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บทคัดย่อ 
การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดการบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่เขต 4 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาระดับความผูกพันในองค์กร
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการ          
ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่
เขต 4 ของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 จ านวน 12 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม สกลนคร นครพนม เลย อุดรธานี หนองบัวล าภู มุกดาหาร หนองคาย และ บึงกาฬ 
จ านวน 164 คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย      
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ(percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และ สถิติอนุมาน(Inferential Statistics) ได้แก่ วิเคราะห์โดยหาค่าที(T-test 
for independent sample) ส าหรับทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม การวิเคราะห์         
ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA) ส าหรับทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป 
โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ค่าเฉลี่ย 3.73 และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน      
ต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ได้แก่ ตัวแปรอายุ รายได้
ต่อเดือน ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความท้าทายในการ
ท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน ลักษณะการท างาน
เป็นทีม เงินเดือนและสวัสดิการ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา 
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได ้  
 
 
 
 
ค าส าคัญ : ความผูกพัน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพัน 
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Abstract 
          The purposes of this study were to investigate the factors affecting of 
organization commitment of the livestock provincial administration officer in Regional 
of Livestock development region 4 areas. The objective of this study 1) to study the 
level of organization commitment of the livestock officer in Regional of Livestock 
development region 4 areas and 2).to study the factors affecting of organization 
commitment of the livestock officer in Regional of Livestock development region 4.  

 The sample groups in this study were 164 provincial livestock officer in 
operation level from 12 provinces  in Regional of Livestock Development Region 4 
area consisting  Khon Kaen  Kalasin  Maha Sarakham  Sakon Nakhon  Nakhon Phanom  
Loei  UdonThani  NongBuaLamPhu  Mukdahan  Nong-Khai  Bueng-Kan Roi-et.         
The research tool was a set of questionnaires ( the reliability of entire questionnaire 
is 0.91). The data were statistical analyzed by Descriptive Statistics) frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and Inferential Statistics T-test of independent 
sample. One way Analysis of Variance (ANOVA).  

 The results of this research revealed that; 
 1. The overall level of organization commitment of the livestock Provincial 
Administration officer in Regional of Livestock development region 4 areas was at      
a high level.  

 2. The relation of factor of organization , the personal characteristics, types of 
work and work experiences with organization commitment, the results of this 
research revealed that the different of length of employment was significant  
correlated with overall organization commitment. Moreover, type of work and work 
experiences were positive correlated with organization commitment. 
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   บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันท าให้องค์กรต่าง ๆ   
ต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของตนให้สอดรับการสถานการณ์  ปัญหาวิกฤติต่าง ๆ       
ที่เกิดขึ้น เช่น วิกฤติต้มย ากุ้งในปี พ.ศ. 2540 วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ในปลายปี พ.ศ. 2551 เกิดมาจาก
ระบบการตั้งเป้าหมายการท างานในระยะสั้น การจ่ายผลตอบแทนสูงเกินจริง และการจ้างพนักงาน   
ที่ขาดการพิจารณาด้านจริยธรรมและอุดมการณ์ หลังจากวิกฤติดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ต่างให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
ผู้น าองค์กรที่มีศักยภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร การผลักดันเพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายที่แต่ละองค์กรก าหนดไว้ 

 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง นโยบายและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการน า 

ทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการท างาน การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลและการจัดการเรื่องความปลอดภัย จริยธรรมและความ
ยุติธรรมให้กับพนักงานในองค์กร ค่าตอบแทนสิ่งจูงใจและสวัสดิการ ขวัญก าลังใจในการท างาน เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การจัดสภาพแวดล้อมการท างานการให้
โอกาสความก้าวหน้าในการท างาน การให้โอกาสแสดงความคิดเห็นและการยอมรับฟัง สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจและเต็มใจในการท างาน และที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
คือความผูกพันต่อองค์กร 
 

ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและองค์กรเป็น
ทัศนคติหรือความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์กร รู้สึกว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันและเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร มีการยอมรับในองค์กร จึงมีความศรัทธารวมถึงความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะใช้ความพยายาม
ที่มีอยู่ท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และต้องการที่จะด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์กร 

 
จากการกล่าวข้างต้น บุคลากรหรือคนในองค์กรจึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ต่อการบริหาร

องค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ เพราะคนเป็นส่วนประกอบส าคัญของการบริหารงาน ท าให้การบริหารงาน
บุคคลมีบทบาทส าคัญมาก ตั้งแต่เริ่มต้นการรับบุคลากรเข้ามาในองค์กร ตลอดจนพัฒนาเก็บรักษา
ก าลังคนที่มีคุณภาพอยู่ในองค์กรไว้ให้นานที่สุด  เพราะเมื่อเริ่มเข้าสู่องค์กร เขาก็หวังที่จะพบกับ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ที่เอ้ือให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เช่น ความต้องการที่
จะท างาน ความปรารถนาที่จะมีทักษะ และความรู้ในการท างาน เป็นต้น     



  หากองค์กรสามารถท าให้บุคลากรก้าวไปถึงในเป้าหมายที่ต้องการได้ เขาก็จะปฏิบัติงานใน
องค์กรนั้นต่อไป เกิดเป็นความจงรักภักดีและความผูกพัน (Commitment) ต่อองค์กร ในทางตรงข้าม 
ถ้าองค์กรไม่สามารถตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้ ระดับความผูกพันต่อองค์กรก็จะลดลง  และเกิดความ 
ห่างเหิน บุคคลากรก็จะปฏิบัติงานด้วยความเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือร้น มีการขาดงาน ไม่มี
ประสิทธิภาพการท างาน จะเห็นได้ว่าความผูกพันต่อองค์กร เป็นตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวขององค์กร จึงท าให้ผู้บริหารให้ความสนใจ เรื่องความผูกพันต่อองค์กร 
(Organizational Commitment) เพราะเรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการลาออก การเปลี่ยน
งาน การขาดงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรนั่นเอง 

 
  ในปัจจุบันเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์กร” ยังคงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเพ่ิมขึ้นจากทั้ง

นักบริหารและนักวิเคราะห์องค์กร  เนื่องจากการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรเป็นแนวคิดหนึ่งใน
การพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งจะท าให้พนักงานเกิดแรงกระตุ้น มีจิตใจและพลังในการ
ทุ่มเทอุทิศพลังในการท างานให้แก่องค์กรมากขึ้น  และถือเป็นการศึกษาด้านหนึ่งของพฤติกรรม
องค์กร (อิสเรส  รุ่งณรงค์รักษ์,  2541:  5)  ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นเรื่อง     
ที่น่าสนใจศึกษา เพราะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากรในองค์กร ให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน ให้มีความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน พร้อมใจในการทุ่มเทก าลังในการ
ปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพ พัฒนาให้องค์กรเจริญก้าวหน้าหรือบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 มีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบประกอบไปด้วย ส านั กงาน    

ปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยฯ ด่านกักสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาจึงอยากทราบว่าอะไรเป็น
สาเหตุให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ยอมท างานหนักรายได้น้อยหากเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
อ่ืนบางหน่วยงาน ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาความผูกพันต่อองค์กร ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องเชิงบวก รู้สึก 
ว่างานมีคุณค่าเต็มใจอุทิศตนเสียสละให้กับการท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร  
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ การรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กร สอดคล้องวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ   
ปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 เนื่องจากยังไม่เคยมีการศึกษา เกี่ยวกับประเด็นนี้
ในองค์กรมาก่อน และผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากรให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
2. วัตถปุระสงค์ในการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันในองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 4 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงาน
สังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 



3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ คือ ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการ และปัจจัยส่วน
บุคคล ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลนอกจากจะมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการแล้ว ยังมีผล
ต่อแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการด้วย การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 2 กลุ่ม คือ 

  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีดังนี้ 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) สถานภาพสมรส 
4) รายได้ต่อเดือน 
5) ระดับการศึกษา 
6) ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
7) ส่วนงานที่สังกัด 
8) ระยะเวลาที่ท างาน 

1.2 ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน 
- ความท้าทายในการท างาน 
- ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
- การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน 
- ลักษณะการท างานเป็นทีม 

1.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
- เงินเดือนและสวัสดิการ 
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
- สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ความสัมพันธ์ภาพกับผู้บังคับบัญชา 
- ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
- ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา 
- ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร 
- ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 
- ความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์กร 
- ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
- ความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 
- ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
- ความเสียสละเพ่ือองค์กร 



 
           ตัวแปรอิสระ IV                                              ตวัแปรตาม DV                          

 
                                                                                                                                         
 

                                                                                
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

- เงินเดือนและสวัสดิการ 
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
- สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
- ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
- ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา 
- ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร 
- ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ 
 
ที่มา:  ดัดแปลงจาก Steers, Richard M. (1977). Organizational Effectiveness: A Behavioral View.  
Santa Monica, California: Goodyear Publishing Company, Inc.  p.122 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- รายได้ต่อเดือน 
- ระดับการศึกษา 
- ต าแหน่งงานในการปฏิบัติงาน 
- ส่วนงานที่สังกัด 
- ระยะเวลาที่ท างาน 

 

  ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน 

- ความท้าทายในการท างาน 
- ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
- การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน 
- ลักษณะการท างานเป็นทีม 

ความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงาน
สังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

 
- ความเต็มใจและทุ่มเทในการ
ท างานเพื่อองค์กร 
- ด้านความภาคภูมิใจในการเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร 
- ความต้องการที่จะด ารงความเป็น
สมาชิกภาพขององค์กร 
- ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
- ความเสียสละเพ่ือองค์กร 



4. สมมติฐานในการวิจัย 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แล้ว ผู้วิจัยได้น ามาตั้งเป็น

สมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีอายุต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีต าแหน่งในการปฏิบัติงานต่างกัน      
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีระยะเวลาที่ท างานในหน่วยงานต่างกัน  
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 8 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความท้าทายในการท างานต่างกัน      
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 9 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่างกัน 
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 10 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานต่างกัน 
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 11 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีลักษณะการท างานเป็นทีมต่างกัน     
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 12 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีเงินเดือนและสวัสดิการต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 13 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 14 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีสภาพแวดล้อมในการท างานต่างกัน 
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 15 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาต่างกัน 
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 16 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานต่างกัน 
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 



สมมติฐานที่ 17 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาต่างกัน   
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 18 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญ       
ต่อองค์กรต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 19 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ต่างกัน 
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
 
5. ขอบเขตของการศึกษา 
 

- ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   ศึกษาความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความรู้สึกเกี่ยวข้องที่เป็นเชิงบวก รู้สึกว่างานมีคุณค่า 
เต็มใจอุทิศตนเสียสละให้กับการท างาน ความจงรักภักดีต่อองค์กรของข้าราชการในส านักงาน        
ปศุสัตว์เขต 4  

- ขอบเขตด้านพื้นที่ 
   หน่วยงานส านักงานปศุสัตว์เขต 4 (12 จังหวัด) ประกอบไปด้วย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร นครพนม เลย อุดรธานี หนองบัวล าภู มุกดาหาร หนองคาย และ 
บึงกาฬ   

- ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            การศึกษาครั้งนี้ จ ากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะข้าราชการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 จ านวนประชากรทั้งหมด 278 คน  

- ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล ในช่วงเวลาระหว่าง เดือน ตุลาคม     

พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ศึกษารวบรวมข้อมูล  

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560                  ออกแบบ ส่งแบบสอบถาม 

เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  วิเคราะห์และประมวลผล 

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561           จัดท ารูปเล่ม 
 
 
 
 
 
 



6. นิยามศัพท์ 
 
  เพ่ือให้เข้าใจความหมายของค าศัพท์ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ให้ตรงกัน ผู้ศึกษาจึงได้
ก าหนดค านิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 

  ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของข้าราชการส านักงาน        
ปศุสัตว์เขต 4 ที่แสดงถึงความผูกพันต่อองค์กร โดยวัดได้จาก   

  1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
  2. ความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์องค์กร  
  3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพ 

  ปัจจัยองค์กร หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่ท าให้การบริหารงานขององค์กร    
เกิดประสิทธิภาพประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 หมายถึง ส่วนราชการระดับส านัก สังกัดกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีรูปแบบการบริหารราชการส่วนกลาง แต่มีส านักงานอยู่ภูมิภาค 

  หน่วยงานสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขต 4 หมายถึง ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด/ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ในพ้ืนที่เขต 4  

ความท้าทายในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล ที่มีต่องานที่ต้องใช้
ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานถึงจะเป็นงานที่ยากก็สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี ตลอดจนลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความพยายามและความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน   
อยู่เสมอ 

   ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสเลื่อนต าแหน่งหน้าที่
การงานดีข้ึน 

   การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาที่เปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  และได้รับการยอมรับ             
จากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงานที่ส าคัญขององค์กร 

   ลักษณะการท างานเป็นทีม หมายถึง งานที่ปฏิบัติอยู่นั้นเอ้ืออ านวยให้มีโอกาส
พบปะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งอาจจะเป็นเพ่ือนร่วมงานในองค์กรเดียวกัน หรือบุคคลภายนอก
องค์กร 

   เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการท างาน 
เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายจึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานท าอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน  เช่น เงินสะสมเข้ากองทุน      
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ที่ให้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ตลอดจนสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตและ
จูงใจให้ท างานกับองค์กรต่อไป 



   การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร หมายถึง การรับรู้ต่อโอกาสในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสติปัญญาในการเข้ารับการฝึกอบรมที่ตรงกับงานที่ได้รับ
มอบหมายและได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพ่ิมทักษะการท างานอย่างต่อเนื่อง 

   สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สภาพการท างานที่เป็นด้านกายภาพ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อม ที่ท างาน เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ 

   ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง การที่ข้าราชการได้รับการปฏิบัติจาก
หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ คอยดูแลเอาใจใส่ สั่งการ 
มอบหมาย ตลอดให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 

   ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การปฏิบัติตัวระหว่างเพ่ือนร่วมงานใน
การแสดงความคิดเห็น การปรึกษาหารือร่วมกัน การประสานงานในการท างาน การมีความสัมพันธ์   
ที่ดีและมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

   ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา หมายถึง บทบาทของภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาใน
การสร้างความผูกพันต่อองค์กรซึ่งประกอบไปด้วย 

   (1) อิทธิพล (Influence) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติที่เหนือกว่าบุคคลอ่ืน 
เป็นผู้ที่มีอ านาจต่อกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะโน้มน้าวให้ข้าราชการหรือสมาชิกในกลุ่มเจริญ
รอยตามตามแนวทางที่ผู้น าชี้แนะ เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จซึ่งเป็นอิทธิพลในทางบวกที่จะสร้างกรอบ       
หรือแนวทางปฏิบัติให้อยู่ในภาวะของการยอมรับ เกิดความพึงพอใจและนับถือศรัทธาของข้าราชการ
ในองค์กร 

   (2) ความตั้งใจ (Intention) หมายถึง เป็นภาวะที่ผู้น าต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
เป็นตัวอย่าง กระตุ้นให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยอาศัยความตั้งใจจริงที่จะ    
ลงมือปฏิบัติ 

   (3) ความรับผิดชอบต่อส่วนบุคคล (Personal Responsibility) หมายถึง ผู้น า
จะต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ ในฐานะเป็นต้นแบบเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับ
ข้าราชการด้านต่างๆ 

   (4) การเปลี่ยนแปลง (Change) หมายถึง ผู้น าต้องรู้จักบริหารการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงแก้ไขภารกิจที่ เกี่ยวข้องให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของข้าราชการในองค์กรไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะในด้านความรู้ความคิด
สร้างสรรค์ ผู้น าต้องเป็นตัวอย่างความคิดริเริ่มสนับสนุนให้ข้าราชการรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง  (self-
study) เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะบูรณาการ 

   (5) สร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Shared Purpose) หมายถึง ผู้น าต้องค านึงถึงการ
สร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันทั้งตัวผู้น าเองและข้าราชการในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน และให้ความส าคัญต่อบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการทุกคน 



   (6) การจูงใจผู้ตาม (Followers) หมายถึง ผู้น าที่มีความสามารถในการดูแลปกป้อง
ข้าราชการที่อยู่ในความดูแล จะต้องมีพลังในการจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย     
ด้วยการเสริมแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

   ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกว่าข้าราชการได้รับรู้
เกี่ยวกับบทบาทของตนเองในองค์กร ว่าได้รับการยอมรับและสนับสนุน เห็นความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานจากส่วนงาน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

   ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้ หมายถึง ความรู้สึกว่าองค์กรสามารถตอบสนอง
ความต้องการพ้ืนฐาน และความมั่นคงให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งวัดได้จากระดับความพอใจจาก
ผลตอบแทนที่องค์กรมอบให้ ได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง  

   ความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์กร หมายถึง การแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างเต็มที่และตั้งใจที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการท างานให้ประสบความส าเร็จ
และบรรลุเป้าหมาย พร้อมที่จะท างานอย่างเต็มที่ เพ่ือความเจริญและพัฒนาต่อไปขององค์กร 
ตลอดจนจะท างานให้กับองค์กรแม้จะเป็นงานที่นอกเหนือความรับผิดชอบ หรือไม่ได้เงินค่าล่วงเวลา
ในการท างาน 

   ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หมายถึง ความรู้สึกยินดีและความ
ภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กรที่ตนเองด ารงอยู่และระลึกเสมอว่าตนก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ความส าเร็จและการพัฒนาองค์กร ตลอดจนมีความเต็มใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะในสังคมใน
นามขององค์กรที่ปฏิบัติงาน 

   ความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร หมายถึง การแสดงออก
ถึงความ รู้จักจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์กร เป็นความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยไม่คิดย้าย
เปลี่ยนแปลงที่ท างาน เป็นความตั้งใจแน่วแน่ที่จะคงความเป็นสมาชิกและท างานต่อไป เพ่ือท างานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยไม่คิดจะลาออกหรือโอนย้าย ไม่ว่าองค์กรจะอยู่ในสภาวะปกติหรืออยู่
ในฐานะวิกฤต อันเนื่องมาจากสาเหตุหรือประสบปัญหาต่าง ๆ และมีความตั้งใจและความปรารถนา
อย่างแน่วแน่ที่จะตัดสินใจคงอยู่เป็นสมาชิกท างานให้กับองค์กรต่อไป และมั่นใจในความอยู่รอด     
ขององค์กร 

   ความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง การที่ข้าราชการเลือกใช้บริการต่าง ๆ ของ
องค์กรและสามารถโต้แย้งกับผู้อื่นท่ีสามารถต าหนิองค์กร 

   ความเสียสละเพื่อองค์กร หมายถึง การที่ข้าราชการยอมเสียสละผลประโยชน์ เช่น 
เรื่องเงินผลตอบแทน เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 
 
 
 
 
 



7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 

1. ท าให้ทราบระดับความผูกพันในองค์กรของข้าราชการ 

  2. ท าให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร 

       3. ได้แนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของข้าราชการให้ดียิ่งขึ้น 

4. ผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเพ่ิมพูนความผูกพันในองค์กร
เพ่ิมมากข้ึน 
 

  



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงาน
สังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาบนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาดังกล่าวข้างต้น และเสนอประเด็นต่าง ๆ   ได ้5 ประเด็น ดังต่อไปนี้  

1. นิยามและความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 
2. ความส าคัญของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
3. แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร  

 
1. นิยามและความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 
  

ความผูกพันต่อองค์กร เป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการด าเนินกิจการขององค์กร หากองค์กรใด
มีบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงแล้วย่อมน าพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ ผู้วิจัยและสถาบัน
ต่าง ได้ให้นิยามและความหมายของความผูกพันต่อองค์กร ดังนี้ 

อนันต์ชัย คงจันทร ์(2529 อ้างถึงใน กัญยชกร ชัยนภัสภมร 2550: 35) ความผูกพันองค์กร
เป็นสิ่งที่ ส าคัญยิ่งต่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กร องค์กรใดที่บุคลากรมีความผูกพันองค์กรสูง 
ย่อมน าพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสมาชิกองค์กร  
มีเรื่องที่ได้รับความสนใจมากจากผู้บริหารและนักวิชาการ นั่นคือ ความผูกพันองค์กร 

เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารประสงค์จะให้เกิดขึ้นในองค์กร  ทฤษฎีและผลการวิจัย   
ที่ผ่านมาพบว่า ความผูกพันองค์กรเป็นเครื่องพยากรณ์พฤติกรรมองค์กรของสมาชิกได้  

Becker (1960: 35 อ้างถึงใน ซัลวานา ฮะซานี 2550: 7) ได้ให้ความเห็นว่าความผูกพันต่อ 
องค์กร เป็นการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดน าตนเองเข้าไปผูกมัด (engage) กับการกระท าหรือพฤติกรรม
บางอย่าง อันเนื่องจากเขาได้ลงทุนเสียเวลา และพลังงานไปกับสิ่งนั้น โดยเรียกสิ่งที่ลงทุนไปนั้นว่า 
“Side-bet” Becker ได้สร้างทฤษฎีที่เรียกว่า Side-bet Theory สามารถสรุปสาระส าคัญได้ว่า 
   ความผูกพันต่อองค์กรเป็นผลมาจากการที่บุคคลเปรียบเทียบว่า เขาได้ลงทุนในก าลังกาย 
ก าลังปัญญา เวลา ให้กับองค์กร และยอมเสียโอกาสบางอย่างไป บุคคลนั้นย่อมหวังที่จะได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนจากองค์กร ซึ่งถ้าหากเขาลาออกหรือโยกย้ายจากองค์กรนั้นไปแล้ว เขาจะต้อง
สูญเสียอะไรบ้าง ดังนั้นการที่บุคคลหนึ่งๆ เข้าเป็นสมาชิกองค์กรยิ่งนานเท่าไรก็เหมือนกับเขาได้ลงทุน
อยู่กับองค์กรมากเท่านั้น ความผูกพันต่อองค์กรจะมากขึ้นตามระยะเวลาและยากที่จะละทิ้งองค์กร  
นั้นไป 



