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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยัเรือ่ง ความผกูพนัต่อองคก์าร ของลกูจา้งประจ าส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์าร
ฯ จดัท าขึน้เพือ่ศกึษาถงึขอ้มลูส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส รายได ้การศกึษา ตลอดจน
ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพนัองค์การ ได้แก่ ด้าน
เงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ ด้านการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคคลากรด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และดา้นความรูส้กึว่าองค์การ
เป็นทีพ่ึง่ได้ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ลูกจา้งประจ า ส านักงานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ จ านวน
ทัง้สิน้ 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ่
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื สถติ ิ t-test  และความแปรปรวนทาง
เดยีว (One-Way Anova) และสถติ(ิMultiple Linear Regression) 
 ผลการศกึษาพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 124 คนมชี่วงอายุอยู่ใน
ระหว่าง 31-40 ปีมากทีส่ดุ จ านวน 80 คนมสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัมากทีสุ่ด จ านวน 96 คนมรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 20001-30000 บาท มากทีส่ดุ จ านวน 56 คนมรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากทีสุ่ดจ านวน  168 
คน และมตี าแหน่งในการปฏบิตังิาน เป็น ประจ าแผนก มากทีส่ดุ จ านวน 140 คน 
 ส าหรบัผลการประเมนิดา้นความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม อยู่ในระดบัมาก
เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ อยู่ใน
ระดบัมากผลประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคคลากร อยูใ่นระดบัมากผล
ประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยู่ในระดบัมากผลประเมนิระดบัความพงึพอใจ
ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาอยู่ในระดบัปานกลางและผลการประเมนิความพงึพอใจดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพือ่นรว่มงาน อยูร่ะดบั มาก 



 ส าหรบัความผูกพนัต่อองค์การของลูกจ้างประจ า พบว่าความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลางมคีวามผกูพนัดา้นด้านความภาคภูมใิจในการเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ารอยู่ในระดบัมาก ดา้นความเตม็ใจและ
ทุม่เทเพือ่องคก์ารดา้นความจงรกัภกัดแีละดา้นนความเสยีสละเพื่อองคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั: ความผกูพนั, ความพงึพอใจ ,ประชากร 
 

ABSTRACT 

The Research Organizational commitment for employees of the Security Office, the organization has 
prepared to study personal information such as gender, age, marital status, income, education, as well as job 
positions. Job satisfaction that affects organizational commitment is salary and welfare. In the development of 
knowledge and ability of personnel Working environment Relations with supervisors Relations with colleagues 
And the feeling that the organization is dependable The samples used in the research were 200 permanent 
employees of the Office of the Security Agency using questionnaires as a tool for data collection. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. The statistics used to 
test hypotheses are t-test statistics and One-Way Anova and Multiple Linear Regression. 

The results showed that most of the respondents were 124 female, with the most age between 31-
40 years, 80 persons with the most marital status / living together, 96 persons with average monthly income. 
20001-30000 baht, the most 56 persons with the bachelor's degree education the most, 168 people and 
having the most positions in the department, 140 people 

As for the evaluation of the satisfaction which affects the overall commitment to the organization at a 
high level When considering each aspect, it was found that Assessment of salary and welfare satisfaction 
levels At a high level The result of the evaluation of the level of satisfaction of personnel development At a 
high level The result of assessing the satisfaction level in the work environment. At a high level the result of 
evaluating the level of satisfaction with relationships with supervisors at a medium level and the result of the 
satisfaction evaluation with the colleagues at the high level 

For the commitment to the organization of permanent employees Found that the commitment 
to the organization as a whole is moderate there is a high level of commitment in being a part of the 
organization. In terms of willingness and dedication for the organization Loyalty And the sacrifice for 
the organization Moderate 
 
Key words: attachment, satisfaction, population 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การทีอ่งคก์ารต่างๆ ทัง้ภาครฐั เอกชน จะสามารถด าเนินการไปได ้ตอ้งอาศยัทรพัยากรมนุษยใ์นการ

ขบัเคลื่อน และการเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ท าใหอ้งคก์าร
ต้องปรบัตัวในหลายๆด้านเช่นด้านทรพัยากรมนุษย์ เพราะเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากช่วยในการ
ขบัเคลื่อน ผลกัดนัใหอ้งคก์ารด าเนินกจิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปจัจุบนัทีต่อ้งเผชญิกบั
คูแ่ขง่และความเปลีย่นแปลงตลอดเวลา และการทีอ่งคก์ารต่างๆจะสามารถรกัษาบุคคลากรทีม่คีณุภาพไวไ้ดน้ัน้
จะต้องมกีารสรา้งแรงจูงใจ และความผูกพนัทีด่ตี่อองค์การ เมื่อบุคคลากรมกีารสรา้งแรงจูงใจทีด่แีล้วนัน้กจ็ะ
สง่ผลใหส้รา้งสรรคผ์ลงานทีด่เีพือ่ใหบ้รรลุ ต่อนโยบายหรอืเป้าหมายขององคก์ารต่อไปได ้

