 78.947 1.241 .294 

 ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 16603.355 63.614 - - 

 รวม 16919.143 - - - 

 
จากตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของกลุ่มตัวอย่างกับความ

ผูกพันต่องานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการศึกษา
พบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่องานไม่แตกต่างกัน (ค่า F = 1.241 
และค่า p = .294) 

ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับความผูกพันต่อองค์การ 

 
ความผูกพันต่อองค์การ SS MS F Sig 

อายุ ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 671.367 167.847 2.193 .070 

 ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 19980.553 76.554 - - 

 รวม 20651.940 - - - 

 
จากตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของกลุ่มตัวอย่างกับความ

ผูกพันต่อองค์การโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการที่มีอายุต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน (ค่า F 
= 2.193 และค่า p = .070) 
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ตารางที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพกับความผูกพันต่องาน 

 
ความผูกพันต่องาน SS MS F Sig 

สถานภาพ ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 164.854 82.427 1.294 .276 

 ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 16754.553 63.705 - - 

 รวม 16919.143 - - - 

 
จากตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วยโสด สมรส และหย่าร้างกับความผูกพันต่องานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการที่มีสถานภาพต่างกัน
มีความผูกพันต่องานไม่แตกต่างกัน (ค่า F = 1.294 และค่า p = .276) 

ตารางที่ 4.14 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพกับความผูกพันต่อองค์การ 

 
ความผูกพันต่อองค์การ SS MS F Sig 

สถานภาพ ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 167.003 83.502 1.072 .344 

 ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 20484.937 77.889 - - 

 รวม 20651.940 - - - 

 
จากตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วยโสด สมรส และหย่าร้างกับความผูกพันต่อองค์การโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการที่มี
สถานภาพต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน (ค่า F = 1.072 และค่า p = .344) 

 
 
 
 
 



 102 

ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับความผูกพันต่องาน 

 
ความผูกพันต่องาน SS MS F Sig 

ระดับ
การศึกษา 

ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 2540.107 635.027 11.527 .000 

ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 14379.036 55.092 - - 

 รวม 16919.143 - - - 

 
จากตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง

กับความผูกพันต่องานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่องานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที.่05 (ค่า F = 11.527) จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’ ดัง
ตาราง 4.16 

ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างระดับการศึกษาและความผูกพันต่องาน 

ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือ
เทียบเท่า 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า 

51.34 - - -6.485* -9.360* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 51.65 - - -6.175* -9.050* 

ปริญญาตรี 57.82 6.485* 6.175* - - 

สูงกว่าปริญญาตรี 60.70 9.360* 9.050* - - 

 
จากตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างระดับการศึกษาและความผูกพันต่อ

งานของบุคลากรที่ดูแลคนพิการโดยวิธีของ Scheffe’ พบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความผูกพันต่องานแตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญา
ตรีมีความผูกพันต่องานสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
และมัธยมศึกษาตอนปลายตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับความผูกพันต่อองค์การ 

 
ความผูกพันต่อองค์การ SS MS F Sig 

ระดับ
การศึกษา 

ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 1736.844 434.211 5.991 .000 

ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 18915.096 72.472 - - 

 รวม 20651.940 - - - 

 
จากตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง

กับความผูกพันต่อองค์การโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกันอย่างมีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05 (ค่า F = 5.991) จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ของ Scheffe’ ดังตาราง 4.18  

ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างระดับการศึกษากับความผูกพันต่อองค์การ 

ระดับการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือ
เทียบเท่า 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญาตรี 

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า 

59.79 - - -5.470* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 60.05 - - -5.213* 

ปริญญาตรี 65.26 5.470* 5.213* - 

 
จากตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างระดับการศึกษาและความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการโดยวิธีของ Scheffe’ พบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการท างานกับความผูกพันต่อ
งาน 

 
ความผูกพันต่องาน SS MS F Sig 

ระยะเวลา
ในการ
ท างาน 

ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 143.656 47.885 .748 .524 

ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 16775.487 64.029 - - 

 รวม 16919.143 - - - 

 
จากตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการท างานของกลุ่ม

ตัวอย่างกับความผูกพันต่องานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการที่มีระยะเวลาในการท างานต่างกันมีความผูกพัน
ต่องานไม่แตกต่างกัน (ค่า F = .748 และค่า p = .524) 

ตารางที่ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การ 

 
ความผูกพันต่อองค์การ SS MS F Sig 

ระยะเวลา
ในการ
ท างาน 

ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 833.533 277.844 3.673 .013 

ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 19818.407 75.643 - - 

 รวม 20651.940 - - - 

 
จากตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการท างานของกลุ่ม

ตัวอย่างกับความผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการที่มีระยะเวลาในการ
ท างานต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน (ค่า F = 3.673 และค่า p = 0.13) แต่เมื่อท าการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์รายคู่วิธีของ Scheffe’ พบว่าระยะเวลาในการท างานกับความสัมพันธ์ต่อ
องค์การของบุคลากรนั้นไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าตอบแทนกับความผูกพันต่องาน 

 
ความผูกพันต่องาน SS MS F Sig 

ค่าตอบแทน 
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 1799.261 599.754 10.393 .000 

ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 15119.881 57.709 - - 

 รวม 16919.143 - - - 

 
จากตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าตอบแทนของกลุ่มตัวอย่างกับ

ความผูกพันต่องานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการที่มีค่าตอบแทนต่างกันมีความผูกพันต่องานแตกต่างกัน
อย่างมีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (ค่า F = 10.393) จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ 
Scheffe’ ดังตาราง 4.22 

ตารางที่ 4.22 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างค่าตอบแทนกับความผูกพันต่องาน 

ค่าตอบแทน 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
15,000 

บาท 

15,001 – 
20,000 

บาท 

สูงกว่า 

20,000 

บาทข้ึนไป 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 51.98 - - -3.799* -8.353* 

10,001 – 15,000 บาท 54.79 - - - -5.543* 

15,001 – 20,000 บาท 55.78 3.799* - - -4.554* 

สูงกว่า 20,000 บาทข้ึนไป 60.33 8.353* 5.543* 4.554* - 

 
จากตารางที่ 4.22 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างค่าตอบแทนและความผูกพันต่องาน

ของบุคลากรที่ดูแลคนพิการโดยวิธีของ Scheffe’ พบว่าบุคลากรที่มีค่าตอบแทนต่างกันมีความผูกพัน
ต่องานแตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า 20,000 บาทจะมีความผูกพันต่องานมากกว่า
บุคลากรที่มีค่าตอบแทน 15,001 – 20,000 บาท 10,001 – 15,000 บาทและต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาทตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.23 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าตอบแทนกับความผูกพันต่อองค์การ 

 
ความผูกพันต่อองค์การ SS MS F Sig 

ค่าตอบแทน 
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 2315.259 771.753 11.027 .000 

ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 18336.680 69.987 - - 

 รวม 20651.940 - - - 

 
จากตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าตอบแทนของกลุ่มตัวอย่างกับ

ความผูกพันต่อองค์การโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการที่มีค่าตอบแทนต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง
กันอย่างมีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05 (ค่า F = 11.027) จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ 
Scheffe’ ดังตาราง 4.24 

ตารางที่ 4.24 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างค่าตอบแทนกับความผูกพันต่อองค์การ 

ค่าตอบแทน 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
15,000 

บาท 

15,001 – 
20,000 

บาท 

สูงกว่า 

20,000 บาท
ขึ้นไป 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 59.92 - - - -9.078* 

10,001 – 15,000 บาท 62.46 - - - -6.543* 

15,001 – 20,000 บาท 62.03 - - - -6.965* 

สูงกว่า 20,000 บาทข้ึนไป 69.00 9.078* 6.543* 6.965* - 

 
จากตารางที่ 4.24 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างค่าตอบแทนและความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการโดยวิธีของ Scheffe’ พบว่าบุคลากรที่มีค่าตอบแทนต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน โดยบุคลากรที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า 20,000 บาทจะมีความผูกพัน
ต่อองค์การมากกว่าบุคลากรที่มีค่าตอบแทน 10,001 – 15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท และต่ า
กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทตามล าดับ 
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4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) จากการเก็บแบบสอบถาม
จากบุคลากร จ านวน 266 คน พบว่า ความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์
กันทั้งโดยรวมและรายองค์ประกอบ ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที ่4.25 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวมและรายองค์ประกอบ 

ความผูกพันต่องาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 

การกล่าวถึง
องค์การในทาง

ที่ด ี

การคงอยู่กับ
องค์การ 

การช่วยเหลือ
สนับสนุน
องค์การ 

รวม 

ความขยัน
ขันแข็ง 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

N 

.516** .527** .673** .668** 

.000 .000 .000 .000 

266 266 266 266 

ความทุ่มเท
อุทิศตัว 

Pearson Correlation .545** .493** .694** .673** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 266 266 266 266 

ความจดจ่อ
อยู่กับงาน 

Pearson Correlation .385** .465** .489** .522** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 266 266 266 266 

รวม 

Pearson Correlation .536** .560** .687** .695** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 266 266 266 266 
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จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(Pearson’s Correlation 
Coefficient) ระหว่างความผูกพันต่องานกับความผูกพันต่อองค์การ เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 3 ที่
กล่าวว่าความผูกพันต่องานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = .695) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระดับสูง  

จากผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานรายองค์ประกอบกับความผูกพันต่อองค์การรายองค์ประกอบ 
พบว่าความผูกพันต่องานทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ความขยันขันแข็ง ความทุ่มเทอุทิศตัว และความจด
จ่ออยู่กับงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การทุกองค์ประกอบ ได้แก่ การกล่าวถึง
องค์การในทางที่ดี การคงอยู่กับองค์การ และการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ โดยเมื่อพิจารณาระดับ
ความสัมพันธ์รายองค์ประกอบนั้นจะพบว่าความผูกพันต่องานองค์ประกอบด้านความขยันขันแข็งมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี (r= .516) ด้านการคงอยู่
กับองค์การ (.527)ในระดับปานกลาง และด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การในระดับสูง (r = .673) 
องค์ประกอบของความผูกพันต่องานด้านความทุ่มเทอุทิศตัวมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี (r= .545) ด้านการคงอยู่กับองค์การ (.493)ในระดับปานกลาง 
ด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การในระดับสูง (r = .694) และความผูกพันต่องานองค์ประกอบด้าน
ความจดจ่ออยู่กับงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี 
(r= .385) ด้านการคงอยู่กับองค์การ (.465) และด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การในระดับสูง (r = 
.489) ในระดับปานกลาง  
 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานของบุคลากร 

ในการหาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานของบุคลากรผู้วิจัยได้ท าการหาความสัมพันธ์
ของปัจจัยตัวแปรต้นซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ปัจจัยลักษณะ
งาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยโครงสร้าง
องค์การกับความผูกพันต่องานโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ( Pearson’s Correlation 
Coefficient) สามารถแสดงผลได้ดังตารางที ่4.26 
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ตารางที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็น
หญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ในการท างาน และปัจจัยลักษณะองค์การกับความผูกพันต่องาน 

ค่าความสัมพันธ์ 

ปัจจัย
คุณลักษณะ

ความเป็นชาย
ความเป็น

หญิง 

ปัจจัย
ลักษณะ

งาน 

ปัจจัย
ประสบการณ์

ในงานที่
รับผิดชอบ 

ปัจจัย
สภาพแวด

ล้อมใน
การ

ท างาน 

ปัจจัย
ลักษณะ
องค์การ 

ความผูกพัน
ต่องาน 

ปัจจัย
คุณลักษณะ
ความเป็น
ชายความ
เป็นหญิง 

Pearson 
Correlation 

1 
.464** .277** .270** .193** .541** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 266 266 266 266 266 266 

ปัจจัย
ลักษณะงาน 

Pearson 
Correlation 

.464** 
1 

.605** .561** .491** .482** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 266 266 266 266 266 266 

ปัจจัย
ประสบการณ์

ในงานที่
รับผิดชอบ 

Pearson 
Correlation 

.277** .605** 
1 

.749** .657** .469** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 266 266 266 266 266 266 

ปัจจัย
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

Pearson 
Correlation 

.270** .561** .749** 
1 

.783** .498** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .0000 .000 .000 

N 266 266 266 266 266 266 

ปัจจัยลกัษณะ
องค์การ 

Pearson 
Correlation 

.193** .491** .657** .783** 
1 

.398** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 266 266 266 266 266 266 

ความผูกพันต่อ
งาน 

Pearson 
Correlation 

.541** .482** .469** .498** .398** 
1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 266 266 266 266 266 266 
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จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชาย
ความเป็นหญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และปัจจัยโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่องาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

การวิเคราะห์ผลอ านาจในการท านายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานของบุคลากรที่
ดูแลคนพิการ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี 
Stepwise โดยการน าตัวแปรต้นซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง 
ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ปัจจัยลักษณะองค์การเป็นตัวท านายความผูกพันต่องานของบุคลากร โดยได้ท าการวิเคราะห์เป็นผล
โดยรวมและรายองค์ประกอบย่อยของแต่ละปัจจัย ผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยรวมของปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความ
เป็นหญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัย
สภาพแวดล้อมการท างาน และปัจจัยลักษณะองค์การเป็นตัวท านายความผูกพันต่องาน 

ตัว
แบบที ่ ตัวท านาย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients R 𝑹𝟐  F Sig. 

B Std. Error β 

1 
Constant 20.700 2.099      

คุณลักษณะความเป็นชาย
ความเป็นหญิง 

.483 .205 .541 .541 .292 109.086 .000 

2 

Constant 8.346 2.781  

.653 .426 97.640 .000 
คุณลักษณะความเป็นชาย
ความเป็นหญิง 

.391 .215 .438 

สภาพแวดล้ อม ในกา ร
ท างาน 

.356 .250 .380 

3 

Constant 7.197 3.445  

.660 .435 67.335 .000 

คุณลักษณะความเป็นชาย
ความเป็นหญิง  

.380 .043 .426 

สภาพแวดล้ อม ในกา ร
ท างาน  

.257 .066 .274 

ประสบการณ์ ในงานที่
รับผิดชอบ 

.216 .105 .146 

 

จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยรวมของความผูกพันต่องาน โดยน าเอา
ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่
รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน และปัจจัยลักษณะองค์การร่วมกันท านายความผูกพันต่อ
งาน จะพบว่าตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความผูกพันต่องานคือตัวแบบที่ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่น (𝑹𝟐) เท่ากับ 0.435 นั่นคือสามารถท านายความผูกพันต่องานได้ร้อยละ 43.5 ( F= 

67.335, P < 0.01)และมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.426 , 0.274 และ 
0.146 สมการท านายความผูกพันต่องานโดยรวม = 7.197 + 0.380 (ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชาย
ความเป็นหญิง) + 0.257 (ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน) + 0.216 (ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่
รับผิดชอบ) 
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เพ่ือการศึกษาที่ละเอียดมากขึ้นในการหาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องาน การวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์หาปัจจัยย่อยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องาน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยมีปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็น
หญิงรายองค์ประกอบเป็นตัวท านายความผูกพันต่องาน 

ตัวแบบท่ี ตัวท านาย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients R 𝑹𝟐  F Sig. 

B Std. Error β 

1 
Constant 29.550 2.785      

ความเป็นชาย .737 .078 .503 .503 .253 89.376 .000 

2 

Constant 21.293 3.423  

.543 .295 54.964 .000 ความเป็นชาย .554 .089 .378 

ความเป็นหญิง .398 .101 .240 

 

จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยการน าเอาตัวแปรปัจจัยคุณลักษณะ
ความเป็นชายความเป็นหญิงซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ความเป็นชายและความเป็นหญิง
ร่วมกันท านายความผูกพันต่องานของบุคลากรจะพบว่าตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความผูกพันต่อ
งานคือตัวแบบที่ 2 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (𝑹𝟐) เท่ากับ 0.295 นั่นคือสามารถท านาย
ความผูกพันต่องานได้ร้อยละ 29.5 (F = 54.964 , P< 0.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย

มาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.378 และ 0.240 สมการท านายความผูกพันต่องานโดยรวม = 21.293 + 
0.554 (ความเป็นชาย) + 0.101 (ความเป็นหญิง) 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยแยกพิจารณาองค์ประกอบของปัจจัยคุณลักษณะความ
เป็นชายความเป็นหญิงทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นชายและความเป็นหญิง พบว่าความเป็น
ชายสามารถท านายความผูกพันต่องานได้ดีที่สุดโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 

(β) เท่ากับ 0.378 ในปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล กล่าวคือเมื่อควบคุมปัจจัยคุณลักษณะความเป็น
ชายความเป็นหญิงองค์ประกอบด้านความเป็นชายได้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐานก็จะส่งผลให้ความ
ผูกพันต่องานเพ่ิมขึ้น 0.378 หน่วยมาตรฐานเนื่องจากตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กันในทิศ
ทางบวก (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2544) 
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จากผลที่ได้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2.1 ที่กล่าวว่าปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็น
หญิงส่งผลต่อความผูกพันต่องานของบุคลากร 

ตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยมีปัจจัยลักษณะงานรายองค์ประกอบเป็นตัว
ท านายความผูกพันต่องาน 

ตัวแบบที ่ ตัวท านาย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients R 𝑹𝟐  F Sig. 

B Std. Error β 

1 
Constant 39.645 2.099      

ความมีอิสระในงาน   1.594 .205 .431 .431 .186 60.275 .000 

2 

Constant 31.041 2.781  

.494 .244 42.549 .000 ความมีอิสระในงาน   1.222 .215 .331 

ความหลากหลายของงาน 1.127 .250 .262 

3 

Constant 25.319 3.052  

.537 .289 35.458 .000 
ความมีอิสระในงาน   .719 .243 .195 

ความหลากหลายของงาน  1.101 .243 .256 

การได้รับข้อมูลป้อนกลับ .606 .150 .252 

 

จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยน าเอาปัจจัยคุณลักษณะงานซึ่ง
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความหลากหลายของงาน ความส าคัญของงาน ความมีอิสระใน
งาน การได้รับข้อมูลป้อนกลับ และการมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพร่วมกันท านายความผูกพันต่องาน
ของบุคลากรจะพบว่าตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความผูกพันต่องานคือตัวแบบที่ 2 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (𝑹𝟐) เท่ากับ 0.289 นั่นคือสามารถท านายความผูกพันต่องานได้ร้อยละ 

28.9 ( F= 35.458, P < 0.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.195 , 
0.256 และ 0.252 สมการท านายความผูกพันต่องานโดยรวม = 25.319 + 0.719 (ความมีอิสระใน
งาน) + 1.101 (ความหลากหลายของงาน) + 0. 606 (การได้รับข้อมูลป้อนกลับ) 

จากผลที่ได้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2.2 ที่กล่าวว่าปัจจัยลักษณะงานส่งผลต่อความผูกพันต่อ
งานของบุคลากร 
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ตารางที่ 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยมีปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบราย
องค์ประกอบเป็นตัวท านายความผูกพันต่องาน 

ตัวแบบ 
ที่ ตัวท านาย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients R 𝑹𝟐  F Sig. 