Gubman (1998: 188) ได้ให้ความหมายของ ความผูกพันต่อองค์กรว่า คือ การทุ่มเทพลัง 
กาย พลังใจอย่างเต็มที่ และมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆให้กับงานที่ตนได้รับมอบหมาย ซ่ึงพลังกายพลังใจ       
จะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เช่น การท างานสร้างสรรค์และมีคุณค่า เกินความคาดหมายของ
ลูกค้าและองค์กร เป็นต้น 

Strellioff (2003 อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และคณะ, 2552: 177-178) ได้ให ้
ความหมายของ Engagement ว่าค า นี้มีความหมายเดียวกันกับค า ว่า Commitment ซึ่งหมายถึง 
ความผูกพัน เป็นสภาวะที่เกี่ยวข้องกับทั้งอารมณ์และเหตุผลของบุคคลในด้านงานและองค์กร         
ซึ่งแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม 3 ลักษณะ คือ 

  1) การพูด (Say) คือ การกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดีให้บุคคลอ่ืนฟัง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน 
ร่วมงาน ครอบครัว ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

  2) การอยู่กับองค์กร (Stay) คือ ความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป แม้หน่วยงานอ่ืนจะ
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 

  3) การรับใช้ (Serve) คือ มีความภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งได้มีส่วนสนับสนุนให้องค์กร 
ประสบความส าเร็จ และถ้าหากจ าเป็นก็เต็มใจที่จะท างานหนักเพ่ือองค์กร 

  เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร (2548: 48 อ้างถึงใน ชนิดา เล็บครุฑ 2554: 13) สรุปไว้ว่า      
ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กรที่เป็นผลจากการแลกเปลี่ยน
จากการท างานในองค์กรเป็นการแสดงออกทั้งในด้านความรู้สึกผูกพันยึดมั่น ไม่อยากออกจากองค์กร
ไป และด้านพฤติกรรมโดยทุ่มเทท างานเพ่ือให้องค์กรบรรลุความส าเร็จ 

  สายธาร ทองอร่าม (2550: 9) กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึก 
ความสัมพันธ์ที่ดีในด้านบวกที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ในแง่ของ
ความรู้สึกและทัศนคติ พฤติกรรมค่านิยมที่ดีท่ีสมาชิกมีต่อองค์กรมีความเชื่อมั่นศรัทธาในนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กร มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานจนเกิดเป็นความจงรักภักดีต่อองค์กรอยู่กับองค์กร
ตลอดไปไม่ลาออกไปท างานที่อ่ืน จึงช่วยให้เป้าหมายขององค์กรประสบความส าเร็จ 

  Steers and Porter (1983: 303-306) กล่าวว่า การมีความผูกพันต่อองค์กร เป็นขั้นตอน
ที่บุคคลตัดสินใจที่จะมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับองค์กร โดยความผูกพันต่อองค์กรจะเน้นที่ขอบเขต 
ของความรู้สึกของบุคคลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร ค่านิยมในการเป็นสมาชิก
ในองค์กร และความตั้งใจที่จะท างานหนักเพ่ือความส าเร็จโดยรวมของเป้าหมายขององค์กร โดยพบว่า 
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง มีความโน้มเอียงท่ีจะมีส่วนร่วมกับองค์กร ส่วนพนักงาน
ที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า จะน ามาซึ่งผลการปฏิบัติงานในระดับต่ า และมีความโน้มเอียงที่
จะถอยห่างจากองค์กร จะมีการขาดงานและการลาออกจากงานสูง ซึ่ง Newstorm and Davis 
(1983:98 ) ได้เสนอตารางผลของความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่างๆ ดังตารางที ่2.1 
 
 
 
 



ตารางที่ 2.1 ความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่าง ๆ 
 
 

ระดับความผูกพัน ผลของความผูกพันต่อองค์กร 
 

ด้านบวก ด้านลบ 
 
 

ระดับต่ า 

การลาออกลดน้อยลง 
ความเสียหายในการปฏิบัติงาน
น้อยลง 
คุณธรรมของบุคลากรเพ่ิมขึ้น 

การลาออก การขาดงานเพ่ิมข้ึน 

ขาดความตั้งใจที่จะคงความเป็น
สมาชิก 

ผลผลิตของงานมีปริมาณต่ า 
ขาดความจงรักภักดีต่อองค์กร 

 
 

ระดับกลาง 

บุคลากรคงความเป็นสมาชิก
ขององค์กรเพ่ิมข้ึน 
ยับยั้งความตั้งใจที่จะออกจาก 
องค์กร 
มีความพอใจในงานเพิ่มข้ึน

บุคคลจ ากัดบทบาทของตนเอง 
บุคคลจะประเมินระหว่างความ
ต้องการขององค์กรกับความต้องการ
ที่จะไม่ท างาน 

ประสิทธิผลขององค์กรลดลง
 
 
 
 

ระดับสูง 

มีความรู้สึกว่างานมีความ 
ปลอดภัยและมั่นใจในงาน 
บุคลากรยอมรับในเป้าหมาย
ขององค์กรที่จะเพ่ิมผลผลิต 

มีการแข่งขันในการปฏิบัติ
หน้าที่การงานเพ่ิมขึ้น 
วัตถุประสงค์ขององค์กรบรรลุ 
เป้าหมาย

องค์กรไม่สามารถใช้ทรัพยากร 
บุคลากรขาดความยืดหยุ่น ขาด
การปรับตัวและขาดความคิด
สร้างสรรค์ 
บุคลากรไม่พึงพอใจใน
สัมพันธภาพที่ดี 
กับเพ่ือนร่วมงาน 
บุคลากรจะท าผิดกฎระเบียบ และ
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับ
องค์กร

ที่มา : 1983 Organization Behavior. Newstorm, W.J., and Davis K. New York; McGraw Hill 
: 98 

  กัญยชกร ชัยนภัสภมร (2550: 37) กล่าวถึงความผูกพันองค์กรว่าเป็นความรู้สึกหรือ
ทัศนคติบุคคลและพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต่อองค์กรที่ตนอยู่ โดยยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์กร 
รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจและมุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือความส าเร็จ
ขององค์กร ทุ่มเทแรงกายและใจในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์กร มีความจงรักภักดีต่อองค์กรที่เขา
ปฏิบัติงานอยู่และต้องการอยู่กับองค์กรต่อไป 

 
 



  ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553: 13) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคลากรที่ปฏิบัติที่มีต่อองค์กรโดยมีทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมที่ตั้งใจและจะปฏิบัติงาน
เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จ ซึ่งบ่งชี้ออกมาในรูปแบบ ความศรัทธา และยอมรับในเป้าหมาย 
และคุณค่าขององค์กร รวมถึง ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์กร นอกจากนั้น        
ยังประกอบด้วย ความภาคภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และความต้องการที่จะด ารงความ 
เป็นสมาชิกภาพขององค์กร 

  ภรณี กีร์ติบุตร (2529: 94 อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ยวงตระกูล. 2541: 7) ให้ความหมายโดย
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ความผูกพันที่เป็นทางการต่อองค์กร แสดงออกโดยการไปปรากฏตัว    
ท างานตามเวลาที่ก าหนด และความผูกพันทางจิตใจหรือความรู้สึก (Commitment) หมายถึง 
พนักงานมีความผูกพัน หรือสนใจอย่างจริงจังต่อเป้าหมาย ค่านิยม และวัตถุประสงค์ของนายจ้าง             
โดยมีทัศนคติที่ดีต่อนายจ้าง และเต็มใจที่จะทุ่มเทพลังในการท างานเพ่ือองค์กรจะได้บรรลุถึง
เป้าหมายได้สะดวกขึ้น ถือเป็นทัศนคติที่หนักแน่นและเป็นไปในทางบวกต่อองค์กร เต็มใจที่จะรักษา
สมาชิกภาพอยู่ในองค์กรต่อไปโดยพนักงานมีความเต็มใจที่จะยอมสละความสุขบางส่วนของตนเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

  Buchanan (1974: 533 อ้างถึงใน วิจิตร เชื่อมสุวรรณ 2550: 23) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
เป็นความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และการปฏิบัติตามบทบาทของตนเอง เพ่ือให้ 
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรประกอบด้วย 

  1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขององค์กร (Identification) หมายถึง การยอมรับในค่านิยม 
ตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์กรว่าเป็นไปในทางเดียวกับตน 

  2. ความเกี่ยวพันกับองค์กร (Involvement) หมายถึง ความเต็มใจที่จะท างานเพ่ือ
ความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์กร 

  3. ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) หมายถึง การยึดมั่นในองค์กร และปรารถนาที่จะ 
เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

  เกศรี คีรีเสถียร ( 2543: 14) ได้ให้ความหมายของ ความผูกพันต่อองค์กร ว่าหมายถึง
ความรู้สึกของบุคคล ความเชื่ออย่างแรงกล้า การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความเต็ม
ใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมาก เพ่ือประโยชน์ขององค์กร มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะด ารงไว้    
ซึ่งสมาชิกภาพในองค์กรไม่ละทิ้งองค์กร วัดได้จากการใช้ความพยายามในการท างานเพ่ือความส าเร็จ
ของบริษัท ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ความจงรักภักดีต่อบริษัท  ความห่วงใย    
ต่อความอยู่รอดของบริษัท ความสอดคล้องกันในเป้าหมาย ค่านิยมของบุคคลและบริษัท           
ความต้องการคงอยู่เป็นสมาชิกภาพกับบริษัท 
 

  โดยสรุปแล้วความผูกพันต่อองค์กรเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและองค์กร 
เป็นทัศนคติหรือความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์กร รู้สึกว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันและเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร มีการยอมรับในองค์กร จึงมีความศรัทธารวมถึงความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะใช้ความ
พยายามที่มีอยู่ท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และต้องการที่จะด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์กร   



นั้นต่อไป ตลอดจนมีการแสดงพฤติกรรม ที่บ่งชี้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมที่จะทุ่มเท
แรงกายแรงใจเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
2. ความส าคัญของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
 

  ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) นับเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นอย่างหนึ่ง
ของสมาชิกองค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยน าพาให้องค์กรมีประสิทธิผลและอยู่รอดต่อไป
นอกจากองค์กรต้องสามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นสมาชิกองค์กรแล้ว การรักษาให้ 
บุคลากรเหล่านั้นคงอยู่กับองค์กรอย่างมีคุณค่า ด้วยการพยายามสร้างทัศนคติของความผูกพันที่ดี  
กับองค์กรให้เกิดข้ึนกับสมาชิกแต่ละคนในองค์กร นับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ด้วยเหตุผลว่า
ความผูกพันต่อองค์กรนั้นเป็นทัศนคติที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานกับองค์กร เพ่ือน าพาองค์กรให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

  Buchanan (1974 อ้างถึงใน ซัลวานา ฮะซานี 2550: 12) ชี้ให้เห็นว่าความผูกพันต่อ
องค์กรมีความส าคัญ ดังนี้คือ 

  1. ความผูกพันต่อองค์กร สามารถใช้ท านายอัตราการเข้า-ออกจากงานของสมาชิกองค์กร
ได้ดีกว่าตัวแปร “ความพึงพอใจในงาน” เนื่องจากความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติของสมาชิก
องค์กรโดยส่วนรวม ขณะที่ความพึงพอใจในงานสะท้อนถึงทัศนคติของบุคคลต่องานหรือเฉพาะแง่ใด
แง่หนึ่งของงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของพนักงานเท่านั้น และความผูกพันต่อองค์กรค่อนข้างมีความ
มั่นคงมากกว่าความพึงพอใจในงาน แม้ว่าเหตุการณ์ประจ า วันในสถานที่ท างานอาจจะมีผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน แต่เหตุการณ์นั้นอาจไม่กระทบต่อความผูกพันของบุคคลที่มีต่อ
องค์กรโดยรวมก็ได้ จึงกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจในงานมีเสถียรภาพน้อยกว่า 
ความผูกพันต่อองค์กร 

  2. ความผูกพันต่อองค์กร เป็นแรงผลักดันให้พนักงานในองค์กรมีการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
เนื่องจากเกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรนั่นเอง 

  3. ความผูกพันต่อองค์กร เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลให้
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งบุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันดังกล่าว มักมีความผูกพันอย่างมาก
ต่องาน เพราะเห็นว่างานคือหนทางที่ตนสามารถท าประโยชน์ให้แก่องค์กรและงานบรรลุเป้าหมายได้
ส าเร็จ 

  4. บุคคลที่มีความผูกพันกับองค์กรสูง จะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากในการ
ท างานให้กับองค์กร ซึ่งในหลายกรณีความพยายามดังกล่าวจะมีผลให้การปฏิบัติอยู่ในระดับดี    
เหนือคนอ่ืน 

  5. ความผูกพันต่อองค์กรช่วยขจัดการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากที่สมาชิกใน
องค์กรมีความรักและความผูกพันต่อองค์กรของตนเองมากนั่นเอง 

  6. ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

 



  ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ (2529:17 อ้างถึงใน สายธาร ทองอร่าม 2550:10) กล่าวว่า 
ความรู้สึกผูกพันน าไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลต่อองค์กร ดังนี้คือ  

  1. พนักงานที่มีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมีแนวโน้ม
ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรอยู่ในระดับสูง (ความเห็นของ March & Simon ในปี 1995) 

  2. พนักงานซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูงมักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงอยู่กับ 
องค์กรต่อไปเพื่อท างานขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายดังที่ปรากฏในผลงานวิจัยของ Koch & Steers 
ในปี 1976 และ Porter, Steers, Mowday และ Boulian ในปี 1974 

  3. เมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรและเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์กรบุคคลซึ่งมี
ความรู้สึกผูกพันดังกล่าว มักจะมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือหนทางซึ่งตน
สามารถท าประโยชน์ให้กับองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จ 

  4. บุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันสูง (Commitment) จะเต็มใจใช้ความพยายามมากพอสมควร 
ในการท างานให้กับองค์กร ท าให้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี และพนักงานที่มีความผูกพันต่อ
องค์กรจะมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติกับองค์กร โดยมีความเชื่อและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสมาชิก
ในองค์กรให้เข้ากับเป้าหมายขององค์กร และจากเหตุผลดังกล่าว บุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร
จะมีความเกี่ยวพันหรือผูกพันอย่างมากต่องาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท า ให้บุคคลสนับสนุนกิจกรรม ที่มุ่งไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพราะเห็นว่างานคือหนทางที่ตนเองสามารถจะท า ประโยชน์กับ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างส าเร็จ 
 

  จากแนวคิดที่ได้กล่าวในขั้นต้น แสดงให้เห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรมีความส าคัญเป็น
อย่างมากต่อองค์กรเพราะจะมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรซึ่งเป็นตัวกระตุ้นท าให้สมาชิกปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายขององค์กร ท าให้องค์กรด าเนินไปสู่เป้าหมายต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 
 

  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กร จากการทบทวน
วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดของแนวคิด ดังนี้ 

  Allen and Mayer (1990:1-18 อ้างถึงใน ทองพิน ขันอาสา 2549 :21 ) ศึกษาเรื่อง ความ 
ผูกพันต่อองค์กรโดยพิจารณาว่าความผูกพันต่อองค์กรนั้นแสดงออกมาใน  3 ลักษณะ ได้แก ่       
ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันด้านการท างานต่อไปอย่างต่อเนื่อง และความผูกพัน        
ด้านบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในแต่ละด้าน คือ 
 

  1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก (Affective Commitment) คือ 
   การรับรู้ลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ลักษณะเฉพาะของงาน ความส าคัญ
ของงานและทักษะในการท างานที่หลากหลาย การรู้สึกว่าองค์กรสามารถไว้วางใจได้ การรับรู้ถึงการมี
ส่วนร่วมในการบริหารปฏิกิริยาของผู้บังคับบัญชาที่แสดงต่อพนักงานจนแสดงออกเป็นความรู้ สึก



ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร รู้สึกว่าตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเทและ
อุทิศตนให้กับองค์กร 

  2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านการท างานต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
(Continuance Commitment) ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในอาชีพ 
ความตั้งใจลาออก และการรับรู้โดยการเปรียบเทียบงานของตนกับงานอ่ืน ๆ เกิดจากการคิดค้นงาน
ของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนต้นทุนที่บุคคลให้แก่องค์กร แสดงออกในรูปความจงรักภักดีของบุคคล 
ต่อองค์กร 

  3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative 
Commitment) ได้แก่ ความผูกพันต่อเพ่ือนร่วมงาน การพ่ึงพาองค์กร การมีส่วนร่วมในการบริหาร
และสิ่งที่ไดรับจากการท างาน เช่น อ านาจการตัดสินใจ เป็นต้น ความผูกพันที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบแทน  
สิ่งที่บุคคลได้รับจากองค์กรแสดงออกมาในรูปความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กร  

  เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรใน  3 ลักษณะที่กล่าวมา
ข้างต้น สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

  1. ความผูกพันด้านจิตใจ เกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือ คุณลักษณะของบุคคลคุณลักษณะ
ของงานและประสบการณ์ในการท างาน 

  2. ความผูกพันด้านการคงอยู่เกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ ความมากน้อยในการลงทุนไป
กับองค์กร และทางเลือกที่มีหากคิดจะลาออกจากองค์กร 

  3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน เกิดจากปัจจัยด้านประสบการณ์ของบุคคลทั้งก่อนและหลัง
เข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กร ได้แก่ การได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวกระบวนการหล่อหลอม
กล่อมเกลาจากองค์กร 

     Becker (1960: 32-40 อ้างถึงใน อธิทธ์ ประกอบสุข 2549: 26) ได้เสนอแนวคิดที่อธิบาย
ถึงเหตุผลที่บุคคลเกิดความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่า เป็นเพราะว่าบุคคลนั้นได้เกิดการลงทุน (Side 
Bet) ต่อสิ่งนั้นๆ ไว้ หากเขาไม่ตัดสินใจที่จะผูกพันต่อสิ่งนั้น เขาอาจจะเกิดการสูญเสียมากกว่าการ
ผูกพันไว้ จึงจ าเป็นต้องกระท าโดยไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอ่ืน เช่น การที่คนเราเข้าไปท างานอยู่ใน
องค์กรในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุน (investment) ซึ่ง Becker เรียกว่า Side Bet 
อาจปรากฏออกในรูปของเวลา แรงกาย ก าลังสติปัญญาที่จะลงทุนไปตลอดจนการยอมเสียโอกาส
บางอย่างเพราะบุคคลนั้นย่อมหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทนจากองค์กรระยะยาว  ในรูปของ
บ าเหน็จ บ านาญ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนหรือรายได้ประจ า ถ้าลาออกจาก
องค์กรเขาจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ จึงไม่มีทางเลือกอย่างอ่ืน นอกจากการผูกพันกับองค์กรต่อไป
ฉะนั้นการที่คนเราเลือกตัดสินใจที่จะอยู่กับองค์กรนานเท่าใดก็ยิ่งเป็นการสะสม “การลงทุน” เพ่ิมขึ้น 
กล่าวคือ คุณภาพของสิ่งที่ลงทุนไปจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่ได้เสียเปรียบไปในเรื่องนั้น  ๆ  
จึงตัดสินใจยากที่จะลาออกจากองค์กร เพราะอาจสูญเสียโอกาสบางอย่าง ซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่ากับ
ประโยชน์ที่พึงได้รับจากหน่วยงานใหม่ 

 

 



  Steers (1977:96 อ้างถึงใน สายธาร ทองอร่าม 2550: 12) ได้ศึกษาถึงปัจจัยเบื้องต้นของ 
ความผูกพันต่อองค์กรพบว่า มีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิด ความผูกพันต่อองค์กร ดังนี้ 

  1. ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะส่วน
บุคคลที่มีต่อความยึดมั่นต่อองค์กร เช่น เพศ อายุ การศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน
สถานภาพสมรส ฯลฯ 

  2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึง สภาพของงานที่แต่ละบุคคล
รับผิดชอบปฏิบัติอยู่มีลักษณะอย่างไร เช่น ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) งานที่มีคุณค่า
ความประจักษ์ในงาน (Task Identity) ความหลากหลายในงาน (Variety) งานที่มีโอกาสพบปะกับ
ผู้อื่น (Social Interaction) 

  3.ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานแต่
ละคน มีความรู้สึกรับรู้ต่อการท างานในองค์กรที่ผ่านมาอย่างไร เช่น ทัศนคติของกลุ่มต่อองค์กร
(Group Attitude) การพ่ึงพาได้จากองค์กร (Organization Dependability) ความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญต่อองค์กร (personal Importance) 

  มลฤดี ตันสุขานันท์ (2550: 16) กล่าวว่าการที่บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อองค์กรต้อง
อาศัยปัจจัยต่าง ๆ (Porter และคณะ, 1974) ดังนี้ 

  1. ธรรมชาติของบุคคล เป็นคุณลักษณะประจ าตัวของบุคคล ในด้านจิตวิทยา บุคคลมี 
ความต้องการ เจตคติและค่านิยม อารมณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งสติปัญญา ความสนใจ
รวมถึงบุคลิกภาพ และความสามารถในการปรับตัวของบุคคลนั้น 

  2. ธรรมชาติของกลุ่ม บุคคลต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในด้านการท างาน ความสนับสนุนจากกลุ่ม
เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขาอยู่ในกลุ่มได้ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

  3. ธรรมชาติขององค์กร องค์กรมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน ตลอดจน
สภาพแวดล้อมขององค์กร 

  4. ธรรมชาติของการท างาน ลักษณะการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความสนใจ 
ในงาน 