การจดัการทรพัยากรมนุษย ์คอื การใชก้ลยุทธ์เชงิรุกทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัอย่างต่อเนื่องในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรทีม่คีณุคา่มากทีส่ดุในองคก์าร นัน่คอืบุคคลทีท่ างานทัง้กรณีทีท่ างานรวมกนัและกรณีทีท่ างาน
คนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ  กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั ้นจะ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ไปตามเวลาและสถานการณ์ จงึตอ้งมกีารพฒันาและปรบัปรงุตลอดเวลา ดว้ยเหตุนี้ใน
ธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะ ซึง่ขนาดของแผนกหรอืหน่วยงานนัน้ จะมากน้อยกข็ึน้อยู่กบัขนาดของธุรกจิเองรวมถงึความส าคญั
ของทรพัยากรมนุษยด์ว้ยว่าส าคญัยิง่ยวด 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพือ่ศกึษาปจัจยัดา้นประชากรศาสตรข์องลกูจา้งประจ า ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ  
2. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีป่จัจยัดา้นความพงึพอใจของลกูจา้งประจ า ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ 
3. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีป่จัจยัดา้นความผกูพนัของลกูจา้งประจ า ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ 
4. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อความผูกพนัของลูกจ้างประจ า 

ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์าร ฯ 
5. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างปจัจยัด้านความพึงพอใจที่มผีลต่อความผูกพนัของลูกจ้างประจ า 

ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ 
 

ขอบเขตการวิจยั 
การศึกษาเรื่องการศึกษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองค์การ ของลูกจ้างประจ า ส านักงานรกัษาความ

ปลอดภยั องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ ฯ ไดก้ าหนดขอบเขตงานวจิยัดงันี้ 
1. ดา้นเนื้อหา ศกึษาความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ความจงรกัภกัด ีความเสยีสละ ความทุ่มเท และ

ความเตม็ใจของลกูจา้งประจ า ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ 
2. ด้านประชากร ศกึษาบุคลากร ลูกจ้างประจ า ส านักงานรกัษาความปลอดภยั องค์การฯ จ านวน

ทัง้หมด 336 อตัรา 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ท าใหท้ราบถงึความผูกพนัต่อองค์การเพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันาการท างาน ของลูกจ้างประจ า 
ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88


2. ท าใหท้ราบถงึระดบัความพงึพอใจ เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันาดา้นบุคคลากรของ ลูกจา้งประจ า 
ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. ความผูกพนัต่อองคก์าร หมายถงึ ระดบัทีส่มาชกิตระหนักถงึองค์การและตอ้งการมสี่วนร่วมต่อไป
ในองคก์ารเป็นการวดัความเตม็ใจของสมาชกิทีจ่ะยงัคงอยู่กบัองคก์ารในอนาคต สะทอ้นความเชื่อของสมาชกิ
ในพนัธกจิและเป้าหมายขององค์การความตัง้ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามในการทางานใหส้ าเรจ็และตัง้ใจทีจ่ะทา
งานทีน่ี่ต่อไปความผกูพนัจะมมีากในสมาชกิทีอ่ยู่นานที่ประสบความส าเรจ็ในองคก์ารและผูท้ีท่างานอยู่ภายใน
กลุ่มสมาชกิทีม่คีวามผูกพนัต่อองค์การจะมกีารบนัทกึการทางานทีด่ีแสดงถึงความเต็มใจที่จะดารงการเป็น
สมาชกิภาพขององคก์ารต่อไป  

 2. หน่วยงานของรฐั หมายถงึ กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นและมฐีานะ
เป็นกรม ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิ่น และรฐัวิสาหกจิตัง้ขึ้นโดยพระราชบญัญตัิหรอืพระราช
กฤษฎีกาและใหห้มายความรวมถงึหน่วยงานอื่นของรฐัทีม่พีระราชกฤษฎีกาก าหนดใหเ้ป็นหน่วยงานของรฐั
ตามพระราชบญัญตั ิ
 3. หน่วยกจิการพเิศษ  หมายถงึ  หน่วยงานทีจ่ดัตัง้ โดยมตสิภาทหารผ่านศึก มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
หน่วยงานหารายไดม้าสมทบงบประมาณทีอ่งคก์ารฯ ไดร้บัการจดัสรรจากกระทรวงกลาโหม 
 4. ผูบ้งัคบับญัชา หมายถงึ บุคคลทีเ่จา้หน้าทีส่ านักงานรกัษาความปลอดภยัตอ้งปฏบิตังิานอยู่ภายใต้
การควบคมุสัง่การ สามารถแกป้ญัหาและใหค้ าแนะน าแกเ่จา้หน้าทีส่ านกังานรกัษาความปลอดภยัไดเ้พือ่ใหก้าร
ปฏบิตังิานเป็นไปตามกฎระเบยีบ  
 5. ลกูจา้งประจ า หมายถงึ บุคลากรในหน่วยงานทีบ่รรจุตัง้แต่ระดบั 1 ขึน้ไป  
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 
1. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

            ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538 : 41) ไดก้ล่าวไวว้่าตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษาอาชพี และรายได้ต่อเดอืน ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากร  โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั ดงันี้ 