B Std. Error β 

1 
Constant 32.361 2.686      

ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญ
ต่อองค์การ 

2.031 .232 .474 .474 .225 76.669 .000 

2 

Constant 30.004 2.748  

.503 .253 44.489 .000 ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญ
ต่อองค์การ 

1.746 .246 .408 

การได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรม .547 .175 .179 

 

จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยการน าเอาปัจจัยประสบการณ์ในงานที่
รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ ความมั่นคง
และน่าเชื่อถือขององค์การ และการได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรมร่วมกันท านายความผูกพันต่องานของ
บุคลากรจะพบว่าตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความผูกพันต่องานคือตัวแบบที่ 2 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่น (𝑹𝟐) เท่ากับ 0.253 นั่นคือสามารถท านายความผูกพันต่องานได้ร้อยละ 25.3 (F = 

44.489 , P< 0.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเท่ากับ (β) เท่ากับ 0.408 และ 
0.179 สมการท านายความผูกพันต่องานโดยรวม = 30.004 + 1.746 (ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญ
ต่อองค์การ) + 0.547 (การได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรม) 

จากผลที่ได้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2.3 ที่กล่าวว่าปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ
ส่งผลต่อความผูกพันต่องานของบุคลากร 
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ตารางที่ 4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยมีปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานราย
องค์ประกอบเป็นตัวท านายความผูกพันต่องาน 

ตัวแบบที ่ ตัวท านาย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients R 𝑹𝟐  F Sig. 

B Std. Error β 

1 
Constant 33.852 2.562      

ทัศนคติต่อองค์การ 1.076 .125 .468 .468 .219 74.012 .000 

2 

Constant 28.364 2.868  

.511 .261 46.514 .000 ทัศนคติต่อองค์การ .826 .138 .359 

ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน 

.561 .144 .233 

 

จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยการน าเอาปัจจัยสภาพแวดล้อมการ
ท างานซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับหัวหน้า
งาน และทัศนคติต่อองค์การร่วมกันท านายความผูกพันต่องานของบุคลากรจะพบว่าตัวแบบที่ดีที่สุด
ในการท านายความผูกพันต่องานคือตัวแบบที่ 2 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (𝑹𝟐) เท่ากับ 
0.261 นั่นคือสามารถท านายความผูกพันต่องานได้ร้อยละ26.1 (F = 46.514 , P< 0.01) และมีค่า

สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเท่ากับ (β) เท่ากับ 0.359 และ 0.233 สมการท านายความผูกพัน
ต่องานโดยรวม = 28.364 + 0.826 (ทัศนคติต่อองค์การ) + 0.561 (ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน) 

จากผลที่ได้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2.4 ที่กล่าวว่าปัจจัยปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน
ส่งผลต่อความผูกพันต่องานของบุคลากร 
 

4.6 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

ในการหาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรผู้วิจัยได้ท าการหา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยตัวแปรต้นซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง 
ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ปัจจัยโครงสร้างองค์การกับความผูกพันต่อองค์การโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s 
Correlation Coefficient) สามารถแสดงผลได้ดังตารางที ่4.32 
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ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็น
หญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ในการท างานและปัจจัยลักษณะองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ 

ค่าความสัมพันธ์ 

ปัจจัย
คุณลักษณะ

ความเป็นชาย
ความเป็น

หญิง 

ปัจจัย
ลักษณะ

งาน 

ปัจจัย
ประสบการณ์

ในงานที่
รับผิดชอบ 

ปัจจัย
สภาพแวด

ล้อมใน
การ

ท างาน 

ปัจจัย
ลักษณะ
องค์การ 

ความผูกพัน
ต่อองค์การ 

ปัจจัย
คุณลักษณะ
ความเป็น
ชายความ
เป็นหญิง 

Pearson 
Correlation 

1 
.464** .277** .270** .193** .432** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 266 266 266 266 266 266 

ปัจจัย
ลักษณะงาน 

Pearson 
Correlation 

.464** 
1 

.605** .561** .491** .465** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 266 266 266 266 266 266 

ปัจจัย
ประสบการณ์

ในงานที่
รับผิดชอบ 

Pearson 
Correlation 

.277** .605** 
1 

.749** .657** .514** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

N 266 266 266 266 266 266 

ปัจจัย
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

Pearson 
Correlation 

.270** .561** .749** 
1 

.783** .619** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .0000 .000 .000 

N 266 266 266 266 266 266 

ปัจจัยลกัษณะ
องค์การ 

Pearson 
Correlation 

.193** .491** .657** .783** 
1 

.537** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 266 266 266 266 266 266 

ความผูกพันต่อ
องค์การ 

Pearson 
Correlation 

.432** .465** .514** .619** .537** 
1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 266 266 266 266 266 266 
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จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชาย
ความเป็นหญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และปัจจัยโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

การวิเคราะห์ผลอ านาจในการท านายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรที่ดูแลคนพิการ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ด้วยวิธี Stepwise โดยการน าตัวแปรต้นซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็น
หญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
และปัจจัยลักษณะองค์การเป็นตัวท านายความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยได้ท าการวิเคราะห์
เป็นผลโดยรวมและรายองค์ประกอบย่อยของแต่ละปัจจัย ผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยรวมของปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความ
เป็นหญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัย
สภาพแวดล้อมการท างานและปัจจัยลักษณะองค์การเป็นตัวท านายความผูกพันต่อ
องค์การ 

ตัวแบบที ่ ตัวท านาย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients R 𝑹𝟐  F Sig. 

B Std. Error β 

1 
Constant 28.855 2.702      

สภาพแวดล้อมการท างาน .641 .050 .619 .619 .382 163.856 .000 

2 

Constant 12.749 3.671  

.677 .459 111.458 .000 สภาพแวดล้อมการท างาน .561 .049 .542 

คุณลักษณะความเป็น
ชายความเป็นหญิง 

.282 .046 .286 

3 

Constant 12.418 3.651  

.684 .468 76.681 .000 

สภาพแวดล้อมการท างาน .438 .077 .423 

คุณลักษณะความเป็น
ชายความเป็นหญิง 

.285 .046 .289 

ลักษณะองค์การ .462 .223 .151 
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จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยรวมของความผูกพันต่อองค์การ โดย
น าเอาปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่
รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน และปัจจัยลักษณะองค์การร่วมกันท านายความผูกพันต่อ
องค์การจะพบว่าตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความผูกพันต่อองค์การคือตัวแบบที่ 3 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (𝑹𝟐) เท่ากับ 0.468 นั่นคือสามารถท านายความผูกพันต่อองค์การได้ร้อย

ละ 46.8 (F= 76.681, P < 0.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.423 
,0.289 และ 0.151 สมการท านายความผูกพันต่อองค์การโดยรวม = 12.418 + 0.438 (ปัจจัย
สภาพแวดล้อมการท างาน) + 0.285  (ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง) + 0.462 
(ปัจจัยลักษณะองค์การ) เพ่ือการศึกษาที่ละเอียดมากขึ้นในการหาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์หาปัจจัยย่อยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยมีปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็น
หญิงรายองค์ประกอบเป็นตัวท านายความผูกพันต่อองค์การ 

ตัวแบบท่ี ตัวท านาย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients R 𝑹𝟐  F Sig. 

B Std. Error β 

1 
Constant 39.844 3.254      

ความเป็นชาย .657 .091 .405 .405 .164 51.899 .000 

2 

Constant 32.826 4.055  

.435 .189 30.657 .000 ความเป็นชาย .501 .105 .309 

ความเป็นหญิง .338 .119 .184 

 

จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยการน าเอาตัวแปรปัจจัยคุณลักษณะ
ความเป็นชายความเป็นหญิงซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ ความเป็นชายและความเป็นหญิงร่วมกัน
ท านายความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรจะพบว่าตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความผูกพันต่องาน
คือตัวแบบที่ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (𝑹𝟐) เท่ากับ 0.189 นั่นคือสามารถท านายความ
ผูกพันต่องานได้ร้อยละ18.9 (F = 30.657 , P< 0.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน

เท่ากับ (β) เท่ากับ 0.309 และ 0.184 สมการท านายความผูกพันต่องานโดยรวม = 32.826 + 0.501 
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(ความเป็นชาย) + 0.338 (ความเป็นหญิง) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยแยกพิจารณา
องค์ประกอบของปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็น
ชายและความเป็นหญิง พบว่าความเป็นชายสามารถท านายความผูกพันต่อองค์การได้ดีที่สุดโดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเท่ากับ (β) เท่ากับ 0.309 ในปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 
กล่าวคือเมื่อควบคุมปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงองค์ประกอบด้านความเป็นชายได้
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยมาตรฐานก็จะส่งผลให้ความผูกพันต่องานเพ่ิมข้ึน 0.309 หน่วยมาตรฐานเนื่องจากตัว
แปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก จากผลที่ได้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 3.1 ที่กล่าวว่า
ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

ตารางที่ 4.35 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยมีปัจจัยลักษณะงานรายองค์ประกอบเป็นตัว
ท านายความผูกพันต่อองค์การ 

ตัวแบบที ่ ตัวท านาย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients R 𝑹𝟐  F Sig. 

B Std. Error β 

1 
Constant 39.966 2.662      

การให้ข้อมูลป้อนกลับ 1.266 .144 .476 .476 .227 77.473 .000 

2 

Constant 28.990 3.342      

การให้ข้อมูลป้อนกลับ 1.100 .141 .414 .544 .296 55.192 .000 

ความหลากหลายในงาน 1.281 .253 .270     

3 

Constant 28.315 3.288  

.494 .324 41.796 .000 
การได้รับข้อมูลป้อนกลับ .827 .162 .311 

ความหลากหลายในงาน  1.009 .262 .212 

ความมีอิสระในงาน .863 .262 .211 

4 

Constant 30.336 3.413  

.578 .334 32.788 .000 

การได้รับข้อมูลป้อนกลับ  .969 .175 .365 

ความหลากหลายของงาน  .943 .262 .199 

ความมีอิสระในงาน .911 .261 .223 

การเติบโตในสายอาชีพ -.278 .135 -.119 
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จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยน าเอาปัจจัยคุณลักษณะงานซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ ความหลากหลายของงาน ความส าคัญของงาน ความมีอิสระในงาน 
การได้รับข้อมูลป้อนกลับ และการมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพร่วมกันท านายความผูกพันต่อองค์การ
จะพบว่าตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความผูกพันต่องานคือตัวแบบที่ 4 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่น (𝑹𝟐) เท่ากับ 0.334 นั่นคือสามารถท านายความผูกพันต่องานได้ร้อยละ33.4 (F= 32.788, P 

< 0.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.365 , 0.199 , 0.223 และ -0.119
สมการท านายความผูกพันต่อองค์การโดยรวม = 30.336 + 0.969 (การได้รับข้อมูลป้อนกลับ) + 
0.943 (ความหลากหลายของงาน) + 0.911 (ความมีอิสระในงาน) – 0.278 (การเติบโตในสายอาชีพ) 
จากผลที่ได้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 3.2 ที่กล่าวว่าปัจจัยลักษณะงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากร 

ตารางที่ 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยมีปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบราย
องค์ประกอบเป็นตัวท านายความผูกพันต่อองค์การ 

ตัวแบบที ่ ตัวท านาย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients R 𝑹𝟐  F Sig. 