  ซันวาลา ฮะซานี (2550: 13) ความผูกพันของพนักงานในแง่ของ ”Engagement” เป็น
เรื่องที่ยังไม่แพร่หลายนักส าหรับงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น แนวคิดส่วนใหญ่จึงเป็น
ของบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นองค์กรที่ได้พยายามน าเสนอแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้วัดความผูกพัน
ดังกล่าวจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสามารถประมวลแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้วัดความผูกพัน
ขอน าเสนอ 2 แนวคิด ดังนี้ 

  1. แนวคิดของ Hewitt Associates ที่ได้จากการศึกษาถึง 7 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 
ของพนักงาน 

  2. แนวคิดของ Taylor Nelson Sofres ที่ได้สร้างเครื่องมือในการวัดความผูกพันของ
พนักงานเรียกว่า EmployeeScorePTMP โดยใช้ The Conversation Model ในการจ าแนก
ลักษณะพนักงาน 

 



  1. แนวคิดของ Hewitt Associates 
  Hewitt Associates เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ก่อตั้งโดย Ted Hewitt ในปี 1940 ที ่Illinois 

ในช่วงแรกเริ่มการก่อตั้ง บริษัทได้ด าเนินธุรกิจประกันภัยและวางแผนด้านการเงิน จนกระทั่งตั้งแต่ 
ต้นปี 1950 เป็นต้นมา เมื่อกลุ่มลูกค้าขยายตัวท าให้เกิดความต้องการรับบริการด้านใหม่ๆ Hewitt 
Associates จึงเพ่ิมงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและการวางแผนให้แก่นายจ้างในเรื่องการจ่าย
ค่าตอบแทน ตลอดจนรับปรึกษางานด้านทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ (Hewitt Associates, 2003a) 

  ส่วนการศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) นั้น Hewitt 
Associates ได้ให้มุมมองว่า ความผูกพันของพนักงานเป็นสิ่งที่แสดงออกได้โดยพฤติกรรม กล่าวคือ 
สามารถดูได้จากการพูด (Say) โดยพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะพูดถึงองค์กรแต่ในแง่บวก
และพิจารณาได้จากการด ารงอยู่ (Stay) คือพนักงานมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
ต่อไป และดูได้จากการที่พนักงานได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ  (Strive) เพ่ือช่วยเหลือ
หรือ สนับสนุนธุรกิจขององค์กร โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรตาม
แนวคิดของ Hewitt Associates 7 ประการ ดังต่อไปนี้ 

  1. ภาวะผู้น า (Leadership) หรือบทบาทและลักษณะของผู้น าในองค์กร ซึ่งถือเป็นผู้ที่มี
หน้าที่ก าหนดแนวนโยบายและบริหารงานภายในองค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อรูปแบบในการบริหารงาน
และการท างานของคนในองค์กร 

  2. วัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร (Culture/Purpose) ซึ่งจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คน
ในองค์กรสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   

  3. ลักษณะงาน (Work activity) คือ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่เขา
ได้รับมอบหมาย ว่ามีความส าคัญต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด, ท้าทายความสามารถของเขาหรือไม่,   
มีโอกาสเติบโตในสายงานมากน้อยแค่ไหน 

  4. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total compensation) คือ ผลตอบแทนที่พนักงานได้รับจากการ 
ส่งมอบผลการท างานที่บริษัทตอบแทนนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความพึงพอใจของพนักงาน
หรือไม ่

  5. คุณภาพชีวิต (Quality of life) คือ สิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตในการท างานกับชีวิต
ส่วนตัวของพนักงานนั้นมีความสมดุลกันหรือไม่ เขาได้รับการอ านวยความสะดวก หรือมีปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เขาสามารถใช้ชีวิตในการท างานได้อย่างมีความสุขหรือไม่ 

  6. โอกาสที่ได้รับ (Opportunity) หมายถึง พนักงานได้มีโอกาสในการที่จะได้รับการยกย่อง
การได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือการได้รับโอกาสที่เป็นประโยชน์ในการ พัฒนางานหรือ
ชีวิตส่วนตัว 

  7. ความสัมพันธ์ (Relationship) คือการที่พนักงานได้มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อหัวหน้า
เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า หรือในระหว่างทีมงาน 

 
 
 
 



  2. แนวคิดของ Taylor Nelson Sofres 
  Taylor Nelson Sofres (TNS) เป็นบริษัทที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด       

ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และได้สร้างเครื่องมือที่ใช้วัดความผูกพันพนักงานที่ชื่อว่า EmployeeScorePTM 
โดยประยุกต์จากวิธีการ The Conversion Model PTMP โดยโมเดลแบ่งความผูกพันออกเป็น       
2 มุมมองได้แก่ความผูกพันต่อองค์กร และความผูกพันในงาน ท าให้จ าแนกพนักงานออกตามลักษณะ
ความผูกพัน 4 ลักษณะ ซึ่งมีค าถามด้วยกันทั้งหมด 8 ข้อตามประเภทของความผูกพัน โดยมี
รายละเอียดของค าถาม 

  • ความผูกพันต่อองค์กร 
  - การประเมินภาพรวมขององค์กร 
  - การเปรียบเทียบระหว่างองค์กรกับองค์กรอ่ืนๆ ที่เป็นทางเลือกในการท างาน 
  - ความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป 
  - การอุทิศเพ่ือองค์กร ต้องการอยู่ในองค์กรจริงๆ หรือเป็นเพียงพักพิงเท่านั้น 
  • ความผูกพันต่องาน 
  - การประเมินภาพรวมของงานที่ท า 
  - การเปรียบเทียบระหว่างงานที่ตนท าอยู่กับงานอ่ืนๆ ที่พนักงานสามารถท าได ้
  - ความตั้งใจที่จะท างานในประเภทนี้ต่อไป 
  - การอุทิศให้กับงานที่ท า ต้องการท างานนั้นจริงๆ หรือเป็นแค่ที่มาของรายได้ 

  การส ารวจเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจพฤติกรรมของ
พนักงาน เพ่ือสร้างและพัฒนากลยุทธ์ให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดย 
EmployeeSorePTMP มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงาน อีก
ทั้งช่วยลดอัตราการลาออกตามลักษณะความผูกพัน 4 ลักษณะดังนี้ (Taylor Nelson Sofres,2004) 
ได้แก่ 

  1. Career Oriented เป็นผู้ที่มีความผูกพันในงานที่ท าสูง แต่ขาดความผูกพันต่อองค์กร
โดยพนักงานจะท างานให้แก่องค์กร เนื่องจากต้องการประสบการณ์เพ่ือมีส่วนช่วยในการส่งเสริม
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของตน บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อองค์กรสามารถสร้าง
ผลผลิตให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็เปิดโอกาสให้แก่ข้อเสนอขององค์กรอ่ืนๆด้วยซึ่ง
สามารถท าลายสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า จนส่งผลเสียต่อองค์กรในระยะยาว 

  2. Malcontent เป็นผู้ที่ขาดทั้งความผูกพันต่อองค์กรและความผูกพันต่องานที่ท า บุคคล 
เหล่านี้จะขาดความตั้งในในการท างาน ท างานไปวันๆ หนึ่ง ขัดแย้งกับบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผล
เสียต่อภาพพจน์ขององค์กร 

  3. Company Oriented เป็นผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กร แต่ไม่มีความผูกพันในงานที่ท า
บุคคลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนองค์กร รักและภาคภูมิใจที่จะได้อยู่ในองค์กร แต่รู้สึกไม่มีความสุขใน
งานที่ท า ท าให้ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

  4. Ambassador เป็นผู้ที่มีทั้งความผูกพันต่อองค์กรและความผูกพันในงานที่ท า บุคคล
เหล่านี้ จะกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แม้ว่าองค์กรอ่ืนจะ
ให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่า ตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพของตน ตลอดจนรู้สึกภูมิใจในงานที่ท าว่ามีส่วน



ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ และยินดีที่จะท างานหนักเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมผลผลิต             
ซึ่งบุคคลเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์กร 

  จากลักษณะพนักงานทั้ง 4 แบบตามแนวความคิดของ Taylor Nelson Sofres (TNS) นั้น
ลักษณะของพนักงานที่เป็นที่ต้องการในทุกๆหน่วยงานหรือในทุกๆองค์กรนั่นคือ  พนักงานแบบ
Ambassador ที่มีทั้งความผูกพันต่อองค์กรและความผูกพันในงานที่ท า และพนักงานที่ไม่เป็นที่พึง
ประสงค์เลย นั่นคือ Malcontent ซึ่งขาดทั้งความผูกพันต่อองค์กรและความผูกพันในงานที่ท า    
ส่วนพนักงานแบบ Career Oriented และพนักงานแบบ Company Oriented นั้น จะเห็นได้ว่ามีทั้ง
ข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ซึ่งทั้งหมดนี้มีปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดความผูกพันที่แตกต่างกัน 

  วรนาฎ เวนุอาธร (2555: 42) ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) 
ปรากฏครั้งแรกในปี ค.ศ. 1990 โดย The Gallup Organization ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและที่ปรึกษา   
ที่ศึกษาลักษณะของพนักงานที่เป็นตัวขับเคลื่อนผลทางธุรกิจได้กล่าวถึงความส าคัญของความผูกพัน
ของพนักงานที่มีผลต่อการเกิดความผูกพันของลูกค้าต่อองค์กร (Customer Engagement) ท าให้
องค์กรมีก าไรเพ่ิมสูงขึ้นและองค์กรสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  ปัจจุบันมีการใช้ค าว่า         
“ความผูกพันของพนักงาน(Employee Engagement)” สลับกับ “ความผูกพันในงาน(Work 
Engagement)” ส่วนใหญ่ใช้ค าว่า ความผูกพันในงานเพราะมีความเฉพาะเจาะจงกว่า กล่าวคือ   
ความผูกพันในงานกล่าวถึงความสัมพันธ์ของพนักงานกับทีมงานของเขา ในขณะที่ความผูกพันของ
พนักงานกล่าวรวมถึงความสัมพันธ์กับองค์กรด้วย 

  ตามทฤษฎีโดยทั่วไปแล้ว ความผูกพันน ามาใช้ตามธรรมเนียมซึ่งบอกความหมายโดยนัยว่า 
ตรงข้ามกับความไม่ผูกพัน เช่น คนส่วนใหญ่ที่ศึกษาความผูกพันเสนอว่า ความผูกพันของพนักงาน   
ไม่เพียงแต่สนับสนุนองค์กรอย่างมากแต่ยังมีความจงรักภักดี ดังนั้น จึงมีพนักงานสมัครใจออกจาก
องค์กรน้อย ซึ่งเราเลือกมองเพียงแต่มุมมองของความผูกพันในเชิงบวกที่สามารถสังเกตได้จากต่ าไปสูง 
เราเชื่อว่ามีความส าคัญอย่างมากที่จะพัฒนาแนวคิดให้มีความแม่นย า ท าให้รักษาความตั้งใจที่มุ่งมั่น
ในผลประโยชน์ที่ควรได้รับจากองค์กร เช่น ยังคงมีพฤติกรรมที่อาจจะนึกถึงการปรับตัวบางอย่างของ
บุคคล 

  ตามความหมายโดยทั่วไป ความผูกพันของพนักงานน าไปใช้อ้างทั้งในสภาพทางจิตวิทยา
(Psychological state) เช่น ความผูกพัน, ความยึดโยงผูกพัน, อารมณ์ความรู้สึก เป็นต้น รูปแบบ
ของผลการปฏิบัติงาน เช่น การแสดงออกถึงความพยายามของพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่สังเกตได้
รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญการเข้าสังคมและพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในองค์กร (OCB) ลักษณะเชิง
คุณภาพของบุคคล เช่น ผลของอารมณ์ทางบวก เป็นต้น หรืออาจรวมเข้าด้วยกัน โดยมีผู้ให้ค านิยาม
เช่น (Wellings & Concelman, 2005a:1) เสนอว่า “เป็นการรวมกันของความผูกพัน ความ
จงรักภักดี ผลิตผลและความเป็นเจ้าของ” ในงานวิจัยการน าความผูกพันไปใช้เป็นโครงการทาง
จิตวิทยายังไม่ชัดเจน ยังมีการน าไปใช้โดยทั่วไปเพ่ืออ้างถึงทั้งผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและสภาพ
ทางอารมณ ์(affective state) แม้แต่ในงานวิจัยเดียวกัน 

 



  รุ่งโรจน์ อรรถานิทธ์ (2554: 22) ให้นิยามของ ความผูกพันของพนักงาน คือ กระบวนการ
ค้นหาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้องค์กร และน าข้อมูลมาบริหารจัดการ มาสร้างและพัฒนาระบบ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้พนักงานในองค์กรมีความพึงพอใจ มีความสุข  
มีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง และมีความถูกต้องที่จะอยู่กับองค์กรให้นานที่สุด โดยมองจากสิ่งที่
พนักงานพูดหรือแสดงออกมาเป็นสัญญาณ แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในการท างานกับองค์กร 
เรียกว่า PaRS ประกอบด้วย  

  Participation (Pa) การร่วมมือ สนับสนุนธุรกิจขององค์กร หากขาดไปจะเป็นอันตรายข้อ
แรกท่ีบ่งบอกว่าพนักงานเริ่มจะขาดความผูกพัน พนักงานคิดเสมอว่าตนเองไม่ใช่เจ้าขององค์กร จึงไม่
ใส่ใจกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือกิจกรรมใหญ่ก็ตาม พนักงานไม่ใส่ใจเมื่อเห็นเพ่ือนพนักงานท าผิด
วินัยหรือไม่มีจรรยาบรรณในการท างาน โดยมักจะพูดเสมอว่า “บริษัทนี้ไม่ใช่ของฉันคนเดียว” 

  Retire (R) ความต้องการอยู่กับองค์กรจนเกษียณ หากไม่มีความรู้สึกเช่นนี้ จะเป็นอันตราย
ข้อ 2 ที่เห็นถึงการยกขบวนการลาออกของพนักงาน หรือพนักงานที่ไม่ต้องการให้ลาออกแต่กลับเข้า
มายื่นขอเกษียณอายุก่อน (Early Retire) เพราะพนักงานเริ่มมองไม่เห็นอนาคตตนเอง คิดเพียงแต่ว่า
ถึงอยู่ในองค์กรไปมีแค่ลูกหลานและเจ้าของกิจการเท่านั้นที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง หรือเฉพาะคน
สนิทของผู้บังคับบัญชา ท าให้พนักงานไม่มีใจที่อยากท างานอยู่กับองค์กร จึงส่งผลให้มีพนักงาน      
จ านวนมากเกษียณอายุก่อนทั้งที่เป็นกลุ่มที่องค์กรไม่อยากให้ลาออก 

Speak (S) การพูดถึงองค์กรด้านบวก การพูดถึงองค์กรในทางลบสังเกตได้จากการตั้งค าถาม
ต่าง ๆ ในเชิงลบจากพนักงานที่มีต่อผู้บังคับบัญชา ต่อฝ่ายบุคคลหรือต่อผู้บริหารระดับสูง หาก
พนักงานพูดถึงองค์กรในแง่ที่ไม่ดีให้กับบุคคลภายนอกฟัง แสดงว่าพนักงานเริ่มขาดความภาคภูมิใจใน
การท างานกับองค์กร จึงพูดเปรียบเทียบองค์กรของตนเองกับคู่แข่งหรือองค์กรอ่ืน เช่น เรื่องการจ่าย
ค่าจ้างและสวัสดิการ บรรยากาศในการท างาน และแง่มุมอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่สะท้อนว่า 
พนักงานขาดความผูกพันในการท างานกับในองค์กร 

 
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
 

  ซันวาลา ฮะซานี (2550: 29) การที่พนักงานในองค์กรจะเกิดความผูกพันต่อองค์กร มีความ
เต็มใจและตั้งใจพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้นั้น องค์กรจ าเป็นต้องตอบสนอง
ในสิ่งต่างๆ ที่พนักงานต้องการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยตระหนักว่าพนักงานแต่ละคนนั้นมี
ความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรในที่สุด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร จึงเป็นทฤษฎีเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่อธิบาย
ถึงการก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ ตลอดจนแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย 

  1. กลุ่มทฤษฎีเชิงเนื้อหา (Content Motivation Theory) 
  2. กลุ่มทฤษฎีเชิงกระบวนการ (Process Motivation Theory) 
  3. กลุ่มทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
 
 



ตารางที่ 2.2 สรุปทฤษฎีจ าแนกตามกลุ่มทฤษฎี 
 

กลุ่มทฤษฎีเชิงเนื้อหา 
(Content Motivation Theory) 

กลุ่มทฤษฎีเชิงกระบวนการ 
(Process Motivation 

Theory) 

กลุ่มทฤษฎีการเสริมแรง 
(Reinforcement Theory) 

๑. ทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ 
(A Theory of Human Motivation) 
๒. ทฤษฎี E.R.G (E.R.G Theory) 
๓. ทฤษฎีสองปัจจัย 
(Two-Factor Theory) 

๑. ทฤษฎีความคาดหวัง 
(Expectancy Theory) 
๒. ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย 
๓. (Goal-Setting Theory) 
๔. ทฤษฎีความเท่าเทียม 
(Equity Theory) 

ประเภทของการเสริมแรง 
๑. Positive Reinforcement 
๒. Negative Reinforcement 
๓. Extinction 
๔. Punishment 

ที่มา: Lussier,. R N. & Achua, C.F. 2001. Leadership. Ohio: South-western College Plishing: 74-76 
 

  1. กลุ่มทฤษฎีเชิงเนื้อหา (Content Motivation Theory) 

  ทฤษฎีในกลุ่มนี้เน้นที่ต้องการเฉพาะอย่างที่จูงใจและก ากับพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับตัวงานโดยตรง ทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มนี ้ได้แก่ 

  1.1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ (A Theory of Human Motivation) 

  Maslow (1954: 99-100) ชี้ให้เห็นว่าบุคคลถูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะตอบสนอง 
ความต้องการเฉพาะอย่าง โดยได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลไว้ดังนี้ 

  • บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีสิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใดได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการอ่ืนก็จะเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบสิ้นความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว
จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอื่นๆต่อไป 

  • ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง จึงเป็นสิ่งจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของคน 
  • ความต้องการของบุคคล จะเรียงเป็นล าดับขั้นตอนตามความส าคัญ เมื่อความต้องการ

ได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป 

  1.2 ทฤษฎี E.R.G (E.R.G Theory) 

  Alderfer (1972: 6-12) ได้เสนอทฤษฎีความต้องการ E.R.G.ขึ้น โดยทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับ 
2 ตัวแปร คือ ตัวแปรด้านความพึงพอใจ (Satisfactions) และความต้องการ (Desires) ที่เป็นสภาวะ 
อารมณ์ที่อยู่ภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งทฤษฎี E.R.G. ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่ามีความต้องการ          
3 ประเภทที่น าไปสู่ความพึงพอใจ โดยความต้องการ 3 ประเภทนั้นได้แก่ ความต้องการมีชีวิต 
(Existence Needs) ความต้องการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (Relatedness Needs) และความต้องการ 
เจริญก้าวหน้า (Growth Needs) นอกจากนี้ Alderfer ยังเห็นด้วยกับทฤษฎีของ Maslow อีกในแง่
ที่ว่าความพอใจในความต้องการ มีอิทธิพลต่อความส าคัญของความต้องการระดับสูงกว่าที่อยู่ถัดขึ้นไป 



แต่เขาก็มีความเห็นต่างไปจาก Maslow อีกในแง่ที่ว่า การขาดความพึงพอใจในความต้องการระดับสูง
กว่าขึ้นไป อาจท าให้ความต้องการระดับต่ า มีความส าคัญข้ึนมาแทน 

  1.3 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) 

  Herzberg (1959 อ้างถึงใน ศรัญ นิลวรรณ, 2544: 13) ได้ท าการสัมภาษณ์วิศวกรและ   
นักบัญชี โดยให้อธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตการท างานที่พวกเขารู้สึกมีความสุขในการท างาน
และเหตุการณ์ที่ท าให้พวกเขารู้สึกเป็นทุกข์หรือความไม่สบายใจในการท างาน ผลจากการศึกษา
สามารถตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานไว้ 2 ประการ ได้แก่ 

  • ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor or Maintenance Factor) เป็นปัจจัยภายนอกมัก
ก่อให้เกิดความสนใจที่จะท างาน โดยจะช่วยส่งเสริมความพึงพอในที่ตั้งให้ดีขึ้น เช่น นโยบายและการ
บริหารขององค์กร เทคนิคการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้บังคับบัญชาความสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้ใต้บังคับบัญชา เงินเดือนหรือค่าตอบแทน 
และความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 

  • ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยภายในก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการท า 
งานต่อไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความพึงพอใจที่จะต้องการก้าวหน้าต่อไปในระดับสูงขึ้นอีก เช่น การได้รับ
การยอมรับ ความก้าวหน้า ลักษณะงาน และความส าเร็จ เป็นต้น 

  2. กลุ่มทฤษฎีเชิงกระบวนการ (Process Motivation Theory) 

  ทฤษฎีกลุ่มนี้เน้นที่กระบวนการอธิบายการท างาน และความคิดความเข้าใจต่อการตัดสินใจ 
หรือการเลือกงาน ได้แก่ 

  2.1 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 

  Vroom (1964: 14-19) เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมานั้น เป็นผลสะท้อนจาก 
การที่บุคคลได้ท าการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และพยายามที่จะแสดงพฤติกรรมที่น าไปสู่รางวัลที่ 
ต้องการ บุคคลจะคาดหวังไว้ว่าการที่เขาได้แสดงพฤติกรรมนี้ เขาจะได้รับผลตอบแทนแบบใด      
มากหรือน้อยเพียงไร และผลที่ได้รับนั้นเป็นที่พอใจหรือไม่ โดย Vroom ได้เสนอรูปแบบของความ 
คาดหวังในการท างานเรียกว่า VIE Theory โดยทฤษฎีมีส่วนประกอบส าคัญ 5 ส่วน คือ 