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสื่อสารต่างกนั คอื เพศหญงิมี
แนวโน้มมคีวามตอ้งการทีจ่ะสง่และรบัขา่วสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามตอ้งการทีจ่ะส่ง
และรบัขา่วสารเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ แต่มคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธ์อันดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัและ
ส่งข่าวสารนัน้ดว้ย นอกจากนี้เพศหญงิและเพศชายมวีามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยมและ
ทศันคต ิทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต้่างกนั  

2. อายุ เป็นปจัจยัทีท่ าให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรม คนที่อายุน้อย
มกัจะมคีวามคดิเสรนีิยม ยดึถอือุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนทีอ่ายุมาก ในขณะที่คนอายุมาก
มกัจะมคีวามคดิทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตั ิระมดัระวงั มองโลกในแงร่า้ยกว่าคนทีม่อีายุน้อย เนื่องมาจาก
ผา่นประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะการใชส้ือ่มวลชนกต็่างกนั คนทีม่อีายุมากมกัจะใชส้ื่อเพื่อแสวงหา
ขา่วสารหนกัๆ มากกว่าความบนัเทงิ  



3. การศกึษา เป็นปจัจยัที่ท าให้คนมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่มี
การศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอยา่งมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ีเพราะเป็นผู้มคีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ีแต่
จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะที่คนมกีารศกึษาต ่ามกัจะใช้สื่อ
ประเภทวทิย ุโทรทศัน์ และภาพยนตร ์หากผูม้กีารศกึษาสงูมเีวลาว่างพอกจ็ะใชส้ื่อสิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ และ
ภาพยนตร ์แต่หากมเีวลาจ ากดักม็กัจะแสวงหาขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกว่าประเภทอืน่  

4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถึง อาชพี รายได้ และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มี
อทิธพิลอย่างส าคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ตี่อผูส้่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคต ิ
คา่นิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั  

สรุปได้ว่า ปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ เป็นสิง่ทีท่ าใหค้วามรูส้กึความแตกต่างกนั ซึ่งสิง่แวดลอ้ม
ทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย การเพิม่ขึน้และการลดลงของประชากร โครงสรา้งอายุของประชากร การ
ยา้ยถิน่ รปูแบบของครอบครวั การศกึษา รายได ้เชือ้ชาต ิและวฒันธรรม 

2. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
เชลลี ่(Shelli, 1995, p. 9 อา้งถงึใน ปราการ กองแกว้, 2546, หน้า 17) ไดศ้กึษาแนวคดิ เกีย่วกบั

ความพงึพอใจ สรปุไดว้่าเป็นความรูส้กึสองแบบของมนุษย ์คอื ความรูส้กึในทางบวกและ ความรูส้กึในทางลบ 
ความรูส้กึในทางบวกเป็นความรูส้กึทีเ่มือ่เกดิขึน้แลว้ทาใหค้วามรูส้กึทีม่รีะบบ ยอ้นกลบัและความสุขนี้สามารถ
ทาให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกที่
สลบัซบัซอ้นและความสุขนี้จะมผีลต่อบุคคลมากกว่า ความรูส้ ึกในทางบวกอื่น ๆ ความรูส้กึทางลบ ความรูส้กึ
ทางบวกและความสุขมคีวามสมัพนัธ์กนั อย่างสลบัซบัซ้อนและระบบความสมัพนัธ์ของความรูส้กึทัง้สามนี้
เรยีกว่าระบบความพงึพอใจ โดยความพงึพอใจจะเกดิขึน้เมื่อระบบความพงึพอใจมคีวามรูส้กึทางบวกมากกว่า
ความรูส้กึทางลบ 

3. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร 
Porter, Steers, Mowday, and Boulian (1974, p. 603) เสนอว่าความผกูพนัองคก์ารเป็น การแสดง

ตนเป็นสว่นเดยีวกนักบัองคก์าร (identification) เป็นความรูส้กึทีต่อ้งการเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดยีวกนักบัองคก์าร การ
มีส่วนร่วมกัองค์การ (involvement)  เ ป็นการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่  ความ
จงรกัภกัด ี(loyalty) เป็นความรูส้กึทีจ่ะตอ้งการอยู่กบัองคก์ารตลอดไป Mowday, Porter, and Steers (1982, 
p. 27) อธบิายว่าความผูกพนัองค์การเป็นระดบัความต้องการของบุคลากรในการระบุตนเอง มสี่วนร่วมกับ
องค์การโดยยอมรบัเอาเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ท าใหเ้กดิความเต็มใจทุ่มเทความพยายามในการ
บรรลุเป้าหมาย รวมทัง้เสยีสละเพื่อประโยชน์และความส าเรจ็ขององคก์าร ความปรารถนาอย่างยิง่ทีจ่ะรกัษา
ความเป็นสมาชกิกบัองคก์ารตลอดไป  