B Std. Error β 

1 
Constant 38.734 3.012      

ความรูส้ึกว่าตนมี
ความส าคญัต่อองค์การ   

2.125 .260 .449 
.449 .202 66.731 .000 

2 

Constant 31.934 3.186  

.521 .271 48.993 .000 
ความรูส้ึกว่าตนมี
ความส าคญัต่อองค์การ 

1.568 .273 .331 

ความมั่นคงและน่าเช่ือถือ
ขององค์การ 

1.131 .225 .289 

3 

Constant 31.516 3.172  

.532 .283 34.521 .000 

ความรูส้ึกว่าตนมี
ความส าคญัต่อองค์การ  

1.458 .276 .308 

ความมั่นคงและน่าเช่ือถือ
ขององค์การ  

.879 .255 .225 

การไดร้ับการปฏิบัติที่
ยุติธรรม 

.449 .216 .133 
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จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยการน าเอาปัจจัยประสบการณ์ในงานที่
รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ ความมั่นคงและ
น่าเชื่อถือขององค์การ และการได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรมร่วมกันท านายความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรจะพบว่าตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความผูกพันต่องานคือตัวแบบที่ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่น (𝑹𝟐) เท่ากับ 0.283 นั่นคือสามารถท านายความผูกพันต่องานได้ร้อยละ28.3 (F = 

34.521 , P< 0.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเท่ากับ (β) เท่ากับ 0.308 , 0.255 
และ 0.216 สมการท านายความผูกพันต่องานโดยรวม = 31.516 + 1.458 (ความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญต่อองค์การ) + 0.879 (ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ) + 0.449 (การได้รับการ
ปฏิบัติที่ยุติธรรม) 

จากผลที่ได้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 3.3 ที่กล่าวว่าปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

ตารางที่ 4.37 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยมีปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานราย
องค์ประกอบเป็นตัวท านายความผูกพันต่อองค์การ 

ตัวแบบที ่ ตัวท านาย 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients R 𝑹𝟐  F Sig. 

B Std. Error β 

1 
Constant 32.863 2.590      

ทัศนคติต่อองค์การ 1.494 .126 .588 .588 .346 139.489 .000 

2 

Constant 25.212 2.825  

.643 .413 92.569 .000 ทัศนคติต่อองค์การ 1.145 .136 .451 

ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน 

.782 .142 .294 

 

จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยการน าเอาปัจจัยสภาพแวดล้อมการ
ท างานซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 
และทัศนคติต่อองค์การร่วมกันท านายความผูกพันต่องานของบุคลากรจะพบว่าตัวแบบที่ดีที่สุดในการ
ท านายความผูกพันต่องานคือตัวแบบที่ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (𝑹𝟐) เท่ากับ 0.413 นั่น
คือสามารถท านายความผูกพันต่องานได้ร้อยละ41.3 (F = 92.569 , P< 0.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์
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ความถดถอยมาตรฐานเท่ากับ (β) เท่ากับ 0.451 และ 0.294 สมการท านายความผูกพันต่องาน
โดยรวม = 25.212 + 1.145 (ทัศนคติต่อองค์การ) + 0.782 (ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน) 

จากผลที่ได้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 3.4 ที่กล่าวว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การที่
กล่าวมานั้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพปัจจัยที่สามารถท านายความผูกพันได้ดังนี้  
** หมายเหตุ เส้นทึบ หมายถึง การท านายความผูกพันโดยปัจจัยรวม 
         เส้นประ หมายถึง การท านายความผูกพันโดยปัจจัยย่อย 
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ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง 

ปัจจัยลักษณะงาน 

 
-  

- ความส าคัญของงาน 

 
 

-  

- การมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ 

- ความหลากหลายของงาน 

- ความมีอิสระในงาน 

- การได้รับข้อมูลป้อนกลับ 

ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 

 

- ความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การ 

- ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญกับองค์การ 

- การได้รับการปฏิบัติยุติธรรม 

- ความเป็นชาย 

- ความเป็นหญิง 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน 

 

- ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 

 

- ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

- ทัศนคติต่อองค์การ 

ความผูกพันต่องาน (Work Engagement) 
1. ความขยันขันแข็ง (Vigor)  
2. ความทุ่มเทอุทิศตัว (Dedication)  
3. ความจดจ่ออยู่กับงาน (Absorption) 

Schaufeli (2001) 

R² = 43.5 %
 

R² = 43.5 %
 

R² = 29.5 %
 

R² = 28.9 %
 

R² = 25.3 % 

R² = 26.1 %
 

ปัจจัยลักษณะองค์การ 

- โครงสร้างองค์การ 

ภาพที่ 4.1 แสดงปัจจัยที่สามารถท านายความผูกพันต่องานของบุคลากรเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
โดยรวมและโดยรายปัจจัยย่อย 
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ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง 

ปัจจัยลักษณะงาน 

 
-  

- ความส าคัญของงาน 

 
 
 

 

- ความเป็นชาย 

- ความเป็นหญิง 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน 

 

- ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 

 

- ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

- ทัศนคติต่อองค์การ 

- ความหลากหลายของงาน 

- ความมีอิสระในงาน 

- การได้รับข้อมูลป้อนกลับ 

- การมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ 
-

ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 

 - ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญกับองค์การ 
- ความมั่นคงและน่าเช่ือถือขององค์การ 

- การได้รับการปฏิบัติยุติธรรม 

 

ความผูกพันต่อองค์การ (Organization Engagement) 
1. การกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี (Say)  
2. การคงอยู่กับองค์การ (Stay)  
3. การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ (Strive) 

Hewitt Associates (2011) 

R² = 46.8 %
 

R² = 46.8 %
 

R² = 18.9 %
 R² = 33.4 %

 
R² = 28.3 %

 

R² = 41.3 %
 

ปัจจัยลักษณะองค์การ 

- โครงสร้างองค์การ 

ภาพที่ 4.2 แสดงปัจจัยที่สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเมื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบโดยรวมและโดยรายปัจจัยย่อย 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากรที่ดูแลคนพิการ  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่องานของ
บุคลากร 2) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 4) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความ
ผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร และ 5) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ซึ่งสามารถน าเสนอ
รายละเอียด ดังนี้  
 

5.1 บทสรุปของกระบวนการศึกษาวิจัย 
5.2 สรุปผลการวิจัย 
5.3 การทดสอบสมมติฐาน 
5.4 อภิปรายผลการวิจัย 
5.5 ข้อจ ากัด 
5.6 ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุปของกระบวนการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ดูแลคนพิการในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 177 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถาม
เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ จ านวน 106 ข้อโดยมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .953  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
ใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
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Deviation) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent 
Sample T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์  (Pearson’s Correlation Coefficient)  และการวิ เคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 
 

5.2 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรที่ดูแลคนพิการ เก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นบุคลากรที่ท างานดูแลคนพิการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 177 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) แต่ในการเก็บครั้งแรกนั้นได้แบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบตามจ านวนที่
ต้องการท าให้ผู้วิจัยต้องท าการทอดแบบสอบถามตามจ านวนของประชากรคือ 325 คน ซึ่งได้
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 266 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 81 สามารถสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้  
 

5.2.1 การสรุปผลการวิจัยตามคุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามพบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง มี

จ านวน 221 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.1 มีอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.6 มีสถานภาพเป็นโสด จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ระยะเวลาในการท างานพบว่าบุคลากรท างานเป็นระยะเวลา 
10 ปีขึ้นไป มีจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 53 และได้รับค่าตอบแทนช่วงระหว่าง 15,001-20,000 
บาทเป็นช่วงที่มีจ านวนมากที่สุด คือจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 
 

5.2.2 การสรุปผลการวิจัยระดับความผูกพันต่องานของบุคลากร 
ระดับความผูกพันต่องานของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ พบว่า ในภาพรวมมีความผูกพันต่องาน

อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าองค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบด้านความทุ่มเทอุทิศตัวสูง
ที่สุด รองลงมาคือความขยันขันแข็ง และองค์ประกอบด้านความจดจ่ออยู่กับงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยตามองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบของความผูกพันต่องาน แสดงได้ดัง
ตาราง 5.1 
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ตารางที่ 5.1 แสดงผลสรุประดับความผูกพันต่องานของบุคลากร 

องค์ประกอบความผูกพันต่องาน ระดับความผูกพันต่องาน 

1. ความขยันขันแข็ง 

2. ความทุ่มเทอุทิศตัว 

3. ความจดจ่ออยู่กับงาน 

สูง 

สูง 

ปานกลาง 

รวม สูง 

 
จากตารางที่ 5.1 สามารถอธิบายระดับความผูกพันต่องานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

1) ความขยันขันแข็ง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการมีความขยันขันแข็งอยู่ในระดับสูง 

จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ท่านมีความเต็มใจที่จะท างานอย่างหนักเพ่ือให้ผลงานออกมาดี  ท่านมีความ
กระตือรือร้นในงานที่ท าเสมอ ท่านมีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน และมีความขยันขันแข็งอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ ท่านมีพลังเหลือเฟือในการท างาน  

2) ความทุ่มเทอุทิศตัว 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการมีความทุ่มเทอุทิศตัวอยู่ในระดับสูง 

จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ มีความเต็มใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน แม้ว่างานยากแต่ท่านก็
พยายามท าให้ส าเร็จ ส าหรับท่านเรื่องงานมาก่อนเรื่องงานมาก่อนเรื่องส่วนตัว ท่านยินดีท างาน
อย่างเต็มที่แม้ว่าอาจได้รับมอบหมายงานมากขึ้น และท่านมาแต่เช้าเพ่ือตระเตรียมงานทุกสิ่งให้
พร้อมก่อนเริ่มท างาน 

3) ความจดจ่ออยู่กับงาน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการมีความจดจ่ออยู่กับงานอยู่ในระดับสูง 

จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ ท่านยอมที่จะใช้เวลาพักเที่ยงเพ่ืออยู่ท างานให้เสร็จ และมีความจดจ่ออยู่กับงาน
อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ท่านมีสมาธิในการท างานเป็นอย่างมาก ในขณะที่ท่าน
ท างาน ท่านรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งที่ท่านไม่อยากปลีกตัวออกจากงานที่ท าอยู่ 
ในขณะที่ท่านท างาน ท่านมักจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัว และขณะท่านท างาน ท่านไม่คิดถึง
เรื่องอ่ืนเลย  
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5.2.3 การสรุปผลการวิจัยระดับความผูกพันต่อองค์การ 
ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ พบว่า โดยรวมมีความผูกพันต่อ

องค์การอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าองค์ประกอบด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดีมี
ระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ และองค์ประกอบด้าน
การคงอยู่กับองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยตามองค์ประกอบทั้ง 3 
องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การแสดงได้ดังตารางที ่5.2 ดังนี้ 

ตารางที่ 5.2 แสดงผลสรุปรายองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ 

องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ ระดับความผูกพันต่อองค์การ 

1. การกล่าวถึงองค์การในทางท่ีดี 
2. การคงอยู่กับองค์การ 

3. การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ 

สูง 

ปานกลาง 

สูง 

รวม สูง 

 
จากตารางที่ 5.2 สามารถอธิบายระดับความผูกพันต่อองค์การรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

1) การกล่าวถึงองค์การในทางท่ีดี 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการมีการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดีอยู่ใน

ระดับสูง จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ท่านมีความภูมิใจและยินดีที่จะบอกกับผู้อ่ืนว่าท่านท างานในองค์การนี้ 
ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อผู้อ่ืนพูดถึงองค์การในแง่บวก ท่านมีพฤติกรรมที่ช่วยส่ งเสริมภาพลักษณ์ของ
องค์การในทางที่ดีเสมอ องค์การของท่านเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก และท่านรู้สึกปลื้มปิติ เมื่อ
องค์การมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น  

2) การคงอยู่กับองค์การ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการมีการคงอยู่กับองค์การอยู่ในระดับสูง 

จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การนี้ อยู่ในระดับสูง ท่านมีความรู้สึก
ผูกพันและหวงแหนองค์การแห่งนี้ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การอย่างสม่ าเสมอ และมีการคงอยู่
กับองค์การอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ท่านคิดว่าจะอยู่กับองค์การนี้ตลอดชีวิตการ
ท างานและท่านไม่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่ แม้ว่าได้รับต าแหน่งและเงินเดือนที่สูงกว่า  

3) การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรที่ดูแลคนพิการมีการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การอยู่

ในระดับสูง จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถของท่านเพ่ือให้บรรลุ
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เป้าหมายขององค์การ ท่านยินดีและเต็มใจปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขององค์การท่านพยายามที่จะ
แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อท่านพบปัญหาในการท างานท่าน
จะจัดการกับปัญหาอย่างเต็มความสามารถ ท่านจะทบทวนข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในการท างาน
เพ่ือที่จะน าไปพัฒนาการท างานเสมอ และมีการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ท่านเต็มใจที่จะท างานเกินเวลาหรือน างานกลับไปท าที่บ้าน 

 
5.2.4 การสรุปผลการวิจัยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะ

ทั่วไปกับความผูกพันต่องาน 
การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

ระยะเวลาในการท างาน และค่าตอบแทน กับความผูกพันต่องาน สามารถแสดงผลสรุปได้ดังตารางที่ 
5.3 ดังนี้ 

ตารางที่ 5.3 แสดงผลสรุปความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความผูกพันต่องาน 

ข้อมูลทั่วไป ความผูกพันต่องาน 
เพศ 

อายุ 
สถานภาพ 

ไม่แตกต่างกัน 

ไม่แตกต่างกัน 

ไม่แตกต่างกัน 
ระดับการศึกษา แตกต่างกัน 
ระยะเวลาในการท างาน ไม่แตกต่างกัน 
ค่าตอบแทน แตกต่างกัน 

 
จากตาราง 5.3 คุณลักษณะทั่วไปของบุคลากร อันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และค่าตอบแทน สามารถอธิบายได้ว่ามีเพียงสองตัวแปรที่ท าให้
เกิดความผูกพันต่องาน คือ ระดับการศึกษาและค่าตอบแทน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะมีความผูกพันต่องานสูงกว่าระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยบุคลากรที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า 20,000 บาทจะ
มีความผูกพันต่องานมากกว่าบุคลากรที่มีค่าตอบแทน 15,001 – 20,000 บาท 10,001 – 15,000 
บาทและต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
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5.2.5 การสรุปผลการวิจัยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะ
ทั่วไปกับความผูกพันต่อองค์การ 

การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการท างาน และค่าตอบแทน กับความผูกพันต่อองค์การ สามารถแสดงผลสรุ ปได้ดัง
ตารางที ่5.4 ดังนี้ 

ตารางที่ 5.4 แสดงผลสรุปความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความผูกพันต่อองค์การ 

คุณลักษณะท่ัวไป ความผูกพันต่อองค์การ 

เพศ 

อายุ 
สถานภาพ 

ไม่แตกต่างกัน 

ไม่แตกต่างกัน 

ไม่แตกต่างกัน 
ระดับการศึกษา แตกต่างกัน 
ระยะเวลาในการท างาน ไม่แตกต่างกัน 
ค่าตอบแทน แตกต่างกัน 

 
จากตารางที่ 5.4 คุณลักษณะทั่วไปของบุคลากร อันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และค่าตอบแทน สามารถอธิบายได้ว่ามีเพียงสองตัวแปรที่ท าให้
เกิดความผูกพันต่อองค์การ คือ ระดับการศึกษาและค่าตอบแทน ซึ่งบุคลากรที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนปลายมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า โดยบุคลากรที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า 20,000 บาทจะมีความ
ผูกพันต่อองค์การมากกว่าบุคลากรที่มีค่าตอบแทน 10,001 – 15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท 
และต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
 

5.2.6 การสรุปผลการวิจัยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและ
ความผูกพันต่อองค์การ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรมีความสัมพันธ์กันทั้งโดยรวมและรายองค์ประกอบสามารถแสดงผลสรุปได้ดังตารางที่ 5.5 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวมและรายองค์ประกอบ 

ความผูกพันต่องาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 

รวม การกล่าวถึง
องค์การในทาง

ที่ด ี

การคงอยู่กับ
องค์การ 

การช่วยเหลือ
สนับสนุน
องค์การ 

ความขยันขันแข็ง 
.516** .527** .673** .668** 

สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน 

ความทุ่มเทอุทิศ
ตัว 

.545** .493** .694** .673** 

สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน 

ความจดจ่ออยู่กับ
งาน 

.385** .465** .489** .522** 

สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน 

รวม 
.536** .560** .687** .695** 

สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน 

 
จากตารางที่ 5.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(Pearson’s Correlation 

Coefficient) ระหว่างความผูกพันต่องานกับความผูกพันต่อองค์การ พบว่าความผูกพันต่องาน
โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (r = .695) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระดับสูง ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานรายองค์ประกอบกับความผูกพันต่อองค์การรายองค์ประกอบ 
พบว่าความผูกพันต่องานทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ความขยันขันแข็ง ความทุ่มเทอุทิศตัว และความจด
จ่ออยู่กับงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การทุกองค์ประกอบ ได้แก่ การกล่าวถึง
องคก์ารในทางที่ดี การคงอยู่กับองค์การ และการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ 

 
5.2.7 การสรุปผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ

องค์การ 
การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า

ปัจจัยที่สามารถท านายความผูกพันต่องานได้ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความ
เป็นหญิง ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานและปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัย
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ที่กล่าวมานั้นสามารถร่วมกันท านายความผูกพันต่องานได้ร้อยละ 43.5 สมการท านายความผูกพันต่อ
งานโดยรวม = 7.197 + 0.380 (ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง) + 0.257 (ปัจจัย
สภาพแวดล้อมการท างาน) + 0.216 (ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ) 

ปัจจัยที่สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การได้ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงและปัจจัยลักษณะองค์การ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยที่
กล่าวมานั้นสามารถร่วมกันท านายความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 46.8 สมการท านายความผูกพัน
ต่อองค์การโดยรวม = 12.418 + 0.438 (ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน)  + 0.285  (ปัจจัย
คุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง) + 0.462 (ปัจจัยลักษณะองค์การ) 
 

5.3 การทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังที่ได้กล่าวในบทที่ 4 นั้นปรากฏผลทั้งยอมรับ
และปฏิเสธสมมติฐาน สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตารางที ่5.6 ดังนี้ 

ตารางที่ 5.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  1 ความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่  2 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่
รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานและ
ปัจจัยลักษณะองค์การมีผลต่อความผูกพันต่องาน 

ยอมรับในส่วนของปัจจัยคุณลักษณะส่วน
บุคคล ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์
ในงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการ
ท างาน 

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลมี
ผลต่อความผูกพันต่องาน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยลักษณะงานมีผลต่อความ
ผูกพันต่องาน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่
รับผิดชอบมีผลต่อความผูกพันต่องาน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน
มีผลต่อความผูกพันต่องาน 