  • ผลจากการท างาน (Job Outcomes) เป็นสิ่งที่องค์กรจัดหาให้กับพนักงาน เช่น เงินเดือน
การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง วันหยุดพักผ่อน เป็นต้น ซึ่งผลจากการท างานอาจจะรวมถึงสิ่งที่ไม่
สามารถมองเห็นได้ (Intangibles) เช่น ความรู้สึกท่ีได้รับการยอมรับ หรือความส าเร็จจาก การท างาน 

  • ระดับความเข้มข้นของความต้องการรางวัล (Valences) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงาน 
เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากการท างาน ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของความดึงดูดใจ หรือความพึงพอใจตามที่ได้
คาดหวัง ซึ่งบุคคลสามารถท านายได้ว่าผลลัพธ์นั้นมีทั้งบวกและลบ ถ้าพนักงานจะมีความคาดหวังถึง
ผลลัพธ์ที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ ระดับของความต้องการก็จะเป็นไปในทางบวกในทางตรงข้าม  
ถ้าพนักงานรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่จะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ  ระดับของความต้องการก็จะเป็นไป    
ในทางลบ 



  • การวางเงื่อนไข (Instrumentality) เป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ที่เขาต้องการ เช่น การให้ผลลัพธ์ที่บุคคลต้องการเป็นเงื่อนไขให้กับบุคคล 
ได้ใช้ความพยายามเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการนั้น เช่น ถ้าบุคคลรับรู้ว่าการได้รับเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น
นั้นเป็นเงื่อนไข ก็จะทา ให้เขาต้องพยายามท างานได้ดีขึ้น เป็นต้น 

  • ความคาดหวัง (Expectancy) คือ การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามและ     
ผลปฏิบัติงาน เช่น ถ้าคนมีความพยายามมากขึ้น เขาก็จะท างานเพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน 

  • แรงผลักดัน (Force) คือ ผลรวมของความพยายามหรือความกดดันภายในบุคคลที่จะ
น าไปสู่แรงจูงใจ ยิ่งแรงผลักดันเพ่ิมมากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งจูงใจบุคคลนั้นได้มากขึ้น โดยแรงผลักดันนั้น
เป็นผลรวมของระดับความเข้มข้นของความต้องการรางวัล การวางเงื่อนไข และความคาดหวัง 

  2.2 ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal- Setting Theory) 

  ทฤษฎีนี้มุ่งไปที่การจูงใจพนักงานเพ่ือให้พวกเขาทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน    
เพ่ือองค์กร ซึ่งคล้ายกับทฤษฎีความคาดหวังและทฤษฎีความเท่าเทียม แต่ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายจะ
มุ่งเน้นที่ความพยายามอย่างมีทิศทางเพ่ือผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
ตามแนวคิดของ Locke และ Latham (1990:173) เขาเห็นว่าเป้าหมายนั้นเป็นพ้ืนฐานของแรงจูงใจ
และพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายยังเป็นแนวทางในการตัดสินใจของบุคคลที่จะทุ่มเทความ
พยายามให้กับการท างานซึ่งจะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานด้วย อย่างไรก็ตามการที่เป้าหมายจะมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานในทางบวกนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงเง่ือนไข 2 ประการ คือ 

  • บุคคลต้องทราบเป้าหมายของตนเองและพิจารณาว่าเป้าหมายใดที่จะท าให้ประสบ 
ความส าเร็จได ้

  • บุคคลต้องยอมรับเป้าหมายว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาปรารถนาที่จะท า เพราะเป้าหมายนั้นยาก 
เกินไปหรือง่ายเกินไป เพราะบุคคลไม่ทราบว่าจะแสดงพฤติกรรมใดเพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายนั้น       
การยอมรับในเป้าหมายจะช่วยให้บุคคลมีความผูกพันและทราบว่าจะแสดงพฤติกรรมใดเพ่ือให้ไปถึง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  นอกจากนี้บุคคลจะต้องได้รับผลสะท้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือที่จะช่วยให้
พวกเขาได้ทราบว่าความพยายามของพวกเขาเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายหรือไม่ 
 

  2.3 ทฤษฎีความเท่าเทียม (Equity Theory) 

  Adams (1965) เสนอว่าแรงจูงใจของบุคคลเป็นผลมาจากการที่บุคคลใช้การรับรู้เพ่ือ
เปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน ซึ่งทฤษฎีความเท่าเทียมนี้มีส่วนประกอบหลักๆ 4 องค์ประกอบด้วยกัน
คือ 

  • บุคคล (Person) ซึ่งน าเรื่องของการรับรู้มาประเมินตนเอง 

  • ผู้อื่น (Other) ที่บุคคลน า ตนเองไปเปรียบเทียบ 

 



  • ปัจจัยน าเข้า (Inputs) โดยปัจจัยน าเข้านี้ก็อย่างเช่น การศึกษา สติปัญญา ประสบการณ ์
ทักษะ วุฒิภาวะ ระดับความพยายาม สุขภาพ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยน าเข้าเหล่านี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ 
บุคคลเห็นว่ามีคุณค่าและมีความส าคัญท่ีพวกเขาทุ่มเทให้กับการท างาน 

  • ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ ผลประโยชน์ทุกอย่างที่ได้รับจากการท างาน โดยผลลัพธ์ที่ได้
อาจอยู่ในรูปของเงินเดือน สวัสดิการ สภาพการท างาน สัญลักษณ์ทางสถานภาพ เป็นต้น 

  3. กลุ่มทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 

  ทฤษฎีกลุ่มนี้จะเน้นที่การเสริมแรง เพ่ือให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในการแสดงพฤติกรรมที่
น าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ได้แก่ 

  3.1. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 

  Skinner (อ้างถึงใน Jones, George & Hill, 2000: 442-445) ได้น าเสนอทฤษฎีนี้ที่
สามารถน ามาใช้ในการวางเงื่อนไข เพ่ือให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในการแสดงพฤติกรรมที่น าไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการหรือเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมายที่ไม่ต้องการ โดยการ
เชื่อมโยงพฤติกรรมเข้ากับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้บริหารสามารถน าหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือให้พนักงานมีผลปฏิบัติงานที่จะช่วยสร้างผลส าเร็จให้กับองค์กร 

  โดยทฤษฎีนี้ได้น าเสนอเครื่องมือ 4 ประเภท ที่ผู้บริหารจะน ามาใช้ในการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการท างานหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ดังนี้ 

  1) การให้แรงเสริมในทางบวก (Positive Reinforcement) เป็นการให้ผลลัพธ์ที่พนักงาน
ต้องการ เมื่อเขาเหล่านั้นแสดงพฤติกรรมที่สนับสนุนความส าเร็จขององค์กร โดยผลลัพธ์ที่พวกเขา
ต้องการนั้นเรียกว่า สิ่งเสริมแรงในทางบวก (Positive Reinforces) ซึ่งเป็นอะไรก็ได้ที่พวกเขา
ต้องการ เช่น ค่าจ้าง ค าชม การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น หลักการก็คือการเชื่อมโยง          
สิ่งเสริมแรงในทางบวกกับพฤติกรรมการท างานที่สนับสนุนความส าเร็จขององค์กร 

  2) การให้แรงเสริมในทางลบ (Negative Reinforcement) หลักการก็คือ การก าจัดหรือ
เคลื่อนย้ายผลลัพธ์ที่พนักงานไม่ต้องการออกไป หากพนักงานเหล่านั้นแสดงพฤติกรรมที่สนับสนุน
ความส าเร็จขององค์กร โดยผลลัพธ์ที่พวกเขาไม่ต้องการนั้นเรียกว่า สิ่งเสริมแรงในทางลบ (Negative 
Reinforces) เช่น การจับผิด การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการสั่งงานที่ไม่น่าปรารถนา เป็นต้น 
ซึ่งพนักงานจะถูกจูงใจให้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการ เนื่องจากพวกเขาต้องการหยุดหรือหลีกเลียงสิ่งที่
พวกเขาไม่ปรารถนา 

  3) การถอดถอน (Extinction) บางครั้งพนักงานก็ถูกจูงใจให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นไป
ตามท่ีองค์กรต้องการ วิธีการที่จะหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านั้น คือ การหยุดหรือก าจัด สิ่ง
ที่เป็นแรงเสริมนั้นออกไป ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า การถอดถอน 

  4) การลงโทษ (Punishment) เมื่อพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ร้ายแรง ซึ่งอาจเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายหรือผิดจริยธรรม พฤติกรรมเหล่านั้นต้องได้รบการก าจัดออกไปอย่าง
รวดเร็ว เช่น การล่วงละเมิดในที่ท างาน เป็นต้น ผู้จัดการก็อาจใช้ลงโทษกับพนักงาน ซึ่งการลงโทษนั้น 
เป็นการให้ผลลัพธ์ในทางลบที่ไม่เป็นที่ต้องการเมื่อพนักงานแสดงพฤติกรรมที่ผิดๆ  ซึ่งอาจแสดง



ออกมาในรูปของการว่ากล่าวด้วยวาจาไปจนถึงการตัดเงินเดือน การให้หยุดงาน จนถึงการไล่ออก     
ซึ่งการลงโทษนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงขึ้น เช่น สูญเสียการเคารพนับถือ ดังนั้น การลงโทษ
จึงควรน ามาใช้ในเวลาที่จ าเป็นจริงๆ เท่านั้น 

  กล่าวโดยสรุปทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจที่กล่าวมาแล้วนั้น ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มทฤษฎีเชิงเนื้อหา (Content Motivation Theory) กลุ่มทฤษฎีเชิงกระบวนการ (Process 
Motivation Theory) และกลุ่มทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)  

  ซึ่งในกลุ่มแรก คือ กลุ่มทฤษฎีเชิงเนื้อหานั้น มุ่งเน้นปัจจัยที่เป็นความต้องการของมนุษย์ 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย ความต้องการทางกาย หรือทางจิตวิทยาก็ดี เป็นสิ่งที่บุคคล
สามารถตอบสนองได้โดยใช้แรงจูงใจเฉพาะอย่าง  

  กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มทฤษฎีเชิงกระบวนการนั้น มีทฤษฎีเป้าหมายที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคคล และการตั้งเป้าหมายที่ยากและเฉพาะเจาะจงจะน ามาซึ่งระดับของผลงานที่
ออกมาสูงมากกว่าเป้าหมายทั่วๆ ไป ความเฉพาะเจาะจงของเป้าหมายเปรียบเสมือนแรงกระตุ้น
ภายใน ผลสะท้อนกลับที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองจะเป็นแรงจูงใจที่มีอ านาจมากกว่าผลสะท้อนกลับที่เกิด
จากภายนอก ต่อจากนั้นจึงเป็นเรื่องของทฤษฎีความคาดหวังที่ช่วยชี้ว่าบุคคลจะใช้ความพยายามมาก
น้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระดับความคาดหวังของเขาที่มีต่อผลที่จะได้รับและจะน ามาซึ่งความพอใจ
หรือไม่ และความคาดหวังจะเป็นแรงผลักดันทางด้านจิตใจให้เกิดเป็นการกระท าหากเห็นว่าสิ่งที่
ต้องการนั้นมีคุณค่า ซึ่งความผูกพันของพนักงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อสามารถบรรลุถึงความคาดหวัง    
ของตน  

     กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มทฤษฎีการเสริมแรง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากผล
การกระทา ของตนเอง ซึ่งอาจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ของบุคคลนั่นเอง ดังนั้นการ
เสริมแรงจูงใจเป็นการต้องการให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ ทั้งนี้ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจให้
เกิดผลงาน คือเรื่องของความสามารถ และการรับรู้ในเรื่องของความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม ซึ่งเริ่ม
แต่กระบวนการประเมินผลการท างานที่ยุติธรรมและระบบการให้รางวัลที่ก่อให้เกิดการรับรู้ว่าเป็น
ธรรมที่มีผลต่อการเพ่ิมหรือลดความพยายามในการท างาน 

  นอกจากนี้ความต้องการความส าเร็จของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จะไม่สนใจเรื่องการ
ประเมินผลงานหากแต่สนใจในเรื่องของความพยายามและเป้าหมายส่วนบุคคล  ส่วนสิ่งเสริมแรงนั้น
หากได้รับอย่างเหมาะสมแล้วก็จะเสริมให้พฤติกรรมการท างานคงอยู่ 

  นอกจากนั้นปัจจัยของวัฒนธรรมเป็นผลท าให้แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจไม่อาจประยุกต์ได้
ทั้งหมดในสิ่งแวดล้อมที่ต่างไป ตัวอย่างเช่นแนวคิดเรื่องความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ถูกคิด
บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะของอเมริกัน ดังนั้น จึงไม่สามารถอธิบายเรื่องความ
ต้องการของคนญี่ปุ่น กรีก หรือเม็กซิโก หรือกลุ่มประเทศที่มีภาวะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
ค่อนข้างสูง จึงท าให้ความต้องการความมั่นคงกลายเป็นความต้องการล าดับต้น ตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น 
ความต้องการความส าเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้สึกภายในที่มีความกล้าและสามารถที่จะเสี่ยง          
ท าพฤติกรรมตามความต้องการของตน แต่ประเทศที่ยังมีภาวการณ์หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง    



อาจไม่สามารถแสดงออกซึ่งความต้องการเช่นนี้ เนื่องจากไม่มีทางท าได้และยังถูกจ ากัดสิทธิ         
การแสดงออกอยู่มาก อย่างไรก็ตามแม้จะมีความแตกต่างด้านปัจจัยของวัฒนธรรม แนวคิดส่วนใหญ่    
ก็ยังสามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ค่อนข้างกว้างขวาง  กล่าวคือมีความเป็นสากลพอสมควร
ตัวอย่างเช่น ความปรารถนาที่จะได้ท างานที่ตนสนใจ เป็นสิ่งที่คนท างานไม่ว่าจะเป็นชาติใด ภาษาใด 
ให้คุณค่าและความส าคัญในล าดับสูง เช่นเดียวกับความต้องการการเติบโต ความส าเร็จ และการได้
รับผิดชอบ เป็นต้น 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร 
 

    ทองพิน ขันอาสา (2549) ศึกษาความผูกพันของบุคลากรภาครัฐต่อองค์กร กรณีศึกษา
ข้าราชการกระทรวงกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการกรมการปกครองที่ปฏิบัติงานใน
ส่วนกลาง โดยศึกษาเฉพาะข้าราชการระดับ 6-8 จ านวน 247 คน ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ
กรมการปกครองมีระดับความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายได้พบว่า ข้าราชการมีความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับองค์กรในระดับสูง  
ส่วนด้านอื่น ๆ มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลาง 

 
    ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร คือ ต าแหน่งงาน เงินเดือน 

และผลประโยชน์ตอบแทน ส่วนปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการท างาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ในส่วนของปัจจัยลักษณะงาน ด้านความมีอิสระในการท างาน 
ความท้าทายในการท างาน ลักษณะงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความก้าวหน้าในงาน และการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ 
ปัจจัยประสบการณ์ระหว่างการปฏิบัติงานด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่า
องค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ ความรู้สึกต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กรและความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนอง มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ 
 

  ยิ่งลักษณ์ เกิดแจ้ง (2549) ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของครู
โรงเรียนเอกชน: กรณีศึกษา ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ จ.สกลนคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร   
ที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูทุกระดับชั้นของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ จ.สกลนคร จ านวน 72 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลพบว่า
ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ า กว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระยะเวลาปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ระหว่าง 0-5 ปี ระดับความผูกพันของครูที่มีต่อโรงเรียนอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง 
 
 



     วิชัย เรืองหนู (2549) ปัจจัยที่มีผลต่อองค์กร : กรณีศึกษา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์    
เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มประชากรที่น ามาศึกษา คือ พนักงาน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์       
สายปฏิบัติการ จ านวน 113 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาผลการศึกษา พบว่า   
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเกินครึ่งเป็นเพศชาย มีอายุไม่เกิน 30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-30,000 บาท มีต าแหน่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่องค์กรแห่งนี้ ไม่เกิน 3 ปี ภาพรวมของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมอยู่ในระดับดี ด้านความมั่นคงในงานอยู่ในระดับดีที่สุด รองลงมา
ด้านความรับผิดชอบในงานและทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน  มีระดับปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง      
ส่วนด้านความส าเร็จในการท างาน และด้านเข้าใจในกระบวนการท างานอยู่ในล าดับสุดท้าย          
ในภาพรวมความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับสูง ตามด้วยความเต็มใจที่ทุ่มเทความพยายามเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กร ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรและมี
ความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการด ารงความเป็น
สมาชิกขององค์กร และด้านความเสียสละเพ่ือองค์กรพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร คือ 
ปัจจัยแวดล้อม ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความมั่นคงในงาน ความส าเร็จในงาน        
ความรับผิดชอบในงาน ความเข้าใจในกระบวนการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ทัศนคติต่อ
ผู้บังคับบัญชา ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ในขณะเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่งหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน แลระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 

  อธิทธ์ ประกอบสุข (2549) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณ ีบริษัท สยาม 
นิสสัน ออโตโมบิล จ ากัด เป็นงานวิจัยเชิงประมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
พนักงานประจ า บริษัท ออโตโมบิล จ ากัด จ านวน 280 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพัน
ของพนักงาน มีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่
ในการท างาน ระดับค่อนข้างสูง 3 ด้าน ได้แก่ การยอมรับเป้าหมายขององค์กร ความจงรักภักดี      
ต่อองค์กร ความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดับปานกลาง ได้แก่ ความปรารถนาในการ
ด ารงความเป็นสมาชิกขององค์กร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง     
2 ด้าน ได้แก่ ความมีอิสระในด้านการท างาน ความเข้าใจในงาน ระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่    
ความท้าทายในการท างาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร และ
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้ ปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรพบว่า ด้านความ     
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความท้าทายในการท างาน ความเข้าใจ
ในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร และความรู้สึกว่า
องค์กรเป็นที่พึ่งพิงได้ 
 

  มลฤด ีตันสุขานันท์ (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กรกับความผกพันขององค์กร กรณีศึกษา บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานของบริษัท
สื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง จ านวน 120 คน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานของบริษัท บริษัท สื่อสาร



โทรคมนาคม แห่งหนึ่ง มีระดับ พฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรในด้านต่างๆ ขององค์กร
อยู่ในระดับสูง และมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงเช่นกัน ทั้งนี้ ทัศนคติต่องานในด้านต่างๆ คือ 
ด้านความมีอิสระในการท างานความส าคัญของงานที่รับผิดชอบ ลักษะงานที่ท้าทาย และโอกาส
ก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม
ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรและต าแหน่งงานที่แตกต่างกันของพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพัน แบบมีนัยยะส าคัญหมายความว่า ไม่ว่าพนักงานจะท างานอยู่ในต าแหน่งใด หรือมีระยะเวลา   
ที่ท างานในองค์กรมากน้อยเท่าใดความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานก็มีได้ในระดับใกล้เคียงกัน 
 
     ซัลวานา ฮะซานี (2550) ศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานใน
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จังหวัด (มหาชน) เป็นงานวิจัยเชิงประมาณ      
โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จ านวน 250 คน แบ่งเป็น
พนักงานระดับบริหาร 5 คน พนักงานระดับผู้จัดการแผนก 8 คน และพนักงานระดับปฏิบัติการ 237
คนผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 26-30 สถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี พนักงานระดับปฏิบัติการ ส่วนใหญ่อยู่ในฝ่าย/แผนกส่วน
ปฏิบัติการผลิตหน่วยที่ 1, 2, 3 เป็นพนักงานประจ าที่บรรจุแล้ว ระยะเวลาที่ท างานในบริษัท 8 ป ี 
ขึ้นไปและมีระยะเวลาที่ท างาน ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง 15 ด้าน ได้แก่ นโยบายขององค์กร โครงสร้างองค์กร การบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับ
ผู้บังคับบัญชา สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน สภาพการท างาน ความท้าทายและมีอิสระในการท างาน 
เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ความมั่นคงในการท างาน ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการ
ยอมรับ นับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ โอกาสความก้าวหน้าและความเจริญเติบโต    
ในการท างาน และภาพลักษณ์ขององค์กรและทัศนคติที่มีต่อองค์กรความผูกพันของพนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า 1) ด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับบริษัทมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2) ด้านการ
นึกถึงบริษัทในทางที่ดีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงและ 3) ด้านความภูมิใจในงานที่ท า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับสูง 

  เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า มีปัจจัยส่วนบุคคล 1 ประการที่มีความเกี่ยวข้องกับ       
ความผูกพันของพนักงาน คือ พนักงานที่มีสถานภาพการท างานที่แตกต่างกันมีความผูกพันของ
พนักงานที่แตกต่างกัน มีปัจจัยแรงจูงใจ 6 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของพนักงาน 
โดยความสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับต่ า และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านนโยบายขององค์กร
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของพนักงาน ด้านความท้าทายและมีอิสระในการท างาน    
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้าน
โอกาสความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตในการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของ
พนักงานในระดับต่ า ปัจจัยส่วนบุคคล 4 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน 
ได้แก่ จ านวนผู้ที่อยู่ในการอุปการะ สถานภาพการท างาน ระยะเวลาที่ท างานในบริษัท และระยะเวลา
ที่ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกัน 
 