 
การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

สายธาร ทองอร่าม (2550) ศกึษาความผกูพนัต่อองคก์ร : กรณีศกึษา บรษิทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั
สาขารามคา แหง เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถาม ประชากรกลุ่มตวัอย่าง จา นวน 800 คน ผล
การศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 -26 ปี ระดบั การศึกษาปริญญาตร ี
สถานภาพโสด และมรีะยะเวลาในการปฏบิตัริะหว่าง 1-2 ปี ระดบัความ ผกูพนัในองคก์รภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า ความทุม่เทในการ ท างาน และความภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 
อยู่ระดบัค่อนขา้งสงู ส่วนความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายขององคก์ร ดา้นความรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อ



องคก์ร และด้านความปรารถนาในการสรา้งความเป็นสมาชกิขององค์กร อยู่ระดบัปานกลาง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
ความผกูพนัในองคก์ร ไดแ้ก ่เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ปจัจยัทีม่ ี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเชิงบวกกบัความผกูพนัในองค์กร ได้แก่ การใชค้วามรูใ้นการท างาน ลกัษณะการทา 
งานเป็นทมีความกา้วหน้าในงาน ความเขา้ใจในกระบวนการของงานความมอีสิระ ในการท างาน การมสี่วนร่วม
ในการบรหิารงาน และความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน 

ชนิดา เลบ็ครฑุ (2554) ผลกระทบของคุณภาพชวีติในการท างานทีม่ตี่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากรสายสนับสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ เป็นการศกึษาวิจยัแบบเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปรมิาณจากขา้ราชการสายสนับสนุน พนักงานสถาบนั และลูกจา้งประจ า ซึ่งทางงานมาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
จ านวน 215 คนผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทา งานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์โดยรวมบุคลากรเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสงู เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่า 

1. ดา้นความเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัหน่วยงานอืน่ เหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัสงูสดุ รองลงมาคอืดา้นการพฒันา
ความสามารถของบุคลากร ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับัญชา ด้าน
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าที ่และดา้นทีบุ่คลากรเหน็ดว้ย
ระดบัน้อยทีส่ดุคอื ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ตอบแทนทีย่ตุธิรรมและเพยีงพอ 

2. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อท าประโยชน์ใหก้บั
องคก์าร เหน็ด้วยอยู่ในระดบัสูงสุด รองลงมาคอื ด้านความเชื่อมัน่ในการยอมรบัเป้าหมายและความตอ้งการ
ขององค์การ และบุคลากรเหน็ดว้ยระดบัทีต่ ่าสุดคอื ด้านความปรารถนาทีจ่ะด ารงไวซ้ึ่งความเป็นสมาชกิของ
องคก์าร 

3. ผลกระทบของคุณภาพชวีติในการทา งานทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร พบว่า คุณภาพชวีติใน
การท างานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารทกุดา้น 

สมทิ และคณะ (Smith et al., 1983 อา้งถงึใน ธนาเศรษฐ ์วฒันพงศส์ถติ, 2553) กล่าวว่า ความผกูพนั
ต่อองค์การสามารถส่งผลทีต่ามมาในแง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์การ คอืสมาชกิจะทุ่มเททา งานเพื่อ องค์การ
ยิง่ขึน้ ทัง้นี้อาจเป็นพฤตกิรรมนอกเหนือบทบาทหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบโดยตรง ซึง่เขายนิด ีกระท า เพื่อองคก์าร
โดยไม่ไดห้วงัสิง่ตอบแทนใดๆ ปรยิาภรณ์ อคัรดา รงชยั (2541,.อา้งถงึใน จงกล เหมอืนโพธิ,์ 2550) กล่าวว่า 
ความผูกพนัต่อองค์การ หมายถึงความจงรกัภกัดีที่จะคงอยู่ ความภาคภูมใิจ และเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ 
ปฏบิตังิานอย่างทุ่มเท ยอมรบัวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย ขององค์การเพื่อความกา้วหน้าและผลประโยชน์
ขององคก์าร 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ระเบียบวิธีการวิจยั 
การด าเนินงานวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธิวีจิยัส ารวจ 

(Survey  Research) มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่าง เพื่อศกึษา
ถงึการความผกูพนัต่อองคก์าร ของลกูจา้งประจ า ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ 

2. สมมติุฐานการวิจยั 
จากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งท าใหผู้ว้จิยัสามารถก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัเรื่อง

ความผูกพนัต่อองคก์ารของ ลูกจ้างประจ าส านักงานรกัษาความปลอดภยั องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึฯ



และจากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎผีลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ แลว้ ผูว้จิยัไดน้ ามาตัง้เป็นสมมตฐิานในการ
วจิยั ดงันี้ 

สมมตฐิานการวจิยัที ่1 ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์แตกต่างกนัมผีลต่อความผกูพนั ของลูกจา้งประจ า 
ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ แตกต่างกนั 

สมมตฐิานการวจิยัที ่2 ปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัมผีลต่อความผกูพนัของ
ลกูจา้งประจ า ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ 

3. ประชากรท่ีท าการวิจยั 
ประชากร (N) ที่ใช้ในการศึกษาในครัง้นี้คอื กลุ่มประชากรที่ตัดสนิใจซื้อเครื่องปรบัอากาศของ