ยอมรับ 
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สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยลักษณะองค์การมีผลต่อ
ความผูกพันต่องาน 

ไม่ยอมรับ 

สมมติฐานที่  3 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่
รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานและ
ปัจจัยลักษณะองค์การมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3.1 ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลมี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3.2 ปัจจัยลักษณะงานมีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3.3 ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่
รับผิดชอบมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3.4 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3.5 ปัจจัยลักษณะองค์การมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ 

ยอมรับ 

 

5.4 อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่
ดูแลคนพิการ จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
5.4.1 ระดับความผูกพันต่องาน 

ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่องานของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ พบว่า ความผูกพันต่องาน
โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความขยันขันแข็งและด้านความทุ่มเทอุทิศ
ตัวอยู่ในระดับสูง ด้านความจดจ่ออยู่กับงานอยู่ในระดับปานกลาง  

การที่บุคลากรที่ดูแลคนพิการมีความขยันขันแข็งและความทุ่มเทอุทิศตัวอยู่ในระดับที่สูงนั้น 
อาจเนื่องมาจาก การท างานด้านการดูแลคนพิการเป็นงานที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อนเป็นอย่าง
มาก เพราะคนพิการแต่ละคนนั้นก็จะมีความต้องการการดูแลและความจ าเป็นด้านสุขภาพที่แตกต่าง
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กัน บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการดูแลจ าเป็นต้องใช้ความอดทน ความเสียสละ รวมทั้งทักษะต่างๆในการ
ท างานเพ่ือคอยดูแลและให้ก าลังใจแก่คนพิการ ยิ่งไปกว่านั้นในอนาคตพวกเขาจะสามารถเข้าสังคม 
และอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสินี กวนไวยบุตร (2541) ที่
ท าการศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานของพ่ีเลี้ยงในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนที่มีเลือด
เป็นบวก ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงมีความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบดูแล
เลี้ยงดูเด็กที่มีเลือดบวก โดยมีเหตุผลทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกรักและสงสารเด็กเป็นส าคัญมีผลท า
ให้เจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กให้ความสนใจ ดูแลเอาใจใส่เด็กที่มีเลือดบวกไม่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไปท า
ให้เด็กได้รับการตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายละจิตใจ ส่ วนความ
ผูกพันต่องานด้านความจดจ่ออยู่กับงานแม้จะอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
ลักษณะงานของการดูแลคนพิการนั้นจ าเป็นต้องท าหลายสิ่งพร้อมกัน เพราะบุคลากร 1 คนมีหน้าที่ใน
การดูแลคนพิการมากกว่า 1 คนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนของบุคลากรที่ดูแลและจ านวนของคนพิการตาม
องค์การที่ดูแลคนพิการ อีกทั้งบางองค์การได้มีการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการท าให้บุคลากรที่ดูแลคน
พิการนั้นท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนอีกด้วย ด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้จึงอาจส่งผลให้ความผูกพันต่องานด้าน
ความจดจ่ออยู่กับงานอยู่ในระดับปานกลาง เพราะบุคลากรอาจไม่สามาจดจ่ออยู่กับงานที่ตนท าได้
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา มีสกุลทอง (2556) ที่ท าการศึกษาการสร้างความ
ผูกพันในงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่ดูแล
ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ส่งผลต่อความรัก ความทุ่มเทและความผูกพันต่องาน แต่ใน
งานของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายบุคลากรทางการแพทย์มีปริมาณงานที่มาก บางครั้งต้องท างาน
เกินเวลา แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมของความผูกพันต่องานยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Lodahl and Kejner (1965); Kahn (1992); Robbins (1993); Rothbard 
(2001); Schfaufeli (2001) และ Schfaufeli and Bakker (2004) ที่เสนอว่า ความผูกพันต่องานเป็น
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานในด้านบวก โดยบุคลากรให้ความส าคัญกับงาน ท างานตามบทบาท
หน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายนั้น บุคคลจะมีความขยันขันแข็ง ความทุ่มเทอุทิศตัว และมีความจดจ่ออยู่
กับงานเหมือนกับว่างานเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิตและภาพลักษณ์ของตน อีกท้ังผลจากงาน
ที่ท านั้นท าให้บุคคลตระหนักถึงความมีคุณค่าของตนเอง ซึ่งความผูกพันต่องานจะส่งผลให้บุคลากรใช้
ความมานะพยายามในการท างาน มีความคงทนต่องาน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่ต้องเผชิญใน
การท างาน 
 

5.4.2 ระดับความผูกพันต่อองค์การ 
ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ พบว่า ความผูกพัน

ต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี
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และด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การอยู่ในระดับสูง ด้านการคงอยู่กับองค์การอยู่ในระดับปาน
กลาง  

การที่บุคลากรที่ดูแลคนพิการมีการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดีและการช่วยเหลือสนับสนุน
องค์การอยู่ในระดับที่สูงนั้น อาจเนื่องมาจากองค์การที่ดูแลคนพิการได้ท าหน้าที่ให้บริการและคอย
ช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆด้วยความเต็มใจไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้ตัวบุคลากรมีความภูมิใจใน
งานที่ท า พร้อมที่จะรักษาชื่อเสียงขององค์การ และรู้สึกยินดีเมื่อองค์การมีการพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน 
ทั้งนี้องค์การที่ดูแลคนพิการเองถือเป็นองค์การที่มีความมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่รู้จักของ
บุคคลทั่วไปด้วย จึงส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดีและการ
ช่วยเหลือสนับสนุนองค์การอยู่ในระดับสูง โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Steers and Porter (1991); 
Allen and Meyer (1993); Miller and ะ Lee (2001) และSchultz and Schultz (2001) ที่เสนอ
ว่า ความผูกพันต่อองค์การเกิดจากการเชื่อและยอมรับในเป้าหมายขององค์การ ส่งผลให้บุคลากรมี
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์การ อีกทั้งบุคลากรมีความมีภาคภูมิใจในการเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การพร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของซัลวานา ฮะซานี (2555) ที่ท าการศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
กรณีศึกษาพนักงานโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติจังหวัดระยอง บริษัท ปตท .จ ากัด (มหาชน) และ
งานวิจัยของรัชมงคล ชูค้ า (2556)รัชมงคล ค้ าชู (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบ้านกรุณา ผลการศึกษาพบว่าความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การอยู่ ในระดับสูงเช่นกัน ส่วน
ความผูกพันต่อองค์การในด้านการคงอยู่กับองค์การอยู่ในระดับปานกลางที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะ
บุคลากรไม่ได้คาดหวังที่จะอยู่ท างานในองค์การไปตลอด หากมีงานอ่ืนที่มีค่าตอบแทนดีกว่าอาจ
เปลี่ยนงานได้ แต่ในขณะที่ท างานอยู่นั้นบุคลากรก็มีความเชื่อมั่นในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Becker (1960) และ Saks (2006) ที่เสนอว่า บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะ
บุคคลได้สร้างการลงทุน (Side bet) ต่อสิ่งๆนั้นไว้ บุคคลที่ท างานให้กับองค์การมานานก็จะท าให้เกิด
การสะสมทรัพยากรที่จะได้รับจากการจ้างงานมากข้ึนในรูปของเงินเดือน อ านาจหน้าที่ หากมีองค์การ
อ่ืนสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้มากกว่าองค์การเดิมอาจส่งผลให้บุคคลโยกย้ายงาน
ไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 
 

5.4.3 ความสัมพันธ์ของความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ 
ผลการศึกษาความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ 

พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Saks (2006) ที่พบว่าความผูกพัน
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ต่องานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าความผูกพันต่องานในด้าน
ความขยันขันแข็ง ความทุ่มเทอุทิศตัว และความจดจ่ออยู่กับงานสามารถท าให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การได้ และในขณะเดียวกันเมื่อบุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การในด้านการกล่าวถึงองค์การ
ในทางที่ดี การคงอยู่กับองค์การ และการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ ก็จะท าให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกตุนภัส เมธีกสิวัฒน์ (2555) ที่ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ของความผูกพันทุ่มเทของพนักงานที่มีต่องานและองค์การกับความตั้งใจลาออกของ
พนักงานในธุรกิจโรงแรม จังหวัดนครราชสีมา และพิมพรรณ วิไลรัตน์ (2556) ที่ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ความผาสุกทางใจกับความผูกพันต่อองค์การและความผูกพัน
ในงานของบุคลากรในบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ผลการศึกษาพบว่าความผูกพันต่องานและ
ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อาจกล่าวได้ว่า ความผูกพันต่องาน
เปรียบเสมือนแรงหนุนส าคัญที่ช่วยให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทต่อองค์การได้มากขึ้น หากบุคลากรมี
ความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การควบคู่กันไปก็จะยิ่งส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มคงอยู่กับองค์การต่อไปในระยะยาว สอดคล้องกับทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมที่กล่าวว่า บุคคลใช้ความรู้  ความสามารถ ทักษะ เวลาที่มีอยู่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้กับองค์การ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลตอบแทนที่จะได้รับ ในขณะที่องค์การจะแลกเปลี่ยน
ผลตอบแทนที่มอบให้บุคลากรกับการได้มาซึ่งผลการปฏิบัติงาน หรือพฤติกรรมที่ช่วยให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Blau, 1964) หากทั้งสองฝ่ายคือองค์การและตัวบุคลากร
สามารถตอบสนองความต้องการได้นั้น จะส่งผลให้บุคลคลใช้ความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่
จะปฏิบัติงาน มีความผูกพันต่องานที่ตนท าและผูกพันต่อองค์การที่ตนอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 

5.4.4 ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องาน 
ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 

พบว่าปัจจัยที่สามารถท านายความผูกพันต่องานได้ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานและปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยที่กล่าวมา
นั้นสามารถร่วมกันท านายความผูกพันต่องานได้ร้อยละ 43.5 