    สายธาร ทองอร่าม (2550) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท เดอะมอลล์ 
กรุ๊ป จ ากัด สาขารามค าแหง เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรกลุ่มตัวอย่าง    
จ านวน 800 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-26 ป ี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีระยะเวลาในการปฏิบัติระหว่าง 1-2 ปี ระดับความ
ผูกพันในองค์กรภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความทุ่มเทในการท างาน 
และความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อยู่ระดับค่อนข้างสูง ส่วนความเชื่อมั่นและยอมรับ
เป้าหมายขององค์กร ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร และด้านความปรารถนาในการ
สร้างความเป็นสมาชิกขององค์กร อยู่ระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เชิงบวกกับความผูกพันในองค์กร ได้แก่ การใช้ความรู้ในการท างาน ลักษณะการท างานเป็นทีม 
ความก้าวหน้าในงาน ความเข้าใจในกระบวนการของงานความมีอิสระในการท างาน การมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
 

  วิจิตร เชื่อมสุวรรณ (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักจริยธรรมธุรกิจ ที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา : บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จ ากัด เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถาม ประชาประชากรที่ศึกษาคือ พนักงานรายเดือน จ านวน 150 คน ผลการศึกษาพบว่า 
การรับรู้หลักปฏิบัติจริยธรรมมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของพนักงานเห็นได้จากทัศนคติเชิงบวก   
ที่มีต่อองค์กรและให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร    
ที่กล่าวว่า จะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพต่อกัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงเที่ยงธรรม และเลือก
ที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการรับรู้ในแต่ละบุคคลคือ การฝึกอบรม และการ
พัฒนา ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาระดับการรับรู้ เพ่ือช่วยให้พนักงานสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาเหตุการณ์ทางจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติอย่างโปร่งใส ได้ตามมาตรฐานหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ เพ่ือง่ายต่อการปฏิบัติ แทนการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้จิตส านึกหรือความรู้สึก 

  นอกจากนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อความผูกพันของพนักงาน  พบว่า 
พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพนักงานมีความพึงพอใจที่ องค์กรมี
นโยบายการบริหารที่ชัดเจน และความยุติธรรมในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญต่อองค์กร อย่างไรก็ดีองค์กรควรจัดให้มีการวิเคราะห์งานและแบ่งงานตามหน้าที่  และ
ความรับผิดชอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพ่ือบริหารค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
และความยากของงาน 

 
  กัญยชก ชัยนภัสภมร (2550) การศึกษาสารนิพนธ์เรื่อง การรับรู้ของสมาชิกองค์กรที่มีต่อ

วัฒนธรรมองค์กรกับความผูกพันองค์กร: กรณีศึกษาบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มประชากร คือ สมาชิกองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที ่จ านวน 230 คน ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ส าหรับน ามาใช้วิเคราะห์ได้จริง จ านวน 118 
ชุด ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือ โปรแกรม SPSS for Windows 
Version 13 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 



     1. การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของสมาชิกองค์กร ส่วนใหญ่มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ความ
เหลื่อมล้ าของอ านาจในระดับสูง การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนและความเป็นกลุ่มนิยมในระดับสูง 
ความเป็นปัจเจกนิยมในระดับต่ า ความเป็นชายและความเป็นหญิงในระดับปานกลาง โดยมิติที่สมาชิก
องค์กรมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรสูงที่สุด คือ ความเหลื่อมล้า ของอ านาจ ส่วนมิติที่สมาชิกองค์กรมี
การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรต่ าที่สุด คือ ความเป็นปัจเจกนิยม 

  2. ความผูกพันองค์กรของสมาชิกองค์กรของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีความผูกพันองค์กรใน
ระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาความผูกพันองค์กรเป็นรายด้านพบว่า สมาชิกองค์กรมีความผูกพัน
องค์กรด้านพฤติกรรมและด้านทัศนคติในระดับปานกลาง 

  3. สมาชิกองค์กรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันองค์กรแตกต่างกัน โดยพบว่า สมาชิก
องค์กรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันองค์กรด้านพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน และสมาชิกองค์กรที่มี
อายุ 31-40 ปี มีความผูกพันองค์กรด้านทัศนคติสูงกว่าสมาชิกองค์กรที่มีอายุ 41-50 ปี 

  4. สมาชิกองค์กรที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันองค์กรแตกต่างกัน พบว่า
สมาชิกองค์กรที่มีสถานภาพสมรสมีความผูกพันองค์กรด้านพฤติกรรมต่ า  กว่าสมาชิกองค์กรที่มี
สถานภาพโสด และ สมาชิกองค์กรที่มีสถานภาพโสด มีความผูกพันองค์กรด้านทัศนคติสูงกว่าสมาชิก
องค์กรที่มีสถานภาพสมรส 

  5. สมาชิกองค์กรที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน จะมีความผูกพันองค์กรแตกต่าง
กัน พบว่า สมาชิกองค์กรที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความผูกพันองค์กรด้านพฤติกรรม
และด้านทัศนคติแตกต่างกัน 

  6. สมาชิกองค์กรที่มีระดับงานแตกต่างกัน จะมีความผูกพันองค์กรแตกต่างกัน พบว่า
สมาชิกองค์กรที่มีระดับงาน 1-4 มีความผูกพันองค์กร ด้านพฤติกรรมสูงกว่าสมาชิกองค์กรที่มีระดับ
งาน 5-9 และสมาชิกองค์กรที่มีระดับงาน 1-4 มีความผูกพันองค์กรด้านทัศนคติต่ า กว่าสมาชิกองค์กร
ที่มีระดับงาน 5-9 

  7. การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ความเหลื่อมล้ าของอ านาจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันองค์กร ส่วนการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และความเป็นปัจเจกนิยม 
ไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์กร และการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรความเป็นกลุ่มนิยม 
ความเป็นชาย และความเป็นหญิง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์กร 
 
     ฤทธิวัฒน์ ทั่งกลาง (2552) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามกับ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง         
ท่าอากาศยานแห่งชาติ จ านวน 311 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองส่วนใหญ่    
มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 2) ตัวแปรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือ เพศ เงินเดือน ลักษณะงาน ลักษณะองค์กร ประสบการณ์ใน
การท างาน ความพึงพอใจในค่าตอบแทน ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา และขวัญก าลังใจ 3) เมื่อวัด
ด้วยสถิติท่ีวัดความแกร่งของความสัมพันธ์ G พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร



ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคือ ลักษณะองค์กร ลักษณะงาน ประสบการณ์ในการท างาน        
ขวัญก าลังใจ ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในค่าตอบแทน เงินเดือน และเพศ 
     ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการอธิบายความผูกพันต่อองค์กรมี 6 ตัวแปรที่มีผลกระทบ 
คือเมื่อวัดจากค่าสัมประสิทธ์ถดถอย(β) ซึ่งพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ตรวจคน 
เข้าเมืองได้ดีที่สุด และมีผลในทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่
ขวัญก าลังใจประสบการณ์ในการท างาน ค่าตอบแทน อายุงาน ลักษณะงาน และเพศ เรียงตามล าดับ
ความส าคัญ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และต าแหน่ง ไม่สัมพันธ์และไม่ช่วยในการอธิบาย   
ความผูกพันต่อองค์กร 

 
ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลนครยะลา 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 140 คน 
ผลการวิจัยสรุปว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลนครยะลาโดยรวมอยู่ในระดับสูง     
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. ความผูกพันต่อองค์กร 2. ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน และ 3. ความพึงพอใจ   
ในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานเทศบาลนครยะลา ได้แก่ ตัวแปรอายุ
ความมีอิสระในการท างาน ความก้าวหน้าและความส าเร็จในการท างาน การมีส่วนร่วมตัดสินในการ
ท างาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และการได้พัฒนาความรู้ความสามารถเงินเดือนและสวัสดิการ
ต่าง ๆ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นคงต่อการท างานในองค์กร ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
 

  ชนิดา เล็บครุฑ (2554) ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการศึกษาวิจัยแบบเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากข้าราชการสายสนับสนุน พนักงานสถาบัน และลูกจ้างประจ า ซึ่งท างาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 215 คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยรวมบุคลากรเห็นด้วยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

  1. ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เห็นด้วยอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือด้าน
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่ และด้านที่บุคลากรเห็นด้วยระดับน้อยที่สุดคือ ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ 

  2. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือท า
ประโยชน์ให้กับองค์กร เห็นด้วยอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับ
เป้าหมายและความต้องการขององค์กร และบุคลากรเห็นด้วยระดับที่ต่ าสุดคือ ด้านความปรารถนา   
ที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร 

  3. ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร พบว่าคุณภาพ
ชีวิตในการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรทุกด้าน 
 



  วรนาฏ เวนุอาธร (2555) ศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและจากหัวหน้างาน 
ความผูกพันในงาน และความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ องค์กรภายใต้การดูแลของรัฐ
แห่งหนึ่ง เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
คือ พนักงานระดับปฏิบัติการทั้งหมดขององค์กรภายใต้การดูแลของรัฐแห่งหนึ่ง  จ านวน 276 คน 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรโดยรวม การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้า
และความผูกพันในงานโดยรวมในระดับสูง ในขณะที่มีความตั้งใจลาออกในระดับปานกลาง การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กรโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การ
สนับสนุนจากหัวหน้า การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจ ลาออก 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้าและด้านการเห็นคุณค่า      
การปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออก และสามารถร่วมกันท านาย
ความตั้งใจลาออกได้ 10.6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 
 
   การศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ในหน่วยงานสังกัด      
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่เขต 4 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)    
โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล            
ซึ่งมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
  2. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นข้าราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค    

ในพ้ืนทีเ่ขต 4 จ านวน 12 จังหวัด  รวมจ านวนทั้งสิ้น 278 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1967 อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549 
: หน้า 47) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 จากประชากรทั้งหมด 278 คน 
ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 164 คน ดังนี้ 

 
n =    N 
         1+N(e2) 
 

เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 
 

แทนค่า   278 
    1+278 (0.052) 
       = 164 คน 

 

 

 



  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 จ านวน 
12 จังหวัด  รวมจ านวนทั้งสิ้น 278 คน  

ตารางท่ี 3.1 แสดงขนาดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
      ล าดับ    หน่วยงาน    ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง 
  

1 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4      25        15 
2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น     24        15 
3 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด     22        14 
4 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์     25        15 
5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม     20        12 
6 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู    17        10 
7 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี     27        16 
8 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย      17         9 
9 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ     15         8 
10 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร     27        16  
11 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม     21             12 
12 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร     19        11 
13 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย     19        11 

 
         รวม       278        164 
  
2. วิธีการรวบรวมข้อมูล 

2.1 การสร้างเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในเรื่อง     
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน            
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  2.1.1  โครงสร้างเนื้อหาแบบสอบถาม 

  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน   หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาที่ท างาน 

 

 

 



  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะงาน ประกอบด้วย ข้อค าถามเก่ียวกับ 

ความท้าทายในการท างาน   จ านวน 2 ข้อ 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน   จ านวน 3 ข้อ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน  จ านวน 3 ข้อ 
ลักษณะการท างานเป็นทีม   จ านวน 3 ข้อ 

      รวมทั้งสิ้น 11 ข้อ 

  แต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ 

ระดับ 5  หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดับ 4  หมายถึงเห็นด้วย 
ระดับ 3  หมายถึงไม่แน่ใจ 
ระดับ 2  หมายถึงไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1  หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  ซึ่งลักษณะของข้อความเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยข้อค าถาม
ประกอบด้วยข้อความเชิงบวกและเชิงลบ ดังตารางที ่3.2 

ตารางท่ี 3.2 แสดงข้อค าถามเชิงบวกและเชิงลบในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ของมาตรวัดความคิดเห็น 
ที่มีต่อลักษณะงาน 

ตัวชี้วัด      ข้อความหรือประโยค   รวม (ข้อ) 
เชิงบวก  เชิงลบ 

ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน 

- ความท้าทายในการท างาน       1,2      -      2 
- ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน       3,4      5      3 
- การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน    6,7,8      -      3 
- ลักษณะการท างานเป็นทีม       9,11     10      3 
 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ข้อค าถามเก่ียวกับ 

เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ    จ านวน 2 ข้อ 
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร  จ านวน 3 ข้อ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน    จ านวน 3 ข้อ 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา    จ านวน 3 ข้อ 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน    จ านวน 3 ข้อ 
ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา    จ านวน 3 ข้อ 
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร   จ านวน 2 ข้อ 
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้    จ านวน 3 ข้อ 

      รวมทั้งสิ้น 22 ข้อ 



  แต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ 
ระดับ 5  หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดับ 4  หมายถึงเห็นด้วย 
ระดับ 3  หมายถึงไม่แน่ใจ 
ระดับ 2  หมายถึงไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1  หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  ซึ่งลักษณะของข้อความเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยข้อค าถาม
ประกอบด้วยข้อความเชิงบวกและเชิงลบ ดังตารางที ่3.3 

ตารางท่ี 3.3 แสดงข้อค าถามเชิงบวกและเชิงลบในแบบสอบถามส่วนที่ 3 ของมาตรวัดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 

ตัวช้ีวัด      ข้อความหรือประโยค   รวม (ข้อ) 
เชิงบวก  เชิงลบ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

- เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ       1,2     -      2 
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร     3,4      5      3 
- สภาพแวดล้อมในการท างาน      6,7,8      -      3 
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา       9,10     11      3 
- ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน      12,13    14      3 
- ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา   15,16,17     -      3 
- ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร      18     19      2 
- ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร      20   21,22      4 
 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ 
ความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์กร   จ านวน 3 ข้อ 
ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร   จ านวน 4 ข้อ 
ความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร  จ านวน 2 ข้อ 
ความจงรักภักดีต่อองค์กร     จ านวน 4 ข้อ 
ความเสียสละเพ่ือองค์กร      จ านวน 3 ข้อ 

      รวมทั้งสิ้น 16 ข้อ 
แต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ 

ระดับ 5  หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดับ 4  หมายถึงเห็นด้วย 
ระดับ 3  หมายถึงไม่แน่ใจ 
ระดับ 2  หมายถึงไม่เห็นด้วย 

  ระดับ 1  หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 



   ซึ่งลักษณะของข้อความเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยข้อ
ค าถามประกอบด้วยข้อความเชิงบวกและเชิงลบ ดังตารางที ่3.4 

ตารางท่ี 3.4 แสดงข้อค าถามเชิงบวกและเชิงลบในแบบสอบถามส่วนที่ 4 ของมาตรวัดความผูกพัน 
ต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัด      ข้อความหรือประโยค   รวม (ข้อ) 

เชิงบวก  เชิงลบ 

ความผูกพันต่อองค์กร 

- ความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์กร     2   1,3      3 
- ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร   4,5,7      6      4 
- ความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพ    8,9      -      2 
ขององค์กร    
- ความจงรักภักดีต่อองค์กร     11,12   10,13      4 
- ความเสียสละเพ่ือองค์กร           14,15,16     -      3 
 
 
ส่วนที่ 5 เป็นค าถามปลายเปิดที่ให้อิสระต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 

2.1.2 เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์กร 
ของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4  มีเกณฑ์ในการให้คะแนนค าถามเชิงบวกในแต่ละข้อ  
โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (ศิริวรรณ        
เสรีรัตน์ และคณะ, 2541 : 167) ดังนี้ คือ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้คะแนน  5  คะแนน 

เห็นด้วย   ให้คะแนน  4  คะแนน 

ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน  3  คะแนน 

ไม่เห็นด้วย   ให้คะแนน  2  คะแนน 

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให้คะแนน  1  คะแนน 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนนค าถามเชิงลบในแต่ละข้อ มีดังนี้คือ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ให้คะแนน  1  คะแนน 

เห็นด้วย   ให้คะแนน  2  คะแนน 

ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน  3  คะแนน 

ไม่เห็นด้วย   ให้คะแนน  4  คะแนน 

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ให้คะแนน  5  คะแนน 

 การแปลความหมายความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 

  เมื่อได้คะแนนในข้อที่เป็นเชิงลบ แล้วน าคะแนนดังกล่าวมา Recode ให้เป็นคะแนนไป
ในทางเดียวกัน น าคะแนนที่ได้มาจัดช่วงชั้นระดับความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์
เขต 4  ออกเป็น 3 ระดับตามประเด็นการส ารวจ 

  ซึ่งการค านวณช่วงความกว้างของข้อมูลในแต่ละชั้นได้จากสูตร 

= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

    จ านวนชั้น 

  ได้ค่าความห่างช่วงชั้น   = 5 - 1   = 0.8 
          5 

เกณฑ์การวัดระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 มีดังนี ้

ความผูกพันระดับสูง   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.21 – 5.00 

ความผูกพันระดับค่อนข้างสูง  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.41 – 4.20 

ความผูกพันระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.61 – 3.40 

ความผูกพันระดับต่ า  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.81 – 2.60 

ความผูกพันระดับค่อนข้างต่ า  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.80 
 

เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4        
มีดังนี้ 

ความผูกพันระดับสูง   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.21 – 5.00 

ความผูกพันระดับค่อนข้างสูง  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.41 – 4.20 

ความผูกพันระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.61 – 3.40 

ความผูกพันระดับต่ า  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.81 – 2.60 

ความผูกพันระดับค่อนข้างต่ า  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.80 



เกณฑ์การวัดความคิดเห็นลักษณะงาน 
ความผูกพันระดับสูง   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.21 – 5.00 

ความผูกพันระดับค่อนข้างสูง  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.41 – 4.20 

ความผูกพันระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.61 – 3.40 

ความผูกพันระดับต่ า  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.81 – 2.60 

ความผูกพันระดับค่อนข้างต่ า  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.80 
 

2.2 การทดสอบเครื่องมือ 

  ก่อนน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทดสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) และได้ผลการทดสอบ ดังนี้ 

  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ  ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน จ านวน 30 คน เพ่ือน ามาหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) และท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ได้ผลการวิเคราะห์       
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 3 ส่วนได้แก่ ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร ได้ค่า Alpha เท่ากับ .91 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. การเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล   

  หลังจากการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือแล้ว ผู้วิจัยได้ท าบันทึกภายใน
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  เพื่อขออนุญาต น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  น าแบบสอบถามส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในส านักงานปศุสัตว์เขต 4 (12 จังหวัด) และ
รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึง
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา  20  วัน จ านวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 164 ชุด และ
ได้รับความร่วมมือตอบแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 148 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.24               
จากแบบสอบถามท้ังหมด 
 
 
 
 



3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ดังนี้ 

  1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือบรรยาย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ข้อมูลเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ วิเคราะห์โดยหาค่าที (t-test)  ส าหรับ
ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ส าหรับทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีลั กษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน  ตามลักษณะตัวแปร 

 
  

 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงาน
สังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเสนอผลการวิจัยนั้น ได้แบ่งออกเป็น        
6 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

  ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อลักษณะงาน 

  ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  ส่วนที่ 4 ระดับความผูกพันต่อองค์กร 

  ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ปรากฏว่า
มีรายละเอียด ดังนี้ 

  เพศ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.5 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 36.5 
 

  อายุ 

  กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมาอายุระหว่าง 26-35 ป ี
คิดเป็นร้อยละ 33.1 และอายุ 15-25 ปี และ 56-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.7 

 

  สถานภาพสมรส 

  กลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพสมรส 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 สถานภาพโสด 68 คน      
คิดเป็นร้อยละ 45.9 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 

 

  รายได้ต่อเดือน 

  กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมารายได้
ต่อเดือน 15,001 - 20000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23 และรายได้ต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 8.8 

 
 
 



  ระดับการศึกษา 

  กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมาระดับสูงกว่า 
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.1 และระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ2.7 
 

  ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 

  กลุ่มตัวอย่างมีต าแหน่งช านาญการ/ช านาญงาน คิดเป็นร้อยละ 78.4 รองลงมาต าแหน่ง 
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และต าแหน่งช านาญการพิเศษ/อาวุโส คิดเป็นร้อยละ 4.1 

 

  ส่วนงานที่สังกัด 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีสังกัด ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 คิดเป็นร้อยละ 8.8 รองลงมาสังกัด ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  คิดเป็นร้อยละ 8.1 และสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น คิดเป็น      
ร้อยละ 1.4 

 

  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมา 0-5 ปี     
คิดเป็นร้อยละ 29.1 และ 16 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.8 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4  
 

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล  จ านวน (N=148)  ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง  

2. อายุ    
           15 - 25 ปี                                                         
           26 - 35 ปี  
           36 – 45 ปี  
           46 – 55 ปี  
           56 – 65 ปี  
3. สถานภาพสมรส 
           โสด  
           สมรส  
           หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  
 
 

 
94 
54 
 
4 
49 
58 
33 
4 
 

68 
72 
8 
 
 

 
63.5 
36.5 

 
2.7 
33.1 
39.2 
22.3 
2.7 

 
45.9 
48.6 
5.4 

 
 

 



ตารางท่ี  4.1 (ต่อ) 
 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จ านวน(N= 148)  ร้อยละ 
4. รายได้ต่อเดือน 
           10,000 – 15,000 บาท  
           15,001 – 20,000 บาท  
           20,001 – 30,000 บาท  
           สูงกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป  
5. ระดับการศึกษา 
           ต่ ากว่าอนุปริญญา  
           อนุปริญญา  
           ปริญญาตร ี 
           สูงกว่าปริญญาตรี  
6. ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
           ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน  
           ช านาญการ/ช านาญงาน  

 ช านาญการพิเศษ/อาวุโส  
            อ่ืนๆ 
7. หน่วยงานที่สังกัด 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 4                         
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น            
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย 
 

 
13 
34 
62 
39 
 
5 
4 
87 
52 
 

116 
19 
6 
7 
 

15 
14 
12 
11 
12 
8 
15 
7 
8 
14 
12 
10 
10 
 

 
8.8 
23.0 
41.9 
26.4 

 
3.4 
2.7 
58.8 
35.1 

 
78.4 
12.8 
4.1 
4.7 

 
10.1 
9.5 
8.1 
7.4 
8.1 
5.4 
10.1 
4.7 
5.4 
9.5 
8.1 
6.6 
6.6 

 
 
 

 



ตารางท่ี  4.1 (ต่อ) 
 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จ านวน(N= 148)  ร้อยละ 
8.  ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในหน่วยงาน                
    สังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

0 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 ปี ขึ้นไป 
 

 
 

43 
47 
39 
19 

 
 

29.1 
31.8 
26.4 
12.8 

 
 
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อลักษณะงาน 

  2.1 ระดับความคิดเห็นต่อลักษณะงาน  

  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อลักษณะของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีระดับความคิดเห็นต่อ
ลักษณะงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านความท้าทายในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.06 
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ  
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 แสดงระดับความคิดเห็นต่อลักษณะงาน  

 
ข้อ ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน Mean 

(    )   
S.D. ระดับ 

 
1. 
3. 
4. 
2. 