ประชากรในพืน้ทีร่งัสติ จงัหวดัปทมุธานี ซึง่ไมท่ราบจานวนประชากรทีแ่น่นอน 
4. การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร (Population) ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก่ ลูกจา้งประจ า ทีป่ฏบิตังิานในส านักงานรกัษา

ความปลอดภยั  มจี านวนทัง้สิน้ 336 คน  แบ่งตามประเภทส่วนงานออกเป็น 10 ส่วน  ไดแ้ก่ ส่วนอ านวยการ  
ส่วนส่งก าลังบ ารุง ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ส่วนด าเนินงาน  ส่วนปฏิบัติการ  ส่วนการเงนิ  ส่วนบัญชี  ส่วน
การตลาด สว่นนิตกิาร และโรงเรยีนรกัษาความปลอดภยั  

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษา  เป็นแบบสอบถามเพื่อศกึษาความผูกพนัต่อองค์การ ของลูกจ้างประจ าสกั

นกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารสงเคราะห ์ทหารผา่นศกึฯแบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างาน
และความผกูพนั โดยใชแ้บบสอบถามสรา้งขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งแบ่งเป็น 3 
ตอน ดงันี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล  ประกอบด้วย  เพศ อายุ  สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา  ต าแหน่งงาน  และรายไดต้่อเดอืนลกัษณะค าถามปลายปิดใหเ้ลอืกตอบ (Check list) จ านวน 
6 ขอ้ 

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอในการท างานของลกูจา้งประจ าสกันกังานรกัษาความ
ปลอดภยั องคก์ารฯ แบ่งเป็นความพงึพอใจในการท างาน ผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้ตามแนวคดิLocke (1976, p. 1304)  
และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยแบบสอบถามสรา้งขึน้ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
สรา้งตามมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert Scale) ประเมนิค าตอบโดยใหเ้ลอืกตอบไดเ้พยีงค าตอบเดยีวและลกัษณะ
ของขอ้ค าถามประกอบดว้ยขอ้ความทีเ่ป็นเชงิบวกและเชงิลบมขีอ้ค าถามทัง้หมดจ านวน 14 ขอ้แบ่งออกเป็น  6 
ดา้น ได้แก่ ดา้นการได้รบัเงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ ดา้นการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากร ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานด้านความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา   ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนรวมงาน และด้าน
ความรูส้กึว่าองคก์ารเป็นทีพ่ึง่ได ้

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์การ ของลูกจา้งประจ าสกันักงานรกัษาความ
ปลอดภยั องคก์ารสงเคราะห์ ทหารผ่านศกึฯ  แบ่งเป็นความผูกพนัต่อองค์การ  ผูว้จิยัได้สรา้งขึน้ตามแนวคดิ
Vroom (1964)และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยแบบสอบถามสรา้งขึน้ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5 ระดบั 
(Rating Scale) สรา้งตามมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert Scale) ประเมนิค าตอบโดยใหเ้ลอืกตอบไดเ้พยีงค าตอบ
เดยีวและลกัษณะของขอ้ค าถามประกอบดว้ยขอ้ความทีเ่ป็นเชงิบวกและเชงิลบมขีอ้ค าถามทัง้หมดจ านวน 13 
ขอ้แบ่งออกเป็น 4ดา้น ไดแ้ก ่ ดา้นความภาคภมูใิจในการเป็นสว่นหนึ่งขององคก์าร ดา้นความเตม็ใจและทุม่เทในการ
ท างานเพือ่องคก์าร  ดา้นความจงรกัภกัดตี่อองคก์าร และดา้นความเสยีสละเพือ่องคก์าร    



 
6. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
การสร้างเครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษา  ผูศ้กึษาใชข้อ้มูลจากเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งแล้วน ามาพฒันาเป็น

แบบสอบถาม  โดยมรีายละเอยีดขัน้ตอนดงันี้ 
1. ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ เพือ่วางกรอบแนวคดิในการศกึษา 
2. ก าหนดกรอบแนวคดิในการสรา้งเครือ่งมอื 
3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถามใหเ้หมาะสมในแต่ละดา้น และครอบคลุมเนื้อหาโดยพจิารณาเอกสาร   
ต ารา บทความ และหลกัการทางวชิาการ  เพือ่พฒันาเป็นแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
7. การทดสอบเคร่ืองมือ 
 เพือ่ใหแ้บบสอบถามมคีณุภาพ ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบคณุภาพของแบบสอบถามใน 2 ดา้น คอื ความ

เทีย่งตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความน่าเชื่อถอื (Reliability) ของแบบสอบถามโดยด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความเหมาะสม และขอค าแนะน า จากอาจารย์ ดร.ธรรมรตัน์ พลอยเพช็ร 
ปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยเ์พือ่ความเทีย่งตรงตามเนื้อหาและดา้นภาษา 

 2. เมื่อปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ น าไปทดสอบ กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบว่า ค าถาม
สามารถท าใหผู้ต้อบแบสอบถามเขา้ใจหรอืไม่ 