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่สามารถท านายความผูกพันต่องานสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคลในที่นี้นั้นหมายถึง ความเป็นเพศ (Gender) ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้ติดตัวมาแต่ก าเนิด
แต่ถูกสร้างและหล่อหลอมขึ้นจากสังคม วัฒนธรรม และปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลต่อความคิด การด าเนิน
ชีวิต บทบาทของบุคคล หากบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความเป็นเพศก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้
อีกด้วย (Rakow, 1986; Scott, 1988; Kervin, 1990; Corrigan, 1997) เนื่องจากบุคลากรที่ท า
หน้าที่ดูแลคนพิการต้องมีความอดทน ความเข้มแข็งและอ่อนโยนไปพร้อมกัน โดยความเป็นชายจะถูก
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คาดหวังให้มีความกล้าหาญ อดทน ในขณะที่ความเป็นหญิงนั้นจะถูกคาดหวังให้มีความอ่อนโยน มี
มนุษยสัมพันธ์ เป็นแม่บ้านแม่เรือน หากบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมีความเป็นเพศอยู่
ในตัวบุคคลตามที่กล่าวมานั้นก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการท างาน
และเกิดเป็นความผูกพันต่องานในที่สุด ในส่วนของปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน ถือเป็นส่วนส าคัญ
ในการเกิดความผูกพันต่องาน โดยบุคลากรจะท างานให้ส าเร็จได้การมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับหัวหน้า
งาน เพ่ือนร่วมงานก็จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น หากมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็จะ
ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและสามารถท างานร่วมกันได้ อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหาหัวหน้างานและ
เพ่ือนร่วมงานก็จะคอยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (1954); 
Herzberg (1968) และAlderfer (1972) ที่ เสนอว่าบุคคลมีความต้องการทางสังคมในการมี
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งทางสังคมได้รับความรักและการเอาใจใส่จากบุคคล
รอบข้าง มากไปกว่านั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Brown (1996) และธนยุทธ บุตรขวัญ (2554) ที่
พบว่าบุคคลจะมีความรู้สึกผูกพันต่องานสูงเนื่องมาจากมีสัมพันธภาพที่ดีกับหัวหน้างานหรือ
ผู้บังคับบัญชา และได้รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนางานที่ท าได้อย่างสม่ าเสมอ 
ส าหรับปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบเป็นปัจจัยในลักษณะที่เกิดจากความผูกพันด้วยใจรัก
ของบุคลากร องค์การที่ท าหน้าที่ในการดูแลคนพิการถือเป็นองค์การที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
จากบุคคลทั่วไป เพราะเป็นองค์การที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่มีความพิการในสังคม บุคลากร
ที่ท างานในองค์การนี้ก็จะรับรู้ได้ถึงความมั่นคงและน่าเชื่อถือขององค์การส่งผลให้ปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ Steers (1977) ที่เสนอว่าปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบมี
อิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากร การตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของบุคลากรนั้นไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของค่าตอบแทน หรือสวัสดิการต่างๆ แม้ในการท างานดูแลคนพิการค่าตอบแทนในส่วนนี้จะ
ไม่ได้มากนักแต่บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับในเรื่องนี้ว่าจ าเป็นต้องเป็นไปตามกระบวนการและ
โครงสร้างของค่าตอบแทนและยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถซึ่งส่งผลให้ตัวบุคคล
เองรับรู้ได้ถึงความส าคัญของตนที่มีต่อองค์การ ซึ่งมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กมลวรรณ มั่งนุ้ย (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติงานสาขาในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากร 
 

5.4.5 ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 
ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 

พบว่าปัจจัยที่สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การได้ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมการ
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ท างาน ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยลักษณะองค์การ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยที่กล่าวมานั้นสามารถ
ร่วมกันท านายความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 46.8 

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัย
สภาพแวดล้อมการท างานช่วยท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ โดยบุคลากรที่ท างานกับคน
พิการจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในองค์การ เพราะลักษณะของงานที่ท านั้นต้องท าหลายสิ่ง
ในเวลาเดียวกัน บรรยากาศการท างานจึงมีลักษณะของความร่วมมือ ร่วมแรงกันทั้งในเรื่องของการ
ท างานและการแก้ปัญหา มีความรู้สึกดีและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายถือ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลการเกิดความผูกพันต่อองค์การสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณี โกเมศ 
(2554) และวรนาท สามารถ (2557) ที่ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน ได้แก่ 
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน
ส่งผลให้บุคคลเกิดความผูกพันต่อองค์การได้ ในส่วนของปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล จากผล
การศึกษาพบว่าบุคลากรที่ดูแลคนพิการนั้นเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเพศหญิงมี
ความละเอียดอ่อน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่ในขณะเดียวกันงานในการดูแลคนพิการนี้ก็ต้องใช้ทั้ง
ความอดทนและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะของความเป็นชาย ในการ
คัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานองค์การจึงต้องการบุคคลที่มีทั้งความเป็นหญิงและความเป็นชายที่มีอยู่ใน
ตัวของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของบุคคลให้คงอยู่กับองค์การ เพราะงานเหล่านี้
ต้องใช้รายละเอียดบางอย่างที่ต้องใช้ทั้งความเป็นหญิงในบุคลากรที่เป็นชาย หรืออาจใช้ความเป็นชาย
ในบุคลากรที่เป็นเพศหญิง หรืออาจใช้ทั้งความเป็นหญิงและความเป็นชายที่มีภายในของบุคลากรทุก
คนที่ท างานดูแลคนพิการเหล่านี้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันสอดคล้องกับแนวคิดของ Kimmel (1987); 
Scott (1988); Kervin, (1990); Wicks and Mills (2000) และHofstede (2001) ที่เสนอว่าความ
เป็นเพศนั้นสามารถปรากฏได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาตามบริบทของสังคม ส าหรับปัจจัยลักษณะองค์การ องค์การที่ดูแลคนพิการนั้นมีลักษณะ
ของระบบโครงสร้างการบริหารงานภายในที่ชัดเจนเป็นระบบและมีแบบแผน มีการแบ่งหน่วยงานและ
หน้าที่เด่นชัดซึ่งท าให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบริหารงานนั้นไม่ใช่เป็น
เรื่องของผู้บริหารเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของบุคลากรที่ท างานในองค์การทุกคน เนื่องจากบุคลากรทุกคน
ในองค์การต้องการทราบนโยบายหรือทิศทางในการด าเนินงานขององค์การและของตนเองอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้ทราบว่าหน้าที่ของตนเองนั้นมีส่วนช่วยให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
อย่างไร สร้างความภูมิใจในงานที่ตนท า เกิดความรัก ความผูกพันและศรัทธาในองค์การที่ตนเอง
ท างานอยู่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Allen และ Meyer (1990); Steers และ Porter (1991); 
ซัลวานา ฮะซานี (2550) และทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (2551) ที่พบว่าลักษณะขององค์การมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยการกระจายอ านาจในองค์การ ความชัดเจนของ
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความชัดเจนของขั้นตอนการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1968) ที่
เสนอว่าในการบริหารองค์การต้องค านึงปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน เช่น ลักษณะ
องค์การ นโยบายการท างาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ความมั่นคงในงาน เป็นต้น หากมีการ
บริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมแล้ว จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น 
ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและด ารงอยู่กับองค์การต่อไป 
 

5.5 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้มีข้อจ ากัดที่สามารถแบ่งได้เป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 
5.5.1 ประชากรและองค์การที่ใช้ในการศึกษา 

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ
องค์การเฉพาะบุคลากรที่ดูแลคนพิการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งองค์การที่ท าการศึกษาเป็น
องค์การที่มีความยินดี มีความเต็มใจในการให้ท าการศึกษาเท่านั้น จึงไม่สามารถน าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ไปอ้างอิงสู่บุคลากรที่ดูแลคนพิการทั้งหมดได้ แต่สามารถน าผลในการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการศึกษาเรื่องความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การได้ดียิ่งขึ้น หรือประโยชน์
และแนวทางในการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ต่อไป 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาองค์การที่ท าหน้าที่ดูแลคนพิการ โดยมิได้แบ่งแยกองค์การที่
ท าการศึกษาว่าเป็นองค์การของภาครัฐหรือของเอกชน ผลของการศึกษาที่ได้จึงไม่สามารถอ้างอิงถึง
ลักษณะขององค์การที่ดูแลคนพิการว่ามีความเฉพาะเจาะจงไปในองค์การของภาครัฐหรือของ
ภาคเอกชน แต่ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทขององค์การ 
 

5.5.2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ดูแลคนพิการ เช่น พ่ีเลี้ยง ครูผู้สอน บริบาล ซึ่ง

จ านวนของบุคลากรที่ดูแลคนพิการในแต่ละองค์การที่ได้ท าการศึกษานั้นในแต่ละองค์การมีจ านวนไม่
เท่ากัน และค่อนข้างมีจ านวนน้อย ท าให้ต้องท าการเก็บข้อมูลในองค์การที่ดูแลคนพิการหลายองค์การ 
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากองค์การที่มีความยินดีและเต็มใจในการในการให้ข้อมูล มี
การกระจายการเก็บแบบสอบถามจนครบตามสัดส่วนการค านวณจ านวนขั้นต่ าของจ านวนประชากร 
คือ 177 คน โดยการเก็บข้อมูลในครั้งนี้สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 266 คน 
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5.6 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต 

จากข้อมูลผลการวิเคราะห์และการอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพัน
ต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ สามารถจัดท าข้อเสนอแนะได้ 2 
ประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

5.6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่าบุคลากรที่ดูแลคนพิการมีความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ

องค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาความผูกพันต่องานเป็นรายด้านพบว่าด้านความขยัน
ขันแข็งและความทุ่มเทอุทิศตัวอยู่ในระดับสูง แต่ด้านความจดจ่ออยู่กับงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเน้นและให้ความส าคัญในการพัฒนาความผูกพันต่องานใน
ด้านนี้เพิ่มมากขึ้น โดยการก าหนดขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดชอบให้มีความชัดเจนเพ่ือให้บุคคลากร
ตั้งใจจดจ่ออยู่กับงานที่ตนรับผิดชอบ ผลักดันให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
เปิดให้มีการฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะ รวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆในการท างานเกี่ยวกับผู้พิการ
ให้มากขึ้น 