ความท้าทายในการท างาน  
การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน 
ลักษณะการท างานเป็นทีม 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

4.06 
3.81 
3.59 
3.52 

.48 

.55 

.62 

.63 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

                                เฉลี่ย 3.75 .44  
 

  2.2 ระดับความคิดเห็นต่อลักษณะงาน จ าแนกตามรายข้อ 

  ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรรายด้านความคิดเห็นต่อลักษณะงานพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อลักษณะงานอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1. แม้บางครั้งท่านได้รับมอบหมายงานที่ยากแต่ท่าน       
ก็สามารถท างานนั้นเป็นผลส าเร็จ ค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาข้อที่ 11. ความส าเร็จของท่าน ส่วนหนึ่ง  
มาจากเพ่ือนร่วมงานของท่าน ค่าเฉลี่ย 4.06 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ข้อ 10. ในการ



ปฏิบัติงานของท่านเมื่อมีปัญหาท่านมักจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองทุกครั้ง ค่าเฉลี่ย 2.75 (ตารางที่ 4.3 
ถึงตารางที ่4.6) 

ตารางท่ี 4.3 แสดงระดับความคิดเห็นต่อลักษณะงาน ด้านความท้าทายในการท างาน 
 

ข้อ ความท้าทายในการท างาน Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

1. 
 

2. 

แม้บางครั้งท่านได้รับมอบหมายงานที่ยาก 
แต่ท่านก็สามารถท างานนั้นได้เป็นผลส าเร็จ 
งานในหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติอยู่ท า ให้ท่านรู้สึก 
กระตือรือร้นอยากปฏิบัติงานอยู่เสมอ  

4.12 
 

4.01 
 

.62 
 

.57 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

เห็นด้วย 
 

                                เฉลี่ย 4.06 .48  

ตารางท่ี 4.4 แสดงระดับความคิดเห็นต่อลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ข้อ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 

ที่ท างานเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถ
อย่างเสมอภาคกัน 
ท่านคิดว่าหากท่านมีความรู้ความช านาญและ 
ประสบการณ์ในงานมากข้ึน เมื่อถึงเวลาที่ 
เหมาะสมท่านจะได้รับต าแหน่งให้สูงขึ้น  
ไม่ว่าท่านจะปฏิบัติงานได้ดีเพียงใด ก็ไม่เคย 
ได้รับความสนใจจากหน่วยงาน และหัวหน้า 

3.74 
 

3.52 
 
 

3.31 
 

.81 
 

.84 
 
 

.92 
 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย     
ปานกลาง 

 
เห็นด้วย     
ปานกลาง 

                                เฉลี่ย 3.52 .63  
 

ตารางที ่4.5 แสดงระดับความคิดเห็นต่อลักษณะงาน ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน 

ข้อ การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

6. 
 

8. 
 

7. 

ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วม 
และแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 
ท่านได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 
ส าคัญขององค์กร 
ท่านได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและ 
ผู้บังคับบัญชาทุกครั้งเมื่อท่านได้เสนอความ 
คิดเห็น 

3.95 
 

3.79 
 

3.70 
 
 

.79 
 

.68 
 

.65 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย      
 

เห็นด้วย 

                                เฉลี่ย 3.81 .68  



ตารางท่ี 4.6 แสดงระดับความคิดเห็นต่อลักษณะงาน ด้านลักษณะการท างานเป็นทีม 

ข้อ ลักษณะการท างานเป็นทีม Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

11. 
 

9. 
 

10. 
 

ความส าเร็จของท่าน ส่วนหนึง่มาจากเพ่ือน 
ร่วมงานของท่าน 
การท างานภายในส่วนงานของท่านมักจะ 
ท างานร่วมกันเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างท า 
ในการปฏิบัติงานของท่านเมื่อมีปัญหาท่าน 
มักจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเกือบทุกครั้ง 

4.06 
 

3.95 
 

2.75 

.78 
 

.88 
 

1.04 

เห็นด้วย 
ปานกลาง     
เห็นด้วย 

 
เห็นด้วย    

                                เฉลี่ย 3.59 .62  
 

ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  3.1 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดส านักงาน     
ปศุสัตว์เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ย 3.88 รองลงมาคือ 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ค่าเฉลี่ย 3.75 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านเงินเดือน
และสวัสดิการต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 3.25 รายละเอียดปรากฏตามตารางที ่4.7 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

ข้อ ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

6. 
5. 
3. 
4. 
2. 
7. 
8. 
1. 

ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร  
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร 
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ 
เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ  

3.88 
3.75 
3.69 
3.68 
3.61 
3.54 
3.26 
3.25 

.60 

.60 

.68 

.54 

.63 

.58 

.61 

.79 

   ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ปานกลาง     
ปานกลาง 

                                เฉลี่ย 3.60 .40  
 

 



  3.2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรายข้อ 

  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ค่าเฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 6. ในหน่วยงานที่ท่านท างานมีอุปกรณ์ส านักงานและ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน และข้อ 10. ท่านสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาได้
เป็นอย่างดี และข้อ 16. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความรับผิดชอบในงานของตนเป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 
3.93 รองลงมา ข้อที่ 12. ในการท างานท่านมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเพ่ือนร่วมงานในปัจจุบัน 
ค่าเฉลี่ย 3.90 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ น้อยที่สุดคือ ข้อที่ 22.ท่านคิดว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่
ได้รับจากองค์กรไม่คุ้มค่ากับความอุตสาหะที่ท่านอุทิศให้กับองค์กรค่าเฉลี่ย 3.02 รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที ่4.8 ถึง ตารางที ่4.15 

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ 

ข้อ เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

1. 
 

2. 
 

ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ได้รับ 
มอบหมาย 
สวัสดิการในหน่วยงานที่ได้รับ 
สามารถช่วยเหลือท่านและครอบครัวได้ 

3.27 
 

3.22 
 

.90 
 

.92 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง   

                                เฉลี่ย 3.25 .79  
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของ 
                 บุคลากร 

ข้อ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
 

Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

3. 
 

5. 
 

4. 
 

ท่านเคยได้รับการฝึกอบรมในงานที่ตรงกับ 
งานที่ท่านได้รับมอบหมาย 
ท่านไม่เคยได้รับการพัฒนาและเรียนรู้จาก 
หน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ 
หน่วยงานมีแผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม 
 

3.84 
 

3.65 
 

3.35 
 

.95 
 

.98 
 

.88 
 

สูง 
 

ค่อนข้างสูง  
 

ปานกลาง 
 

                                เฉลี่ย 3.61 .63  
 

 

 



ตารางท่ี 4.10 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ข้อ สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

6. 
 

8. 
 

7. 
 
 

ในหน่วยงานที่ท่านท างานมีอุปกรณ์ส านักงาน 
และคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน 
ท่านพอใจกับบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมใน 
ท างานของหน่วยงาน 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
ที่ท่านท างาน มีเสถียรภาพสามารถใช้งาน 
กับอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง 

3.93 
 

3.67 
 

3.47 
 

.85 
 

.68 
 

.97 
 

ค่อนข้างสูง 
 

ค่อนข้างสูง   
 

ปานกลาง 
 

                                เฉลี่ย 3.69 .68  
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

ข้อ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

10. 
 

9. 
11. 

ท่านสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
ได้เป็นอย่างดี 
ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน า ในการปฏิบัติงาน 
ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ให้ความยุติธรรมต่อการ
ท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเท่าเทียม 

3.93 
 

3.87 
3.24 

.59 
 

.63 

.91 

สูง 
 

ค่อนข้างสูง 
ปานกลาง   

                                เฉลี่ย 3.68 .54  
 

ตารางท่ี 4.12 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

ข้อ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

12. 
 

13. 
 

14. 

ในการท างานท่านมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับ
เพ่ือนร่วมงานในปัจจุบัน 
ในการปฏิบัติงานท่านได้รับความร่วมมือและ 
ประสานงานจากเพ่ือนร่วมงานด้วยดี 
เมื่อท่านเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานท่านจะต้อง 
แก้ไขปัญหาเองโดยล าพังโดยไม่ได้รับการ 
ช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน 

3.90 
 

3.89 
 

3.45 

.74 
 

.66 
 

.93 

สูง 
 

สูง 
 

ค่อนข้างสูง   

                                เฉลี่ย 3.75 .60  
 



ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา 

ข้อ ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

16. 
 

17.  
 

15. 
 

ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความรับผิดชอบ 
ในงานของตนเป็นอย่างดี 
ผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลที่ท่านไว้วางใจและ 
ศรัทธา 
ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นผู้ชี้แนะเพ่ือให้ท่าน 
ท างานบรรลุผลส าเร็จ 

 
3.93 

 
3.89 
3.82 

 

 
.63 

 
.69 
.68 

 

ค่อนข้างสูง 
 

ค่อนข้างสูง 
 

ค่อนข้างสูง   

                                เฉลี่ย 3.88 .60  
 

ตารางที ่4.14 แสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร 

ข้อ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

18. 
 
 

19. 
 
 

โดยรวมท่านได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
และผู้บังคับบัญชาว่าท่านมีความสามารถ 
ในการท างาน 
หลายครั้งที่ท่านคิดว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อ
ท่านอย่างมีอคติไม่ให้ความส าคัญเหมือนเพื่อน
ร่วมงานคนอื่นๆ 

3.75 
 
 

3.33 
 
 

.60 
 
 

.94 
 
 

ค่อนข้างสูง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

                                เฉลี่ย 3.54 .58  
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ 

ข้อ ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

20. 
 
 

21. 
 

22. 

เมื่อท่านประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ท่านจะได้รับความช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาโดย
ไม่ปล่อยให้ท่านแก้ปัญหาโดยล าพัง 
ในบางครั้งท่านก็ถูกผู้อื่นฉกฉวยความดี
ความชอบไปจากความส าเร็จในงานของท่าน 
ท่านคิดว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจาก 
องค์กรไม่คุ้มค่ากับความอุตสาหะท่ีท่านอุทิศ
ให้กับองค์กร 

3.60 
 
 

3.16 
 

3.02 

.75 
 
 

.96 
 

.96 

ค่อนข้างสูง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง   

                                เฉลี่ย 3.26 .61  



ส่วนที่ 4 ระดับความผูกพันต่อองค์กร 
  4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์

เขต 4 จ าแนกรายดา้นและโดยรวม 

  ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความจงรักภักดี
ต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร            
มีค่าเฉลี่ย 3.93 และน้อยที่สุดด้านความเสียสละเพ่ือองค์กร ค่าเฉลี่ย 3.13 รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที ่4.16 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4      
รายด้านและโดยรวม 

ข้อ ความผูกพันต่อองค์กร Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

4. 
2. 
1. 
3. 
 

5. 

ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์กร 
ความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพ
ขององค์กร 
ความเสียสละเพ่ือองค์กร 

4.00 
3.93 
3.92 
3.37 

 
3.13 

.51 

.55 

.64 

.87 
 

.96 

สูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง   

                                เฉล่ีย 3.73 .49  
 

  4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์
เขต 4 จ าแนกรายข้อและโดยรวม 

  ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความผูกพันต่อองค์กร พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 12. เมื่อมีผู้กล่าวถึงองค์กรในทางที่ผิดท่านจะรู้สึก      
ไม่พอใจและจะพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมาคือข้อที่ 6.แม้ว่าองค์กร
จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวก็ไม่เก่ียวกับตัวท่าน ค่าเฉลี่ย 4.06 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความผูกพัน
ต่อองค์กรน้อยที่สุด คือข้อที ่15. ท่านยินดีลดเงินเดือนหากจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานต่อไปได้ 
ค่าเฉลี่ย 2.89 รายละเอียดปรากฏตามตารางที ่4.17 ถึงตารางที ่4.21 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4.17 แสดงระดับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์กร 
ข้อ ความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์กร Mean 

(    )   
S.D. ระดับ 

 
3. 
 

2. 
 

1. 

ท่านจะท างานในเวลางานเท่านั้นถึงแม้งานที่
ท่านได้รับมอบหมายยังไม่ส าเร็จลุล่วง 
ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มท่ีในการ 
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
ท่านไม่อยากท างานนอกเหนือจากความ
รับผิดชอบ 

4.03 
 

4.02 
 

3.71 

.94 
 

.68 
 

.99 

ค่อนข้างสูง 
 

ค่อนข้างสูง 
 

สูง 
 

                                เฉลี่ย 3.92 .64  
 

ตารางท่ี 4.18 แสดงระดับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
ข้อ ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

 
Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

6. 
 

5. 
 
 

4. 
 
 

7. 

แม้ว่าองค์กร จะประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวก็ไม่เก่ียวกับตัวท่าน 
ท่านไม่ลังเลที่จะท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งใน
นามองค์กร เช่น เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะ 
ท่านคิดว่าท่านเป็นสมาชิกคนส าคัญ ของ
หน่วยงานที่มีส่วนในความส าเร็จ และการ
พัฒนาขององค์กร 
หน่วยงานเป็นองค์กรที่ดีที่ท่านภูมิใจและมั่นใจ
ว่าการท างานที่นี่จะท า ให้ชีวิตท่านมีความสุข 

4.06 
 

3.95 
 
 

3.85 
 
 

3.85 

.85 
 

.73 
 
 

.76 
 
 

.73 
 

สูง 
 

สูง 
 
 

สูง 
 
 

สูง 

                                เฉลี่ย 3.93 .55  

ตารางท่ี 4.19 แสดงระดับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิก 
ภาพขององค์กร 

ข้อ ความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิก 
ภาพขององค์กร 

Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

9. 
 

8. 

ท่านไม่คิดจะลาออกถึงแม้องค์กรจะประสบ
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 
แม้ท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือโอนย้ายไป
อยู่กับหน่วยงานอ่ืน และมีรายได้ท่ีสูงกว่าแต่
ท่านก็สมัครใจที่จะท างานให้องค์กร 

3.39 
 

3.34 

.97 
 

.96 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

                                เฉลี่ย 3.73 .87  



ตารางท่ี 4.20 แสดงระดับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร 

ข้อ ความจงรักภักดีต่อองค์กร Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 
 

13. 

ท่านรู้สึกเฉย ๆ เมื่อทราบว่าการด าเนินงานของ 
องค์กร ไม่เรียบร้อยและมีอุปสรรค 
ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่ควรค านึงถึงผลประโยชน์
ขององค์กรควบคู่กับผลประโยชน์ของตน 
เมื่อมีผู้กล่าวถึงองค์กรในทางที่ผิด ท่านจะรู้สึก
ไม่พอใจและจะพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจให้
ถูกต้อง 
ท่านมักจะร่วมวิพากษ์ วิจารณ์ (นินทา) องค์กร
ในด้านลบกับเพ่ือนร่วมงาน หรือคนท่ัวไปเสมอ 

3.94 
 

3.94 
 

4.26 
 
 

3.86 

.90 
 

.90 
 

.62 
 
 

.94 
 

ค่อนข้างสูง 
 

ค่อนข้างสูง 
 

สูง 
 

สูง 
ค่อนข้างสูง 

                                เฉลี่ย 4.00 .51  
 

ตารางท่ี 4.21 แสดงระดับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความความเสียสละเพ่ือองค์กร 

ข้อ ความความเสียสละเพ่ือองค์กร Mean 
(    )   

S.D. ระดับ 
 

14. 
 

16. 
 

15. 
 

ท่านยินดีที่จะลาออกจากการเป็นข้าราชการ
หากจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานต่อไปได้ 
ท่านยินดีไม่รับค่าตอบแทนพิเศษปลายปี หาก
จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานต่อไปได้ 
ท่านยินดีลดเงินเดือนหากจะท า ให้องค์กร
สามารถด าเนินงานต่อไปได้ 

3.35 
 

3.15 
 

2.89 

1.04 
 

1.64 
 

1.12 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

                                เฉลี่ย 3.13 .96  
 

5. การทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีเพศต่างกัน    
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่า เพศชาย มีค่าเฉลี่ย 3.73 เพศหญิง มีค่าเฉลี่ย 3.72        
เมื่อทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า ประชากรที่มีเพศต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน      
ที่ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1 (ตารางที ่4.22) 

 
 



ตารางที่ 4.22 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเพศกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 4 

เพศ N Mean S.D. T Sig. 
ชาย 
หญิง 
                รวม 

94 
54 
148 

3.72 
3.73 
3.73 

.42 

.59 

.49 

.14 

.15 
 

.88 

.87 
 

 
สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีอายุต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร

แตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีอายุต่างกัน     
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่า อายุ 56-65 ปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.40 รองลงมา อายุ 
46-55 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.92 และอายุ 15-25 ปี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.50 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test
พบว่า ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีอายุต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐานข้อ 2 (ตารางที ่4.23) 

ตารางท่ี 4.23 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอายุกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 4 

อายุ N Mean S.D. T Sig. 
15 - 25 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
46 – 55 ปี 
56 – 65 ปี 
                รวม 

4 
49 
58 
33 
4 

148 

3.50 
3.52 
3.76 
3.92 
4.40 
3.73 

.39 

.46 

.46 

.43 

.36 

.49 

6.50 
 

.00 
 

 
    เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า ข้าราชการส านักงาน   
ปศุสัตว์เขต 4 ที่มีอายุ 46-55 ปี และอายุ 56-65 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า อายุ 15-25 ปี 
และอายุ 36-45 ปี (ตาราง 4.24) 

ตารางท่ี 4.24 เปรียบเทียบอายุรายคู่ ด้วยวิธีการของ Scheffe 

อายุ 15 - 25 ป ี 26 – 35 ปี 36 – 45 ปี 46 – 55 ปี 56 – 65 ปี 
15 - 25 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
46 – 55 ปี 
56 – 65 ปี 

 
 
 
 
 

 
 
 

.3994*  

.8833* 

   



  สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองคก์รแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีสถานภาพ
สมรสต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่าข้าราชการที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/
แยกกันอยู่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด. 3.99 รองลงมาคือข้าราชการมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉลี่ย 3.81 และ
ข้าราชการที่มีสถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.61 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ข้าราชการ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 3 (ตารางที ่4.25) 

ตารางที่ 4.25 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างสถานภาพสมรสกับความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

สถานภาพสมรส N Mean S.D. T Sig. 
โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่
                รวม 

68 
72 
8 

148 

3.61 
3.81 
3.99 
3.73 

.52 

.47 
3.99 
.49 

4.26 
 

.16 
 

 
  สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพัน

ต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีรายได้ต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน พบว่าข้าราชการที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 4.05 รองลงมารายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 3.70 และรายได้ต่อเดือน
10,000-15000 บาท มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.37 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ข้าราชการ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีรายได้ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐานข้อ 4 (ตารางที ่4.26) 

ตารางท่ี 4.26 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายได้ต่อเดือนกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

รายได้ต่อเดือน N Mean S.D. T Sig. 
10,000 – 15,000 บาท  
15,001 – 20,000 บาท  
20,001 – 30,000 บาท  
สูงกว่า 30,000 บาทข้ึนไป  
                รวม 

13 
34 
62 
39 
148 

3.37 
3.53 
3.70 
4.05 
3.73 

.29 

.50 

.36 

.52 

.49 

11.97 
 

.00 
 

 



   เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายได้ต่อเดือน ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า ข้าราชการ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันทุกระดับ 
รายได้ต่อเดือน (ตารางที่ 4.27) 

ตารางท่ี 4.27 เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือน ด้วยวิธีการของ Scheffe 

รายได้ต่อเดือน 10,000 – 
15,000 

15,001– 
20,000 

20,001– 
30,000 

สูงกว่า 
30,000 

 

10,000– 15,000 
15,001– 20,000 
20,001– 30,000 
สูงกว่า 30,000  

 
 
 

.6747* 

 
 
 

.5214* 

 
 
.3

468* 

  

 
  สมมติฐานที่ 5 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ

ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่า ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญา
และอนุปริญญา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน 4.03 รองลงมาระดับการสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย 
3.84 และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.63 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐานข้อที่ 5 (ตารางที่ 4.28) 

ตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างระดับการศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ระดับการศึกษา N Mean S.D. T Sig. 
ต่ ากว่าอนุปริญญา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
                รวม 

5 
4 
87 
52 
148 

4.03 
4.03 
3.63 
3.84 
3.73 

.41 

.40 

.49 

.65 

.49 

3.36 
 

.02 
 

 
  สมมติฐานที่ 6 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีต าแหน่งในการปฏิบัติงานต่างกันมี

ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีต าแหน่งใน 
การปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่า ข้าราชการที่มีต าแหน่งงาน อ่ืน ๆ 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.21 รองลงมา ต าแหน่งช านาญการพิเศษ/อาวุโส 4.13 และต าแหน่งช านาญการ/
ช านาญงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.38 เมื่อทดสอบด้วยสถิต ิF-test พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีต าแหน่งในการ



ปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการ
ยอมรับสมมติฐานข้อ 6 (ตารางที4่.29) 

ตารางท่ี 4.29 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างต าแหน่งในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน N Mean S.D. T Sig. 
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน 
ช านาญการ/ช านาญงาน 
ช านาญการพิเศษ/อาวุโส 
อ่ืนๆ 
                รวม 