3. จากนัน้น ามาทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของ Cronbach 
ในการค านวณหาค่า Cronbach Alpha มากกว่า 0.07 ของแบบสอบถาม ในการวจิยัครัง้นี้ได้ค่าเท่ากบั 
0.851 

8. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการศกึษาครัง้นี้  มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
1. ผูศ้กึษาด าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง  
2. ผูศ้กึษาไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามทีแ่จกไปตามจ านวนดว้ยตนเอง 
3. ตรวจสอบความสมบรูณ์และถกูตอ้ง  และคดัแยกตวัแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ 
4.น าแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์มาบนัทกึลงรหสัและตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ 
9. การวิเคราะหข้์อมลู 
หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามได้ครบถว้นแลว้ ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์และประมวลผลของขอ้มูลเพื่อ

ศกึษาความผกูพนัต่อองคก์าร ของลกูจา้งประจ า ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ ดว้ยวธิกีารทางสถติ ิ
โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 สว่น คอื 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) เพือ่อธบิายขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอยา่ง 
ขอ้มลูสว่นที ่1 ท าการวเิคราะหล์กัษณะปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการอธบิายขอ้มลู

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้า่รอ้ยละ (Percentage)  การแจกแจงความถี ่(Frequency Distribution) 
ขอ้มูลส่วนที่ 2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการท างานของ 

ลกูจา้งประจ า ส านกังานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ โดยใชว้ธิหีาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 



ขอ้มูลส่วนที ่3 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนที ่3 ความผูกพนัต่อองค์การ ลูกจ้างประจ า 
ส านักงานรกัษาความปลอดภยั องค์การฯ โดยใชว้ธิหีาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตุฐิาน  
1. ค่า t-Test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่เป็นอสิระต่อกนั ของลักษณะ

ประชากรศาสตรใ์นดา้นเพศ โดยใชส้ถติ ิIndependent Sample t-Test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
2. ค่า F-test จากการวเิคราะห์ความแปรปรวน ANOVA (One-Way Analysis of Variance) เพื่อ

ทดสอบสมมตฐิาน โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวเพื่อทดสอบสมมตฐิานลกัษณะประชากรศาสตรอ์ื่นๆ 
(ยกเวน้เพศ) โดยใช ้F-test/ANOVAทีร่ะดบันยัส าคญัสถติทิี ่0.05 

3. คา่ Multiple Regression  เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน ขอ้ที ่2  
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้มลูบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 
200 คนพบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 124 คนมชี่วงอายุอยู่ในระหว่าง31-40 ปี
มากทีส่ดุ จ านวน 80 คน มสีถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนัมากทีส่ดุ จ านวน 96 คน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20001-
30000 บาท มากทีสุ่ด จ านวน 56 คนมรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากทีสุ่ดจ านวน 168 คน และมี
ต าแหน่งในการปฏบิตังิาน เป็น ประจ าแผนก มากทีส่ดุ จ านวน 140 คน 

2. ผลการประเมนิดา้นความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ของลกูจา้งประจ า 
จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 200 

คน พบว่าผลประเมนิระดบัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความผกูพนัองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลีย่ 3.59) 
และเมือ่พจิารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ อยู่
ในระดบัมาก(คา่เฉลีย่ 3.85)ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคคลากร 
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.58) ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยู่ในระดบั
มาก (คา่เฉลีย่ 3.73) ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาอยู่ในระดบัปานกลาง 
(คา่เฉลีย่ 3.37) และผลการประเมนิความพงึพอใจดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน อยูร่ะดบั มาก(คา่เฉลีย่ 3.73) 
 3. ผลการประเมนิดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของลกูจา้งประจ า 

จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 200 
คน พบว่าความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉลีย่รวม3.03) เมื่อพจิารณาแยกรายดา้น
พบว่า ดา้นความภาคภูมใิจในการเป็น ส่วนหนึ่งขององคก์ารม ี(ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื 3.61) และมคีวามผกูพนั
ต่อองค์การอยู่ในระดบั มากด้านความเต็มใจและทุ่มเทเพื่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.10)เมื่อพจิารณาแยกรายด้านพบว่าความสามารถเต็มที่ในงานที่ได้รบัมอบหมาย มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดด้าน
ความจงรกัภกัด ีโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง(ค่าเฉลีย่ 2.73) เมื่อพจิารณาแยกรายดา้นพบว่าเมื่อมผีูก้ล่าวถงึ
องค์การในทางทีผ่ดิ จะรูส้กึไม่พอใจและจะพยายามชีแ้จงใหไ้ดร้บัฟงัและเขา้ใจใหถู้กต้อง มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด 
และดา้นนความเสยีสละเพือ่องคก์าร  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 2.68) เมื่อพจิารณาแยกรายดา้น
พบว่า ยนิดไีมร่บัคา่ตอบแทน (โบนสั) หากท าใหอ้งคก์ารด าเนินต่อไป มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ 

 



การอภิปรายผล 

จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 
200 คน ผลการวจิยัเรื่อง ความผกูพนัต่อองคก์าร ของลูกจา้งประจ าส านักงานรกัษาความปลอดภยั องคก์ารฯ 
พบว่า  

1. ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ในสว่นของ เพศอายกุารศกึษาสถานภาพ  รายไดต้ าแหน่งในการปฏบิตังิานพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ไดเ้ลอืกค าตอบอยา่งหลากหลาย  และแตกต่างกนั เป็นตวัก าหนดความผกูพนัต่อองคก์าร แสดงใหเ้หน็ถงึความ
หลากหลายของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ด้านความพงึพอใจทีม่ผีลต่อ ความผูกพนัต่อองค์การ ของลูกจ้างประจ า ส านักงานรกัษาความปลอดภยั 
องคก์ารฯ พบว่าผลประเมนิระดบัความพงึพอใจทีม่มีผีลต่อ ความผกูพนัต่อองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก หาก
พจิารณาในแต่ละดา้นพบว่า 

2.1 ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิารต่างๆ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ลูกจา้งประจ า มคีวามพงึพอใจกบั  
สวสัดกิารในส านักงาน มคี่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สริลิกัษณ์ ครีรีตัน์
(2535) อธบิายว่า สวสัดกิารทีใ่หแ้กข่า้ราชการนัน้ โดยทัว่ไปกเ็พือ่ทีจ่ะใหข้า้ราชการไดร้บัความสะดวกสบายใน
การปฏิบัติงาน มีความมัน่คงในอาชีพที่ท า มีหลักประกนัที่แน่นอนส า หรบัการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้
ขา้ราชการมขีวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และท า ให้ข้าราชการสามารถอุทิศเวลาก าลงักายก าลงัใจ
สตปิญัญาและความรูค้วามสามารถของตนในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ที ่

2.2 ดา้นการพฒันาความรูค้วามสามารถเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ ลกูจา้งประจ า มคีวามพงึพอใจกบั
การฝึกอบรมในงานทีต่รงกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตามส่วนงานต่างๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิทพิยทฆิมัพร 
(2554) กล่าวไว้ว่า ความพงึพอใจในงานมอีทิธพิลทางตรงต่อความผูกพนัของบุคลากรมากทีสุ่ด อกีทัง้การ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กบุ่คลากร และการพฒันาวชิาชพี ยงัมอีทิธพิลทางออ้มต่อความผกูพนัของบุคลากร 
โดยส่งผ่านความพงึพอใจในงาน นอกจากนี้ ความพงึพอใจ ในงานยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความชอบหรอืไม่ชอบ
ต่อผูน้ า ผูร้ว่มงาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน สง่ผลต่อสภาวะทางจติใจ อนัไดแ้ก่ การตระหนักที ่รบัรูว้่า
งานนัน้มคีวามหมาย การตระหนักถึงความ รบัผดิชอบต่อผลลัพธ์ของงาน และการรู้ผลการกระท า  ภาวะ
ดงักล่าวสง่ผลใหเ้กดิความพงึพอใจในงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร และความตัง้ใจจะท างานในองคก์ารต่อไป 

2.3 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ลูกจา้งประจ า มคีวามพงึพอใจกบั
หน่วยงานมอีปุกรณ์ของส านักงานทีท่นัสมยัและเพยีงพอต่อการท างานซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ การศกึษาของ 
พทิอโลกาและโซเฟีย (Pitaloka& Sofia 2014 p.15) พบว่า สภาพแวดลอ้มในการท างานมผีลต่อความพงึพอใจ
ในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีส่ภาพแวดล้อมทีท่าใหเ้กดิความพงึพอใจในงาน ได้แก่ การ
ได้รบัการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์ในการทางาน ความชดัเจนของกระบวนการการท างานที่จะกระตุ้นให้
สามารถทางานเสรจ็ตามเป้าหมาย 

2.4 ดา้นความสมัพนัธข์องผูบ้งัคบับญัชาเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ ลกูจา้งประจ า มคีวามพงึพอใจกบั 
     ผูบ้งัคบับญัชาในค าแนะน าในการปฏบิตังิาน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดินันทกิานต์ เต็มกนัทา 

(2559) ได้ศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อการสื่อสารของ
ผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีม่ตี่อบรรยากาศการสื่อสารในองคก์ร 
และความสมัพนัธร์ะหว่างการพฒันาตนเองของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีม่ตี่อการพฒันาตนเอง ผลการศกึษาพบว่า 1)
พฤตกิรรมการสือ่สารของผูบ้งัคบับญัชามคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการสื่อสารของผูบ้งัคบับญัชาอย่าง



มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 2) บรรยากาศการสื่อสารในองคก์รมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการ
สื่อสารของผู้บงัคบับัญชาอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 3) ความพงึพอใจในการสื่อสารของ
ผูบ้งัคบับญัชามคีวามสมัพนัธก์บัการพฒันาตนเองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