ทั้งนี้เมื่อบุคคลได้รับโอกาสหรือความไว้วางใจให้มีอ านาจในการก ากับดูแล และเลือกวิธีการ
ท างานอย่างอิสระด้วยตนเอง ซึ่งการที่บุคคลสามารถรับผิดชอบด้วยตนเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบ
กระบวนการนั้น จะส่งผลให้บุคลากรมีผูกพันต่องานที่ตนรับผิดชอบมากขึ้น เพราะบุคคลเสมือนได้
เห็นถึงความส าคัญของบทบาทของตนเองต่องานที่ท า เมื่อพบปัญหาในการท างานก็ย่อมสามารถแก้ไข
ปัญหานั้นได้ เนื่องจากตนมีบทบาทในทุกขั้นตอนของกระบวนการท างาน จึงทราบรายละเอียดของ
งานเป็นอย่างดี (Koyuncu, et al., 2006)  

มีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ นวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลคนพิการสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและตัวคนพิการเอง
ได้รับความสะดวกสบาย เช่น โปรแกรมศิลปกรรมบ าบัดส าหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา คือ การใช้
กิจกรรมทางศิลปะช่วยในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น เน้นที่กระบวนการและ
กิจกรรมทางศิลปะไม่ได้เน้นที่ผลงานทางศิลปะ ถือเป็นโปรแกรมที่น าศาสตร์หลายแขนงมาบูรณาการ 
มีความยืดหยุ่นสูงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทุกกลุ่มความพิการและมีการวางแผนการบ าบัดให้
สอดคล้องตอบสนองต่อสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล จากผลการศึกษาผู้พิการหลังจากเข้ารับการ
บ าบัดในโปรแกรมศิลปกรรมบ าบัด พบว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง มีสมาธิดีขึ้นและเรียนรู้ได้มากข้ึน
อีกด้วย (สถาบันราชานุกูล , 2558) อีกทั้งควรมีการให้ความรู้ถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ
อุปกรณ์เครื่องมือ นวัตกรรมใหม่ๆที่น ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 นอกจากนี้องค์การควรส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในองค์การให้บุคลากรเกิดการท างานร่วมกัน
เป็นทีมเพราะการท างานเป็นทีมจะท าให้เกิดความผูกพันต่องานสูงกว่าการที่บุคลากรท างานเพียงคน
เดียว (Schultz and Schultz, 1998) อาจมีการจัดการอบรมพัฒนาการท างานเป็นทีม เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพการท างานร่วมกันมากขึ้น ทั้งในระดับผู้บริหาร หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกันภายในองค์การ โดยจัดกิจกรรมนันทนาการ อาทิ จัดให้มีการ
แข่งกีฬาร่วมกัน จัดสัมมนา ดูงานนอกสถานที่ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม นอกจากจะยิ่ง
ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในองค์การแล้วยังถือเป็นการช่วยลดความเครียดในการท างาน
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในองค์การอีกด้วย โดยเมื่อบุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันย่อมส่งผล
ให้เกิดการท างานที่ดี และลดปัญหาการขัดแย้งในการท างานได้ ควบคู่ไปกับการพยายามสร้าง
บรรยากาศในการท างานเพ่ือให้บุคลากรมีความผูกพันต่องานที่ตนเองท า ไม่เพียงแต่การปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคิดค้นวิธีการท างานใหม่ๆเพ่ือท าให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

ส าหรับผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การนั้นในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาความ
ผูกพันต่อองค์การเป็นรายด้านพบว่าด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดีและการช่วยเหลือสนับสนุน
องค์การอยู่ในระดับสูง แต่ด้านการคงอยู่กับองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องควรเน้นและให้ความส าคัญในการพัฒนาความผูกพันต่องานในด้านนี้เพ่ิมมากขึ้น โดย
เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานในองค์การ ควรคัดเลือกจากบุคคลที่มี
แนวคิด ค่านิยมสอดคล้องกับองค์การ และมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่ท า โดยอาจได้จากการ
ท าแบบทดสอบขององค์การ หรือการสัมภาษณ์ เนื่องจากการที่ค่านิยมของบุคคลใกล้เคียงกับองค์การ
ยิ่งมากเพียงใด จะยิ่งท าให้บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การมากเพ่ิมขึ้น (ณัฐวรรณ แก้วมณี , 2556) ใน
ขณะเดียวกันองค์การเองต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนว่าองค์การต้องการประสิทธิภาพการท างานอย่างไร
ในตัวของบุคลากร ซึ่งถือเป็นการสื่อสารความคาดหวังบุคลากรรับรู้ความต้องการขององค์การ ในส่วน
ของการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการก็ถือเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากบุคคลจะรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
หากทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีประโยชน์ร่วมกันจากการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Becker (1960) ที่
เสนอว่า เมื่อบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การต้องเกิดการลงทุนทั้งเวลา ความพยายาม ความรู้
ความสามารถเพ่ือใช้ในการท างาน บุคคลจึงคาดหวังที่จะพบกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยในการ
ท างานและคุณลักษณะงานต่างๆที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม รางวัล 
สวัสดิการต่างๆ เพราะบุคคลถือว่าตนได้ลงทุนก าลังกาย ก าลังปัญญาให้กับองค์การไปแล้ว หาก
องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้ ก็จะส่งผลให้บุคคลอยากปฏิบัติงานต่อไป
ด้วยความจงรักภักดี และบุคลากรคงอยู่ ตั้งใจท างานให้แก่องค์การ และองค์การควรมีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การ และระหว่างบุคลากรด้วยกัน มากไปกว่านั้น
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องค์การควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงผลงานขององค์การที่ผ่านมา เพ่ือสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่องค์การ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจให้บุคลากรผู้เป็นสมาชิกขององค์การนั้น 
บุคลากรจะสามารถรับรู้ถึงความมั่นคงและมีชื่อเสียงขององค์การ ส่งผลให้บุคลากรคงอยู่กับองค์การ
ต่อไป ถือเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงานด้านนี้ต่อไปรวมทั้งจัดท าแผน
ระยะยาวในการดูแลบุคลากรตั้งแต่เริ่มท างานจนกระทั่งเกษียณอายุ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้สึกมั่นคง 
รักและผูกพันกับงานที่ท าและองค์การที่ตนอยู่ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและองค์ การ รวมถึง
บุคลากรด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลต่อบรรยากาศที่ดีขององค์การอันจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ
พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 
และปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ 
ปัจจัยลักษณะองค์การส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคลเรื่องของความเป็นชายและความเป็นหญิงนั้นสามารถร่วมกันท านายความ
ผูกพันได้ การสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานนั้นควรมีกี่พิจารณาความสมดุลของความเป็นชาย
และความเป็นหญิงของผู้สมัครเพ่ือช่วยส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร ดังนั้นผู้บริหารควรให้
ความส าคัญในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหม่ที่จะเข้ามาท างานให้มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์การ
ต้องการ นอกจากนี้องค์การต้องมีการอบรมบุคลากรเพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย มีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการท างานให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ เพ่ือให้บุคลากรปรับตัวให้มีความ
สอดคล้องตามเป้าหมายขององค์การ อีกทั้งผู้บริหารควรมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ การ
ตัดสินใจต่างๆให้เหมาะสมกับต าแหน่งของบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรมีอิสระในการท างาน อาจมีการ
หมุนเวียนหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถใกล้เคียงกันมีโอกาส
เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือลดความเบื่อหน่ายและความจ าเจในการท างาน (กมลวรรณ มั่งนุ้ย, 
2553) ในส่วนของผู้บริหารเองก็ต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรเช่นกัน เมื่อเกิดปัญหาผู้บริหารควรมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ไม่ทอดทิ้งบุคลากร ปฏิบัติกับบุคลากรทุกคนในองค์การด้วยความยุติธรรม 
อาจมีการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเพ่ือเป็นการให้ความส าคัญแก่ตัวบุคลากร
และเป็นส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานนี้ต่อไป สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากร
มีความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 

5.6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
เพ่ือให้ผลวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอ

ข้อแนะน าเพื่อให้ผู้สนใจ สามารถน าไปวิจัยในอนาคตได้ดังต่อไปนี้ 
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1) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความพิการในภาพรวมทั้งหมดไม่ได้มีการศึกษาเฉพาะเจาะจง
ประเภทของความพิการ ทั้งนี้เนื่องจากความพิการในแต่ละประเภทจะมีลักษณะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ดูแลคนพิการแตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาแยกประเภทของ
ความพิการด้วย 

2) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกต่อองค์การ
ของบุคลากรที่ดูแลนพิการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการ
ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกต่อองค์การในเขตอ่ืนๆ 
เพ่ือให้มีเกณฑ์หรือมาตรฐานส าหรับการพัฒนาความผูกพันต่อไป 

3) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาองค์การที่ท าหน้าที่ดูแลคนพิการ โดยมิได้แบ่งแยกองค์การที่
ท าการศึกษาว่าเป็นองค์การของภาครัฐหรือของเอกชน ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาโดยท า
การแยกการศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้ผลการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม
กับบริบทขององค์การ 

4) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งต่อไป ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กันไปด้วย โดยการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน
ผลการวิจัยและอาจท าให้เกิดการค้นพบข้อมูลด้านอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวบุคคลและต่อองค์การ
อีกด้วย  

5) การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆนอกเหนือจากการศึกษาในครั้งนี้ที่อาจมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ เช่น คุณภาพชีวิตการท างาน ความ
สมดุลของชีวิตและการท างาน ภาวะผู้น าของหัวหน้า เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่องค์การในการ
ส่งเสริมให้บุคลการมีความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังเป็นการรักษา 
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