116 
19 
6 
7 

148 

3.63 
3.38 
4.13 
4.21 
3.73 

.48 

.41 

.38 

.64 

.49 

7.59 
 

.00 
 

เมื่อน ามาเปรียบเทียบต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า ข้าราชการ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีต าแหน่งช านาญการ/ช านาญงานและต าแหน่งอ่ืนๆ มีความผูกพันต่อ
องค์กรมากกว่าต าแหน่งปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและช านาญการพิเศษ/อาวุโส (ตารางที ่4.30) 

ตารางท่ี 4.30 เปรียบเทียบต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีของ Scheffe 

ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน 
 

ช านาญการ/
ช านาญงาน 

 

ช านาญ
การพิเศษ/

อาวุโส 

อ่ืนๆ  

ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน 
ช านาญการ/ช านาญงาน 
ช านาญการพิเศษ/อาวุโส 
อ่ืนๆ 

 
.3451* 

 
.5758* 

 
 
 

 

 
 
   

  

 

  สมมติฐานที่ 7 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีระยะเวลาที่ท างานต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

     จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีระยะเวลา      
ที่ท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่าข้าราชการที่มีระยะเวลาที่ท างานระหว่าง 
11-15 ปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.90 รองลงมาระยะเวลาที่ท างาน 16 ปี ขึ้นไป และอายุงานค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดระยะเวลา 0-5 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.52 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ f-test พบว่า ข้าราชการที่มี
ระยะเวลาการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นการยอมรับสมมติฐาน ข้อที ่8 (ตารางที ่4.31) 

 

 



ตารางที่ 4.31 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลาที่ท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4    

ระยะเวลาที่ท างาน N Mean S.D. T Sig. 
0 - 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 ปี ขึ้นไป 
                รวม 

43 
47 
39 
19 
148 

3.52 
3.70 
3.90 
3.89 
3.73 

.45 

.51 

.45 

.39 

.49 

5.46 
 

.00 
 

  เมื่อน ามาเปรียบเทียบระยะเวลาที่ท างานด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า ข้าราชการส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 4 ที่มีระยะเวลาท างาน 0-5 ปี 11-15 ปี และ 16 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์กร
มากกว่าระยะเวลา 6-10 ปี (ตารางที ่4.32) 

ตารางท่ี 4.32 เปรียบเทียบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีของ Scheffe 

ระยะเวลาที่ท างาน 0 - 5 ปี 6 – 10 ปี 11 – 15 ปี 16 ปีขึ้น  
0 - 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 ปี ขึ้นไป 

.3451* 
 

.3825* 

.3719* 

 
 
 

 

 
 
   

  

 

  สมมติฐานที่ 8 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความท้าทายในการท างานต่างกัน    
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีระดับความ
คิดเห็นต่อความท้าทายในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่าข้าราชการ   
ที่มีระดับความคิดเห็นต่อความท้าทายในการท างานเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมาระดับ 
ความคิดเห็นต่อความท้าทายในงานไม่แน่ใจ 3.49 และระดับความคิดเห็นต่อความท้าทายในงานเห็น
ด้วย ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.66 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ f-test พบว่า ข้าราชการที่มีความท้าทายในการ
ท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการ
ยอมรับสมมติฐาน ข้อที ่9 (ตารางที ่4.33) 

ตารางท่ี 4.33 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะความคิดเห็นต่อความท้าทายในการท างานกับ       
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ความท้าทายในการท างาน N Mean S.D. T Sig. 
ไม่แน่ใจ  
เห็นด้วย  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
                รวม 

31 
77 
40 
148 

3.49 
3.66 
4.04 
3.73 

.63 

.34 

.46 

.49 

14.75 
 

.00 
 

   



  เมื่อน ามาเปรียบเทียบความท้าทายในการท างาน ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า ข้าราชการ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความคิดเห็นความท้าทายในการท างานระดับเห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง    
มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าระดับไม่แน่ใจ (ตารางที่ 4.34) 

ตารางท่ี 4.34 เปรียบเทียบความท้าทายในการท างาน ด้วยวิธีของ Scheffe 

ความท้าทายในการท างาน ไม่แน่ใจ 
 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

  

ไม่แน่ใจ  
เห็นด้วย  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

 
.3790* 

 

 
 

.5482* 

 
 
 

  

   

 สมมติฐานที่ 9 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความคิดเห็น
ความก้าวหน้าในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่าข้าราชการที่มีความ
คิดเห็นต่อความก้าวหน้าในการท างานเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมาความความคิดเห็น
ต่อความก้าวหน้าในการท างานเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.72 และความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าในการงาน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง,ไม่เห็นด้วย ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2.66 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่าข้าราชการ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความคิดเห็นงานความก้าวหน้าในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐานข้อที่ 9 (ตารางที่ 
4.35) 

ตารางที่ 4.35 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าในการท างาน กับความ
ผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ความก้าวหน้าในการท างาน N Mean S.D. T Sig. 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ไม่เห็นด้วย  
ไม่แน่ใจ 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
                รวม 

5 
73 
50 
20 
148 

2.66 
3.68 
3.72 
4.18 
3.73 

.52 

.39 

.40 
0.49 
.49 

18.73 
 

.00 
 

  เมื่อน ามาเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการท างาน ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า ข้าราชการ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความก้าวหน้าในการท างานทุกระดับความคิดเห็นมีความผูกพันต่อองค์กร 
(ตารางที ่4.36) 

 

 



ตารางท่ี 4.36 เปรียบเทียบความก้าวหน้าในการท างาน ด้วยวิธีของ Scheffe 

ความก้าวหน้าในการท างาน ไม่เห็นด้วย
อย่ า ง ยิ่ ง , 
ไม่เห็นด้วย  

ไม่แน่ใจ 
 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ไม่เห็น
ด้วย  
ไม่แน่ใจ 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
 

1.0241* 
1.0575* 
1.5188* 

 
 

 
 

.4946* 

 
 
 
 

.4613* 

  

 
  สมมติฐานที่ 10 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน

ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความคิดเห็น 
ต่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่าข้าราชการ
ที่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมาความคิดเห็นต่อการ      
มีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.69 และความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ในการท างานไม่เห็นด้วย,ไม่แน่ใจค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.55 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานต่างกัน ความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐาน ข้อที ่10 (ตารางที ่4.37) 

ตารางที่ 4.37 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน 
กับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

การมีส่วนร่วมตัดสินใจ      
ในการท างาน 

N Mean S.D. T Sig. 

ไม่เห็นด้วย, ไมแ่น่ใจ  
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
                รวม 

40 
74 
34 
148 

3.55 
3.69 
4.02 
3.73 

.56 

.35 

.56 

.49 

10.01 
 

.00 
 

  เมื่อน ามาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความก้าวหน้าในการท างานทุกระดับความคิดเห็นมีความ
ผูกพันต่อองค์กร (ตารางที ่4.38) 

 

 

 



ตารางท่ี 4.38 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานด้วยวิธีของ Scheffe 

การมีส่วนร่วมตัดสินใจ     
ในการท างาน 

ไม่เห็นด้วย
,ไม่แน่ใจ 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

  

ไม่เห็นด้วย,ไม่แน่ใจ 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
 
4.692* 

 
 

.3339* 

   

 

  สมมติฐานที่ 11 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีลักษณะการท างานเป็นทีมต่างกัน 
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีลักษณะการ
ท างานเป็นทีมต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่ามีความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมาความคิดเห็นต่อลักษณะการท างานเป็นทีมเห็นด้วย 3.83 
และความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง,ไม่เห็นด้วย ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.20       
เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ข้าราชการที่มีการท างานเป็นทีมต่างกัน ความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐาน ข้อที ่11 (ตารางที ่4.39) 

ตารางที่ 4.39 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีม กับความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

การท างานเป็นทีม N Mean S.D. T Sig. 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ไม่เห็นด้วย  
ไม่แน่ใจ 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
                รวม 

7 
60 
56 
25 
148 

3.20 
3.62 
3.83 
3.89 
3.73 

.72 

.41 

.47 
0.48 
.49 

5.87 
 

.00 
 

     เมื่อน ามาเปรียบเทียบการท างานเป็นทีม ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า ข้าราชการส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 4 ที่มีการท างานเป็นทีมระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง , ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย    
เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ (ตารางที ่4.40)  

ตารางท่ี 4.40 เปรียบเทียบการท างานเป็นทีม ด้วยวิธีของ Scheffe 

การท างานเป็นทีม ไม่เห็นด้วย
อย่ า ง ยิ่ ง , 
ไม่เห็นด้วย  

ไม่แน่ใจ 
 

เห็นด้วย 
 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ไม่เห็นด้วย  
ไม่แน่ใจ 
เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
 

.6295* 

.6295* 

 
 

 
 

 

   



  สมมติฐานที่ 12 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีเงินเดือนและสวัสดิการต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความพึงพอใจ
ต่อเงินเดือนและสวัสดิการต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่าข้าราชการที่มีความ     
พึงพอใจต่อเงินเดือนและสวัสดิการต่างกันระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาความพึงพอใจ          
ต่อเงินเดือนและสวัสดิการระดับค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 3.85 และความพึงพอใจต่อเงินเดือนและ
สวัสดิการระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.43 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ข้าราชการส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความพึงพอใจต่อเงินเดือนและสวัสดิการต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐานข้อที่ 12 (ตารางที่ 4.41) 

ตารางที่ 4.41 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อเงินเดือนและสวัสดิการกับความผูกพันต่อ
องค์กรของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ความพึงพอใจต่อเงินเดือน
และสวัสดิการ 

N Mean S.D. T Sig. 

ค่อนข้างต่ า 
ต่ า 
ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  
สูง 
                รวม 

5 
14 
81 
41 
7 

148 

3.43 
3.45 
3.70 
3.85 
4.00 
3.73 

.93 

.55 

.49 
0.39 
.49 
.49 

3.00 
 

.02 
 

 

  สมมติฐานที่ 13 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ที่มีการความ     
พึงพอใจต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
พบว่าข้าราชการที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรต่างกันสูง            
มีค่าเฉลี่ย 4.16 ความพึงพอใจต่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรรองลงมาคือ ค่อนข้างสูง    
มีค่าเฉลี่ย 3.73 และความพึงพอใจต่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรค่อนข้างต่ า  ,ต่ า 
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.56 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test หรือ พบว่า ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
ที่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐานข้อที่ 13 (ตารางที่ 4.42) 

 

 

 



ตารางที่ 4.42 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
กับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4   

การพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร 

N Mean S.D. T Sig. 

ค่อนข้างต่ า , ต่ า  
ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  
สูง  
                รวม 

9 
46 
70 
23 
148 

3.25 
3.59 
3.73 
4.16 
3.73 

.61 

.49 

.36 
0.47 
.49 

12.07 
 

.00 
 

 

   เมื่อน ามาเปรียบเทียบการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้วยวิธีของ Scheffe 
พบว่า ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ
ความพึงพอใจ มีความผูกพันต่อองค์กร (ตารางที ่4.43)  

ตารางท่ี 4.43 เปรียบเทียบการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้วยวิธีของ Scheffe 

การพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร 

ค่อนข้าง
ต่ า , ต่ า 

ปานกลาง 
 

ค่อนข้างสูง สูง  

ค่อนข้างต่ า , ต่ า  
ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  
สูง  

 
 

.4806* 

.9034* 

 
 

 
.5639* 

 
 
 

.4228* 

  

 
  สมมติฐานที่ 14 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีสภาพแวดล้อมในการท างาน

ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดล้อมในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่าข้าราชการที่มีความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานต่างกันสูง มีค่าเฉลี่ย 3.96 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ในการท างานรองลงมาระดับปานกลาง 3.75 และความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระดับ
ค่อนข้างต่ า ,ต่ า ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.28 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่าข้าราชการส านักงาน    
ปศุสัตว์เขต 4 ที่มีสภาพแวดล้อมในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่าง        
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐานข้อที่ 14 (ตารางที่ 4.44) 

 

 

 



ตารางที่ 4.44 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

สภาพแวดล้อมในการท างาน N Mean S.D. T Sig. 
ค่อนข้างต่ า , ต่ า  
ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  
สูง  
                รวม 

8 
43 
65 
32 
148 

3.28 
3.75 
3.65 
3.96 
3.73 

.87 

.51 

.37 
0.44 
.49 

5.58 
 

.00 
 

   เมื่อน ามาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า ข้าราชการ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีสภาพแวดล้อมในการท างานระดับความพึงพอใจค่อนข้างต่ า ,ต่ า     
ค่อนข้างสูง และสูง มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าระดับปานกลาง (ตารางที่ 4.45)  

ตารางท่ี 4.45 เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมในการท างาน ของบุคลากรด้วยวิธีของ Scheffe 

สภาพแวดล้อมการท างาน ค่อนข้างต่ า , 
ต่ า  

ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง  

ค่อนข้างต่ า , ต่ า  
ปานกลาง  
ค่อนขา้งสูง  
สูง  

 
 
 

.6738* 

 
 

 
 

 
 
 

.3081* 

  

  

 สมมติฐานที่ 15 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความพึงพอใจ
ต่อความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่าข้าราชการที่มี
ความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาสูง มีค่าเฉลี่ย 3.92 ความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชารองลงมาค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 3.79 และความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาค่อนข้างต่ า ,ต่ า ,ปานกลาง ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.56 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐานข้อที่ 15 (ตารางที ่4.46) 

ตารางท่ี 4.46 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชากับความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา 

N Mean S.D. T Sig. 

ค่อนข้างต่ า , ต่ า ,ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  

52 
79 

3.56 
3.79 

.51 

.42 
5.55 

 
.00 

 



สูง  
                รวม 

17 
148 

3.92 
3.73 

.56 

.49 

   เมื่อน ามาเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ระดับความพึงพอใจทุกระดับ  
มีความผูกพันต่อองค์กร (ตารางที ่4.47)  

ตารางท่ี 4.47 เปรียบเทียบความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาด้วยวิธีของ Scheffe 

ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา 

ค่อนข้าง
ต่ า , ต่ า , 
ปานกลาง 

ค่อนข้างสูง 
 

สูง   

ค่อนข้างต่ า , ต่ า ,ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  
สูง  

 
.2378* 
.3652* 

 
 
 

 
 

 

  

 
  สมมติฐานที่ 16 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน

ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ที่มีความพึงพอใจ
ต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่าข้าราชการที่มี
ความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานสูง มีค่าเฉลี่ย 4.02 ความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงานรองลงมาคือค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 3.71 และความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานค่อนข้างต่ า ,ต่ า ,ปานกลาง ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.54 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐานข้อที่ 16 (ตารางที ่4.48) 

ตารางท่ี 4.48 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ความสัมพันธ์กับ         
เพ่ือนร่วมงาน 

N Mean S.D. T Sig. 

ค่อนข้างต่ า , ต่ า ,ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  
สูง  
                รวม 

46 
70 
32 
148 

3.54 
3.71 
4.02 
3.73 

.47 

.43 

.51 

.49 

10.10 
 

.00 
 

   เมื่อน ามาเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า 
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ระดับความพึงพอใจทุกระดับ  
มีความผูกพันต่อองค์กร (ตารางที ่4.49)  



ตารางท่ี 4.49 เปรียบเทียบความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานด้วยวิธีของ Scheffe 

ความสัมพันธ์กับ        
เพ่ือนร่วมงาน 

ค่อนข้าง
ต่ า , ต่ า , 
ปานกลาง 

ค่อนข้างสูง 
 

สูง   

ค่อนข้างต่ า , ต่ า ,ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  
สูง  

 
 

.4772* 

 
 

.3065* 

 
 

 

  

 
  สมมติฐานที่ 17 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาต่างกัน 

มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ที่มีความพึงพอใจ
ต่อผู้บังคับบัญชาภาวะผู้น าต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่าข้าราชการที่มีความ   
พึงพอใจต่อภาวะผู้น าขอผู้บังคับบัญชาต่างกันสูง มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา
ภาวะผู้น า รองลงมาค่อนข้างสูง 3.74 และความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชาภาวะผู้น าค่อนข้างต่ า ,ต่ า    
,ปานกลาง ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.58 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ข้าราชการส านักงาน          
ปศุสัตว์เขต 4 ที่มีภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน ข้อที ่17 (ตารางที่ 4.50) 

ตารางท่ี 4.50 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชากับความผูกพันต่อ
องค์กรของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา N Mean S.D. T Sig. 
ค่อนข้างต่ า , ต่ า ,ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  
สูง  
                รวม 

24 
100 
24 
148 

3.58 
3.74 
3.82 
3.73 

.69 

.41 

.51 

.49 

1.53 
 

.22 
 

 
  สมมติฐานที่ 18 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อ

องค์กรต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความรู้สึกว่าตน
มีความส าคัญต่อองค์กรต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่าข้าราชการที่มีความรู้สึกว่า
ตนมีความส าคัญต่อองค์กรสูง มีค่าเฉลี่ย 4.19 ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กรรองลงมาคือ
ค่อนข้างสูง 3.83 และความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กรต่ า ,ปานกลาง ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.61 
เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test พบว่า ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญต่อองค์กรต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐาน ข้อที ่18 (ตารางที ่4.51) 



ตารางที่ 4.51 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร       
กับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญ
ต่อองค์กร 

N Mean S.D. T Sig. 

ต่ า ,ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  
สูง  
                รวม 

88 
48 
12 
148 

3.61 
3.83 
4.19 
3.73 

.46 

.41 

.60 

.49 

10.06 
 

.00 
 

   เมื่อน ามาเปรียบเทียบความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ด้วยวิธีของ Scheffe   
พบว่า ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ระดับความ    
พึงพอใจทุกระดับ  มีความผูกพันต่อองค์กร (ตารางที ่4.52)  

ตารางท่ี 4.52 เปรียบเทียบความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ด้วยวิธีของ Scheffe 

ความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญต่อองค์กร 

ต่ า, 
ปานกลาง 

ค่อนข้างสูง 
 

สูง   

ต่ า ,ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  
สูง  

 
.2205* 
.5812* 

 
 
 

 
 

 

  

 

  สมมติฐานที่ 19 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความรู้สึกว่า
องค์กรเป็นที่พึ่งได้ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่าข้าราชการที่มีความรู้สึกว่าองค์กร
เป็นที่พ่ึงได้ค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 3.92 ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้รองลงมาระดับสูง3.78 และ
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้ค่อนข้างต่ า ,ต่ า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.56 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ F-test 
พบว่า ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่ พ่ึงได้ต่างกันมีความผูกพัน    
ต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐานข้อที่ 19   
(ตารางที ่4.53) 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4.53 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้กับความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

ความรู้สึกว่าองค์กร       เป็น
ที่พ่ึงได้ 

N Mean S.D. T Sig. 