2.5 ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ ลูกจา้งประจ า มคีวามพงึพอใจกบั
มคีวามสุขทีไ่ด้ร่วมงานกบัเพื่อนร่วมงานในส่วนงานซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ จอมพล พเิศษกุล (2537: 13) 
กล่าวว่าความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานหมายถงึความรูส้กึทีจ่ะกระตุ้นและผลกัดนัใหบุ้คคลปฏบิตัิงาน เพื่อ
บรรลุผลส าเรจ็ตามจุดมุง่หมายทีต่ัง้ไวโ้ดยมผีลมาจากปจัจยัหลายดา้นดว้ยกนัทัง้สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น 
เพือ่นรว่มงานผูบ้งัคบับญัชา 

2.6 ดา้นความรูส้กึว่าองคก์ารเป็นทีพ่ึง่ไดเ้มื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ลูกจา้งประจ า มคีวามพงึพอใจ
กบั  เมือ่ประสบปญัหาในการปฏบิตังิาน จะไดร้บัความช่วยเหลอืคลีค่ลายปญัหาโดยไม่ปล่อยใหแ้กป้ญัหาโดย
ล าพงัซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิชลลดา สทิธวิรรณ, 2539, หน้า 40 พบว่า หากหน่วยงานไม่สามารถสรา้ง
ความรูส้กึมัน่คงในการท างานกจ็ะเป็นสาเหตุใหพ้นกังานลาออกไปจากองคก์าร หรอืไม่อยากมาท างานโดยการ
ขาดการงาน ลางานบ่อยๆ และ สนัต์ฤทยั ลิ่มวีรพนัธ์ (2550) ได้อธิบายเพิ่ม เติมว่า ปจัจัยดังกล่าวนี้เป็น
ความรูส้กึทีส่มาชกิในองค์การไว้วางใจและเชื่อถอืในองค์การ สมาชกิจะรบัรูว้่าองค์การไม่ทอดทิ้งเขา และให้
ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปญัหา สมาชกิที่มคีวามไว้วางใจองค์การสูงก็จะมีความผูกพนัต่อองค์การมาก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ Steers (1977); ศารทลู ประดษิฐ ์(2541); ทองพนิ ขนัอาสา (2549); เสาวนีย ์ภู่
ทอง (2549) เป็นตน้ 
 3. ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 เมือ่พจิารณาถงึแบบสอบถามเกีย่วกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ของลกูจา้งประจ า ส านกังานรกัษาความ
ปลอดภยั องคก์ารฯเป็นรายขอ้ไมว่่าจะเป็น ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานทีม่ผีลต่อความผกูพนั ความผกูพนั
ต่อองคก์าร ในแต่ละดา้น จะพบว่าสอดคลอ้งกบั แนวคดิ ทฤษฎขีอง Porter, Steers, Mowday, and Boulian 
(1974, p. 603)  ที่กล่าวไว้ว่า ความผูกพันองค์การเ ป็น การแสดงตนเป็นส่วนเดียวกันกับ
องค์การ (identification) เป็นความรู้สกึที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกนักบัองค์การ การมีส่วนร่วมกบั
องค์การ (involvement) เป็นการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่ ความจงรกัภกัดี (loyalty) เป็น
ความรูส้กึทีจ่ะตอ้งการอยูก่บัองคก์ารตลอดไป  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้น้ี 

1. จากการศกึษาปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การ เจ้าหน้าทีแ่ละ
ลูกจ้างประจ าส านักงานรกัษาความปลอดภยั มคีวามคดิเหน็ต่อองค์การทีแ่ตกต่างกนั สามารถน าขอ้มูลด้าน
ประชากรศาสตรไ์ปปรบัใชใ้นแผนพฒันาบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  เพื่อใหเ้จา้หน้าทีแ่ละลูกจา้งประจ า ใน
องคก์าร มคีวามรกัและผกูพนัในองคก์ารอยา่งสงูทีส่ดุ 

2. จากการศกึษาปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั ผูบ้รหิารสามารถน าขอ้มลูไป
ใชใ้นการปรบัปรุงพฒันาดา้นการท างาน เพื่อนร่วมงาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความพงึพอใจของลูกจ้างประจ า    
ทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์ารฯ เพือ่สรา้งความพงึพอใจต่อองคก์ารฯ และท าใหอ้งคก์ารเกดิผลลพัธท์ีด่ี 

 
 
 



ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
1. เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิลึก เกี่ยวกบั ความผูกพนัต่อองค์การ ควรทางการศึกษาวิจยัเชงิคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยวธิ ีการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม 
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้ จะไดเ้หน็มมุมองส าคญัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษา 

2. ควรมกีารศกึษาเรือ่งวฒันธรรมองคก์ารควบคูไ่ปดว้ยเพราะปจัจุบนัก่อตัง้มากว่า 40 ปี แลว้แต่ยงัไม่
มรีปูธรรมเรือ่งวฒันธรรมองคก์รอยา่งชดัเจน เขา้ใจว่ามีอยู่ในการปฏบิตังิานในชวีติประจ าวนั แต่ไม่ไดถู้กหยบิ
ยกและสง่เสรมิอยา่งจรงิจงัต่อเนื่อง จงึเหน็ว่าเป็นเรือ่งทีค่วรศกึษาต่อไป 
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