ค่อนข้างต่ า , ต่ า  
ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  
สูง  
                รวม 

15 
80 
46 
7 

148 

3.56 
3.64 
3.92 
3.78 
3.73 

.75 

.36 

.51 

.60 

.49 

3.93 
 

.01 
 

   เมื่อน ามาเปรียบเทียบความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า
ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่อนข้างสูง มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าระดับค่อนข้างต่ า ต่ า สูง (ตารางที่ 4.54)            
ตารางท่ี 4.54 เปรียบเทียบความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้ ของบุคลากรด้วยวิธีของ Scheffe 

ความรู้สึกว่าองค์กร 
เป็นที่พ่ึงได้ 

ค่อนข้าง
ต่ า , ต่ า 

ปานกลาง 
 

ค่อนข้างสูง สูง  

ค่อนข้างต่ า , ต่ า  
ปานกลาง  
ค่อนข้างสูง  
สูง  

 
 
 
 

 
 

.2743* 
 

 
 
 

 

  

 



บทท่ี 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
   การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์
เขต 4  มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

  1. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  

  2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงาน
สังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4  

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  มีจ านวนทั้งหมด 278 คน จาก 12 จังหวัด จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1967 อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549 : หน้า 47)         
ได้กลุ่มตัวอย่าง 164 ตัวอย่าง 

  ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามให้กับเจ้าหน้าที่ 164 ชุด และได้รับแบบสอบถามที่ตอบ
ครบถ้วนกลับคืนมา จ านวน 148 ชุด รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 148 ชุดคิดเป็นร้อยละ 90.24        
จากจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test 
และ F-test ตามลักษณะของตัวแปร 

 
1. สรุปผลการศึกษา 

  1.1 ผลการศึกษาจ าแนกตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4  

   1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.5 มีอายุระหว่าง 
36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.2 สถานภาพสมรส ร้อยละ 48.6 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท ร้อยละ 41.9 ระดับการศกึษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 58.8 ต าแหน่งในการปฏิบัติงานต าแหน่ง
ช านาญการ/ช านาญงาน ร้อยละ 78.4 กลุ่มตัวอย่างที่สังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 คิดเป็นร้อยละ 
8.8  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.8 

 



 

  1.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นต่อลักษณะงาน 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 
4 ต่อระดับความคิดเห็นต่อลักษณะงานพบว่า โดยรวมแล้วข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 มีความคิดเห็นต่อลักษณะงานอยู่ในระดับเห็นด้วย 3.75 โดยเรียงล าดับ
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในแต่ละด้านจากข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 
4 มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความท้าทายในการท างาน ค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านลักษณะการท างานเป็นทีมค่าเฉลี่ย 3.59 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่   
การงาน ค่าเฉลี่ย 3.52 

  1.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  จากการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์    
เขต 4 ต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพบว่า โดยรวมแล้วข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงาน
สังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ค่าเฉลี่ย 3.60           
โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านภาวะ
ผู้น าของผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานค่าเฉลี่ย 3.75              
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าเฉลี่ย 3.69 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ย 3.68 
ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.61 ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญ  
ต่อองค์กร ค่าเฉลี่ย 3.54 ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ ค่าเฉลี่ย 3.26 ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.25 

  1.1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กร 

    จากการศึกษาความผูกพันของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
พบว่าโดยรวมแล้วข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 มีความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ค่าเฉลี่ย 3.73 เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นแต่ละด้านจาก
มากไปหาน้อย ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร ค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์กร ค่าเฉลี่ย 3.92 ด้าน
ความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ค่าเฉลี่ย 3.37 ด้านความเสียสละเพ่ือองค์กร 
มีค่าเฉลี่ย 3.13 สอดคล้องกับผลการศึกษาของสายธาร ทองอร่าม (2550 : 9) ความผูกพันต่อองค์กร 
: กรณีศึกษา บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด สาขารามค าแหง ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง 
ความรู้สึกสัมพันธ์ที่ดีในด้านบวก ในแง่ของความรู้สึกทัศนคติ พฤติกรรมค่านิยมที่ดีที่สมาชิกมีต่อ
องค์กรมีความเชื่อมั่นศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององค์กร เต็มใจที่จะปฏิบัติงานจนเกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์กร 

 
 
 



 
  1.2 ผลการศึกษาจ าแนกตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน

ต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า 

  1.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ได้แก่ ตัวแปรอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความท้าทายในการท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน     
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน ลักษณะการท างานเป็นทีม เงินเดือนและสวัสดิการ     
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกว่าตน            
มีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้ 

  1.2.2 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  ได้แก่ ตัวแปรเพศ สถานภาพสมรส ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา 

 
  จึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ ค่านัยส าคัญ 

สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีเพศ
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

0.87 

สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีอายุ
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

สมมติฐานที่ 3 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
สถานภาพสมรสต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

0.16 

สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

สมมติฐานที่ 5 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.02 

สมมติฐานที่ 6 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีต าแหน่ง
ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

สมมติฐานที่ 7 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มรีะยะเวลา
ที่ท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

 



สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ ค่านัยส าคัญ 

สมมติฐานที่ 8 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความ    
ท้าทายในการท างานต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

สมมติฐานที่ 9 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

สมมติฐานที่ 10 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง
กัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

สมมติฐานที่ 11 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีลักษณะ
การท างานเป็นทีมต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

สมมติฐานที่ 12 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
เงินเดือนและสวัสดิการต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง
กัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.02 

สมมติฐานที่ 13 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กรแตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

สมมติฐานที่ 14 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
สภาพแวดล้อมในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

สมมติฐานที่ 15 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

สมมติฐานที่ 16 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

สมมติฐานที่ 17 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีภาวะ
ผู้น าของผู้บังคับบัญชาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง
กัน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

0.22 

สมมติฐานที่ 18 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กรต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

สมมติฐานที่ 19 ข้าราชการส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

0.00 

 



5.2 อภิปรายผล 
  การศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงาน  

ปศุสัตว์เขต 4 สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยเฉพาะในการทดสอบสมมติฐานในรายละเอียด ดังนี้ 

  การทดสอบสมมุติฐาน 

  สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีเพศ
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าไม่แตกต่างกันเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้ จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4    
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.5 เพศหญิง 36.5 สิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงมีความเสมอภาคกัน จึงส่งผลให้เพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อธิทธ์ ประกอบสุข (2549 :83) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความผูกพัน
ต่อองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรสฯ ไม่มีความแตกต่างกันใน
เรื่องความผูกพันต่อองค์กร 

  สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีอายุ
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้ ประชากรกลุ่มตัวอย่างของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4       
ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.2 บุคคลที่มีอายุมาก มีระยะเวลาในการท างาน
นาน จะมีแนวโน้มต่อความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ยิ่งลักษณ์   
เกิดแจ้ง (2549 :61) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนเอกชน : 
กรณีศึกษา ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ จ.สกลนคร ผลการศึกษาพบว่าครูที่มีอายุแตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อโรงเรียนแตกต่างกัน อธิบายว่าครูที่สมรสแล้วย่อมต้องการความมั่นคงในการท างาน         
ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนสถานที่ท างานบ่อย ๆ เนื่องจากมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในครอบครัว          
เมื่อครูท างานที่โรงเรียนเป็นระยะเวลานาน ท า ให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

  สมมติฐานที ่3 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีสถานภาพ
สมรสต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ประชากร
กลุ่มตัวอย่างของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพ
สมรส 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 มีสถานภาพโสด 68 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 เนื่องจากประชากร
กลุ่มตัวอย่างระหว่างสถานภาพมีจ านวนใกล้เคียงกันจึงมีความผูกพันไม่แตกต่างกัน 

  สมมติฐานที่ 4 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีรายได้   
ต่อเดือนต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 4.05 Becker (1960 :32-40 อ้างถึงใน อธิทธ์ ประกอบสุข 2549 :26) อธิบายถึงเหตุผล     
ที่บุคคลเกิดความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นเพราะบุคคลนั้นได้เกิดการลงทุน  (Side Bet)           
ต่อสิ่งนั้น ๆ ไว้หากเขาไม่ตัดสินใจที่จะผูกพันต่อสิ่งนั้น เขาอาจจะเกิดสูญเสียมากกว่าการผูกพันไว้จึง



จ าเป็นต้องกระท า โดยไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอ่ืน เช่น การที่คนเราเข้าไปท างานอยู่ในองค์กรในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุน (investment) ซึ่ง Beacker เรียกว่า Side bet อาจปรากฏ
ออกในรูปของเวลา แรงกาย ก าลังสติปัญญาที่จะลงทุนไปตลอดจนการยอมเสียโอกาสบางอย่างเพราะ
บุคคลนั้นย่อมหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทนจากองค์กรระยะยาว ในรูปของบ าเหน็จ บ านาญ
และสวัสดิการต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนหรือรายได้ประจ า ถ้าลาออกจากองค์กรเขาจะต้อง 
สูญเสียสิ่งเหล่านี้ จึงไม่มีทางเลือกอย่างอ่ืน นอกจากการผูกพันกับองค์กรต่อไป 

     สมมติฐานที่ 5 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญาและ
อนุปริญญา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.03 รองลงมาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ย 3.84 และระดับ
ปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.63 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สายธาร ทองอร่าม (2550 :80) 
ความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษากรณี บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด สาขารามค าแหง พนักงานที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะมีความผูกพันในองค์กรสูงกว่าพนักงานที่มีการศึกษาสูงกว่า 

  สมมติฐานที่ 6 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีต าแหน่ง
ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับ 
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี ้ข้าราชการที่มีต าแหน่งงาน อ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.21 รองลงมา ต าแหน่ง
ช านาญการพิเศษ/อาวุโส 4.13 สอดคล้องกับผลการศึกษาของทองพิน ขันอาสา (2549 : 91)       
ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐต่อองค์กร  กรณีศึกษาข้าราชการกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ข้าราชการที่มีต าแหน่งสูงมีแนวโน้มจะมีความผูกพันต่อองค์กรมาก ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่า การขึ้นสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นในกรมการปกครอง โดยเฉพาะระดับผู้บริหาร ต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถ ความช านาญและประสบการณ์ และความตั้งใจในการท างานอย่างหนัก เพ่ือให้
เขามีผลปฏิบัติการที่ดี อยู่ในระดับที่ดีเหนือคนอ่ืนจนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และหน่วยงานอ่ืน และยิ่งมีต าแหน่งสูงขึ้น เขาก็จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีบทบาทความ
เด่นชัดในการเป็นตัวแทนขององค์กรมากขึ้น จึงมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น เต็มใจสร้างผลงาน
และจงรักภักดีต่อองค์กรมากข้ึน 

  สมมติฐานที ่7 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีระยะเวลา
ที่ท างานในสถาบันต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงาน 
ปศุสัตว์เขต 4 ที่มีระยะเวลาที่ท างานในสถาบันต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่า 
ข้าราชการที่มีระยะเวลาท างานระหว่าง 11-15 ปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.90 รองลงมาระยะเวลา      
ที่ท างาน 16 ปี ขึ้นไปมีค่าเฉลี่ย 3.89 และระยะเวลาที่ท างานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 0-5 ปี สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของยิ่งลักษณ์ เกิดแจ้ง (2549 :61) เรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของ
ครูโรงเรียนเอกชน: กรณีศึกษา ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ จ.สกลนคร พบว่า ครูที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานกับโรงเรียนที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อโรงเรียนแตกต่างกัน เพราะครูที่ปฏิบัติงานใน



โรงเรียนนานเท่าใด ก็จะมีความเข้าใจโรงเรียนในทางที่ดี เข้าใจวัฒนธรรมและค่านิยมของโรงเรียน   
ท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นด้วย 

  สมมติฐานที่ 8 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความ    
ท้าทายในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการ
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรรายด้านความคิดเห็นต่อลักษณะ
งานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านความท้าทายในการท างาน เฉลี่ย 4.06 สอดคล้องกับ     
ผลการศึกษาของทองพิน ขันอาสา (2549 :93) ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐต่อองค์กร กรณีศึกษา 
ข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้าราชการที่มีความท้าทายในการท างานสูง          
มีแนวโน้มจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูง ซึ่งเป็นเพราะลักษณะการท างานของกรมการปกครองที่มี
ความพิเศษ คือ ความหลากหลาย บางงานจ าเป็นต้องใช้ความสามารถส่วนตัว เพ่ือที่จะท างาน        
ให้ส าเร็จลุล่วงได้ ต้องใช้ทักษะในการพูด ทักษะในการประสานงาน ทักษะในการเจรจาต่อรอง    
หว่านล้อม ชักจูง เพ่ือให้เกิดการประนีประนอมยอมความหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงท าให้
ข้าราชการกรมการปกครองสนุกและไม่เบื่อในการท างาน เกิดความผูกพันกับงานและองค์กร ผลของ
การศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Allen and Mayer (1990) ที่พบว่าปัจจัยที่ก่อเกิดความผูกพัน
ต่อองค์กรด้านความรู้สึก (Affective Commitment) คือ ความอิสระในการท างาน ลักษณะเฉพาะ
ของงาน ความส าคัญของงานและทักษะในการท างานที่หลากหลาย 

  สมมติฐานที่ 9 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
ความก้าวหน้าในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน     
เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรตามแนวคิดของ  Hewitt 
Associates(2003) 7 ประการ ประการที่ 6. โอกาสที่ได้รับ Opportunity) หมายถึง พนักงานได้มี
โอกาสในการที่จะได้รับการยกย่อง การได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือการได้รับโอกาสที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานหรือชีวิตส่วนตัว ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 เปิดโอกาสให้ข้าราชการได้      
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนางานและชีวิตส่วนตัว เช่น การสนับสนุนให้ข้าราชการเสนอโครงการ
เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองตามความสนใจ  การด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวช่วยพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ส่งผลต่อการพัฒนางาน และเกิดความก้าวหน้า          
ในการท างาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553 : 93) เรื่อง ความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลนครยะลา พบว่าพนักงานที่สามารถท างานส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
จะได้รับผลตอบแทนจากการท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร จึงท าให้มีความรู้สึกผูกพัน    
ต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จ 

  สมมติฐานที่ 10 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีการมี
ส่วนร่วมตัดสินใจในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็น
การยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แนวคิดของ March & Simon (1995) พนักงานที่มีความรู้สึกผูกพัน
อย่างแท้จริงต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรอยู่ใน
ระดับสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อธิทธ์ ประกอบสุข (2549 :83) ความผูกพันต่อองค์กร : 
ศึกษาเฉพาะกรณ ีบริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จ ากัด พบว่าพนักงานที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน



ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานบริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล 
จ ากัด สามารถเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติ หรือการเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการบริหารงานได้จึง
ท าให้พนักงานที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานมากมีความผูกพันมากกว่าพนักงานที่ไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน จะไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร 

  สมมติฐานที่ 11 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีการมี
ลักษณะการท างานเป็นทีมต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการ
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่าเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อลักษณะการท างานเป็นทีมเห็นด้วยอย่างยิ่ง
เฉลี่ย 3.59 องค์กรจะประสบความส าเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ประกอบด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้าง เกษตรกร เครือข่ายอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 จึงออกแบบการ
ท างานที่มีลักษณะการท างานเป็นทีม กลไกต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นคณะอนุกรรมการ คณะท างาน ซึ่งมี
องค์ประกอบผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลาย พร้อมกับท างานเป็นทีมร่วมกับไปพร้อม ๆ กัน 

  สมมติฐานที ่12 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีเงินเดือน
และสวัสดิการต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็นการยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553 :82) ความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลนครยะลา พนักงานเห็นว่าค่าตอบแทนจากเงินเดือนและสวัสดิการ
ต่าง ๆ คุ้มค่าและสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ ท าให้ไม่ต้องปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

  สมมติฐานที่ 13 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่า
แตกต่างกัน เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน การพัฒนาและยกระดับองค์กรให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ซึ่งการจะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ได้อย่างไรนั้น ต้องเริ่มจากการที่บุคลากรในองค์กรต้องเรียนรู้และพัฒนาไปตามขั้นตอน 
เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ในระดับองค์กรในที่สุด การเรียนรู้มีความส าคัญทั้งในแง่ตัวบุคคลและต่อองค์กร 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 จึงมีนโยบาย และแนวปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งการจัดท า แผนพัฒนารายบุคล แผนพัฒนารายส่วนงาน และการจัดอบรมเฉพาะต าแหน่งงาน 

  สมมติฐานที่ 14 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
สภาพแวดล้อมในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน     
เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่าข้าราชการที่มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน
ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.69 โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในส านักงานฯให้สะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้   
ส านักงานรูปแบบทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ได้เพียงพอ สอดคล้องกับ           
ผลการศึกษาของ ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553 :82) องค์กรสามารถสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ            
ที่เพียงพอต่อการท างานรวมถึงพนักงานพอใจกับการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

 

 



  สมมติฐานที่ 15 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็น
การยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่าข้าราชการที่มีความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.92 สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิชัย เรืองหนู (2548 อ้างถึงใน สมเกียรติ 
ธรรมนิยาย,พ.ต.อ. 2536 :บทคัดย่อ) ศึกษาความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรของผู้บังคับหมวดต ารวจ
ตระเวนชายแดน พบว่า ผู้บังคับหมวดต ารวจตระเวนชายแดนที่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรใน
ระดับสูงความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีผลท า ให้ผู้บังคับหมวดตระเวนชายแดนมีความรู้สึกผูกพันต่อ 
องค์กรแตกต่างกัน 

  สมมติฐานที่ 16 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4               
ที่มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน 
เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้าราชการที่มีความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานสูง    
มีค่าเฉลี่ย 4.02 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สอดคล้องกับผลการศึกษาของทองพิน ขันอาสา 
(2549 :93) ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐต่อองค์กร กรณีศึกษาข้าราชการกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยพบว่าทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กรนี้มีผลต่อการท างานในกรมการ
ปกครอง เนื่องจากการท างานในกรมการปกครองเป็นลักษณะงานที่หลากหลายและมีปริมาณงานมาก 
หลายครั้งต้องท างานเกินเวลาท างานในวันหยุด เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วน ต้องปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของรัฐ ซึ่งท าให้ในการท างานหลายครั้งต้องท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ดังนั้นหากข้าราชการ          
มีทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กรที่ดีจะท า ให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เกิดความรู้สึก
กดดันสอดคล้องกับงานวิจัยของ Steers (1977) ที่พบว่าทัศนคติของกลุ่มองค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กร 

  สมมติฐานที่ 17 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีภาวะ    
ผู้น าของผู้บังคับบัญชาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าไม่แตกต่างกัน เป็นการ 
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 มีการปรับเปลี่ยน โยกย้ายผู้บริหาร เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงาน
สังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาต่างกัน ความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน 

  สมมติฐานที่ 18 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กรต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่าง
กัน เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่าข้าราชการมีความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กรสูง     
มีค่าเฉลี่ย 4.19 สอดคล้องกับแนวคิดของ Hewitt Associates ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรมี 7 ประการที่ 6. โอกาสที่ได้รับ (Opportunity) หมายถึง พนักงานได้มีโอกาสใน
การที่จะได้รับการยกย่อง การได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือการได้รับโอกาสที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานหรือชีวิตส่วนตัว และแนวคิดของ Taylor Nelson Sofres (TNS) บริษัทที่
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลก การส ารวจเกี่ยวกับความผูกพันของ
พนักงานช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจพฤติกรรมของพนักงานตามลักษณะความผูกพัน  4 ลักษณะ ลักษณะ   



ที่ 4. Ambassador เป็นผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรและความผูกในงานที่ท าบุคคลเหล่านี้จะกล่าวถึง
องค์กรในทางที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แม้ว่าองค์กรอ่ืนจะให้ผลประโยชน์ที่
ดีกว่า 

  สมมติฐานที่ 19 ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ปรากฏว่าแตกต่างกัน เป็น
การยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของทองพิน ขันอาสา (2549 :93) ความ
ผูกพันของบุคลากรภาครัฐต่อองค์กร กรณีศึกษาข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ข้าราชการที่มีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพิงได้มากมีแนวโน้มจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูง  ซึ่งเป็น
ความรู้สึกว่าหากตนได้รับการดูแลหรือความยุติธรรมในองค์กร องค์กรไม่มีระบบอุปถัมภ์ แต่ใช้ระบบ 
คุณธรรมผู้มีความรู้ความสามารถได้รับความก้าวหน้า ข้าราชการจะไม่รู้สึกหดหู่ และมีความหวัง       
มีความเชื่อมั่นในองค์กร หากองค์กรดูแลข้าราชการในองค์กรดี โดยเฉพาะลักษณะงานหลายอย่างที่
ต้องเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ มีความยุติธรรมพอสมควร ก็จะเป็นการดึงดูดให้ข้าราชการมีความสนุก และมี
ความสุขในการท างานอยู่กับองค์กรต่อไป 

  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Newstorm and Davis (1983) เสนอระดับ
ความผูกพันต่อองค์กร โดยความผูกพันระดับสูง บุคลากรจะมีความรู้สึกว่างานมีความปลอดภัยและ
มั่นใจในงาน บุคลากรยอมรับในเป้าหมายขององค์กรที่จะเพ่ิมผลผลิต 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

  5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

  จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปศุ
สัตว์เขต 4  อยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ย 3.73 การที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ลักษณะการท างานเป็นทีม ประกอบกับความท้าทายในการท างาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมกัน การพัฒนาความรู้ความสามารถ ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัยที่
จะส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง และจากผลการศึกษายังมีปัจจัยบางประการที่
ยังต้องได้รับการปรับปรุง ผู้ศึกษาขอเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับใช้กับองค์กร 
ดังนี้ 

  1. ด้านความท้าทายในการท างาน ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 
ตามกฎหมายและตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา ใช้กิจกรรมและโครงการส าคัญต่าง ๆ 
หลายประเด็นงาน ส่งผลให้บุคลากรต้องท างานหนัก ต้องท างานบนความท้าทายและความคาดหวัง
ค่อนข้างสูงของมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ไปจนถึงระดับรัฐบาล ส านักงานฯ ต้องด าเนินงานให้
บรรลุภารกิจเพราะปฏิบัติภารกิจส าคัญระดับชาติหลายด้าน ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การท างานหลากหลาย 

 



  ส านักงานฯ ควรจัดให้มีการฝึกทักษะ เทคนิคต่าง ๆ ในการท างานท่ามกลางการปฏิบัติจริง 
ระบบการท างานที่สนับสนุน ช่วยเหลือกัน ทั้งต าแหน่งงานที่ต้องปฏิบัติงานในทุกองค์ประกอบ      
อาจจับคู่พ่ีเลี้ยงระหว่างเจ้าหน้าที่เดิมกับเจ้าหน้าที่ใหม่ ทั้งยังเป็นการสืบทอดอุดมการณ์การท างาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ ส่งผลให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์กรในที่สุด 

  2. ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ผู้บริหารควรปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และแสดงออกโดย
ประจักษ์ว่าความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดจากผลงานของเจ้าหน้าที่ โดยมี
ผลการประเมินชัดเจนตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอง จากเพ่ือนร่วมงาน ผลการด าเนินงาน
ของส่วนงานต้นสังกัด โดยไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ 

  3. ด้านการท างานเป็นทีม การปฏิบัติงานของส านักงานฯ มีการท างานเป็นทีมสูง เพ่ือให้
ปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดของส่วนงานที่ก าหนดไว้ กรณี
การจัดงานมหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจ านวนมาก เช่น งานเกษตรอิสาน ต้องการใช้ท า 
งานเป็นทีมระหว่างส่วนงาน การบูรณาการการท างานร่วมกัน จึงควรมีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม
แนวราบระหว่างส่วนงานให้มากข้ึน 

  4. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ควรให้มีการจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสมปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ ์ 

  5. ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์กร ผู้บริหารควรแสดงออกถึงการให้ความ   
ส าคัญแก่บุคลากรทุกระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความต้องการ   
ที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร 

  6. ด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ ปัจจุบันสื่อสารมวลชนมีบทบาทและเกี่ยวข้องอย่าง
มากในการท างานของหน่วยงาน ส านักงานฯ ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เมื่อเกิดปัญหา
สื่อมวลชนน าไปสื่อสารกับสังคมในวงกว้าง ปัญหาอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ ์ส านักงานฯ ควรมีหลักเกณฑ์วิธีการด าเนินการแก้ไข หาสาเหตุข้อเท็จจริงของปัญหา
อย่างเร่งด่วน ไม่ควรปล่อยให้บุคลากรเผชิญปัญหาโดยล าพัง 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรใน
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4  โดยการส ารวจความคิดเห็นในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 
การศึกษาเอกสารหลักฐานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยใช้ปัจจัยตัวอ่ืน  
เช่น ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรเพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกัน 

 


