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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยั เรื� องความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� ง
แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่  ดา้น
ความปรารถนาที�จะอยู่ในองค์กรดา้นความตั5งใจที�จะอยู่ในองค์กร  ดา้นการมาทาํงาน
สมํ�าเสมอ  ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน  และดา้นการรักษาความเป็นสมาชิก
ขององค์กรกลุ่มตวัอย่างคือ บุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอนสตรัคชั�น 
จาํกดั (มหาชน) ในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ทางแค – ปากนํ5 าโพ กลุ่ม
ตวัอย่างที�ตอบแบบสอบถามจาํนวน 136 คน   เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์หา
ค่าความถี�  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย (X�)  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1.) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.2 และเพศชายจาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8  ส่วนใหญ่อาย ุ36-40 
ปี จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 มีอาย ุ31-35 ปีจาํนวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 25 
และมีอายไุม่เกิน 30 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7  ส่วนใหญ่มีสถานภาพหยา่ร้าง/
ม่าย จาํนวน 77 คนคิดเป็นร้อยละ 56.6 มีสถานภาพสมรสจาํนวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 
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36 และมีสถานภาพโสด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี จาํนวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 71.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 
39 คนคิดเป็นร้อยละ 28.7 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาทาํงาน3-5 ปี จาํนวน 78 คนคิดเป็นร้อย
ละ 57.4 มีอายนุอ้ยกว่า 3 ปี จาํนวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 18.4 มีอายุมากกว่า 10 ปี 
จาํนวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 14 มีอาย ุ6-10 ปี จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ส่วน
ใหญ่มีเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท จาํนวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 34.6 มีเงินเดือนไม่
เกิน 15,000 บาทจาํนวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 27.2 มีเงินเดือน15,001-20,000 บาท
จาํนวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 23.5 มีเงินเดือน20,001-30,000 บาท จาํนวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.7 ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานวศิวกร จาํนวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 38.2 ตาํแหน่ง
งาน Admin จาํนวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ31.6 ตาํแหน่งงาน Senior จาํนวน 34 คนคิดเป็น
ร้อยละ 25 ตาํแหน่งงาน Manager จาํนวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 
 2.) ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอน
สตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)โ ดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นที�มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ  ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงานดา้นการ
รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์รดา้นการมาทาํงานสมํ�าเสมอดา้นความปรารถนาที�จะ
อยู่ในองคก์รและดา้นความตั.งใจที�จะอยู่ในองคก์ร  ตามลาํดบั 
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ABSTRACT 

 

This Research is organizational commitment of employee in Unique Engineering and 
Construction Public Company Limited.  The objective of research is study about the 
employee’s engagement to Unique Engineering and Construction Public Company 
Limited  included  with  the desire to  be  in  the organization, the  intention  to be in  
the organization, in  coming  to work regularly, in  effort  and  dedication,  and  in 
maintaining  membership  of the organization. The sampling of research is the 
employees of Unique Engineering and Construction Public Company Limited. The 
sample consisted of 136 respondents. The materials of research’s data collection were 
questionnaire for dataanalysis using computer program for frequency, percentage, 
mean (X�), standard deviation (SD). 
 The result found that 1.) All of the 136 responded staffs, Most sexes are 
females representing90 people (66.2%) and males representing46 people (33.8%). 
Most ages are 36-40 years old representing 101 people (74.3%), 31-35 years old 
representing 34 people (25%), and not over 30 years old representing 1 people 
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(0.7%)respectively.Most  marital  status  are  divorced status representing 77 people 
(56.6%), marital status representing 49 people (36%), and single representing10 people 
(7.4%). Most degree are  higher than bachelor degree representing 97 people (71.3%), 
and bachelor degree 39 people (28.7%). Most work experience are 3-5 years 
representing 78 people (57.4%), less than 3 years representing 25 people (18.4%), 
more than 10 years representing 19 people (14%), 6-10 years representing 14 people 
(10.3%). Most income per month are more than 30,000 baht representing 47 people 
(34.6%), and not over 15,000 baht representing 37 people (27.2%), 15,001-25,000 baht 
representing 32 people (23.5%), 20,001-30,000 baht representing  20 people 
(14.7%).Most of position is engineering representing 52 people (38.2%), admin 
position representing 43 people (31.6), senior position representing 34 people (25%), 
and manager position representing 6 people (4.4%) respectively. 
 2.)  Organizational  commitment  of  employee  in  Unique Engineering and 
Construction Public Company Limited. The overall picture is in a high level. When 
considering each aspect, it is found that the aspect which  has a high level of opinion is 
about the  intention  to be in  the organization, the maintainingthe membership of the 
organization, the intention to be in the organization In coming to work, the desire to be 
in the organization, and . in effort and dedicationrespectively. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาวิจยัเรื�อง “ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิ

เนียริ�งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)” ในครั5 งนี5 สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีดว้ยความ

กรุณาของ ผศ.ดร.สุเทพ บูรณะคุณาภรณ์ ที�เสียสละเวลาอันมีค่าเป็นที�ปรึกษา

วิทยานิพนธ์คอยให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํในการแกไ้ขข้อบกพร่องต่างๆ อนัเป็น

ประโยชนต่์อการศึกษาวจิยัในครั5 งนี5   

 ขอขอบคุณพระคุณ รศ.วรรณี  ชลนภาสถิตย์อาจารย์ผูส้อนทุกท่านประจํา
โครงการปริญญาโท สาขาการจดัการทุกท่านที�ไดอ้บรมสั�งสอนตลอดจนผูเ้ชี�ยวชาญทุก
ท่านและขอขอบพระคุณบุคลากรในบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั 
(มหาชน)  ที�ช่วยใหข้อ้มูลโดยการตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัรู้สึกประทบัใจและซาบซึ5 งใน
ความเมตตาและความกรุณาอยา่งยิ�ง 

 ทา้ยที�สุดนี5 ผูศึ้กษาหวงัเป็นอยางยิ�งว่างานคน้ควา้อิสระฉบบันี5 จะเป็นประโยชน์

หรือเป็นแนวทางต่อผูที้�สนใจ และผูที้�ตอ้งการศึกษาในเรื�องความผูกพนัธ์ต่อองคก์รและ

หากมีขอ้ผดิพลาดประการใดผูศึ้กษาขออภยัมา ณ ที�นี5ดว้ย 
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บทที� 1 

บทนํา 

1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบันทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพยมี์การขยายการลงทุน จึงทาํให้งาน
รับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขนัที�สูงมากทั5งในดา้นราคาค่าก่อสร้าง คุณภาพของงานและ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง เนื�องจากปริมาณงานก่อสร้างที�เพิ�มขึ5นจากโครงการขนาดใหญ่
ที�เริ�มดาํเนินการก่อสร้างหลายโครงการ เช่น รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – นครราชสีมา, 
รถไฟความเร็วสูงเชื�อม 3 ท่าอากาศยาน, รถไฟทางคู่ท่าแค – ปากนํ5 าโพ เศรษฐกิจเติบโต
อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอตัราการจา้งงานที�เพิ�มสูงขึ5น 

 บริษทัรับเหมาก่อสร้างก่อตั5งใหม่เป็นจาํนวนมาก เมื�อบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบังาน
รับเหมาก่อสร้างเกิดขึ5นใหม่จาํนวนมาก ทาํให้บุคลากรในหลายๆบริษทัประสบกับ
ปัญหาการยา้ยงาน เปลี�ยนงาน ของบุคลากร ซึ� งเกิดจากปัจจยัหลายอย่าง เช่น บริษทั
มากมายที�เปิดรับบุคลากรเพิ�ม ผลตอบแทนในการทาํงาน วนัหยุด หรือจะเป็นในเรื�อง
ของสวสัดิการ ทาํให้หลายๆบริษทัขาดแคลนบุคลากรที�มีความชาํนาญงานในสายงาน
นั5นๆ และประสบปัญหากบังานที�ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้บริษทัจาํนวนมากจึง
หนัมาใหค้วามสาํคญักบับุคลากร 

ในการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั5นไม่ได้เป็นเพียงการสรรหาหรือคดัเลือก
บุคลากรที�มีความรู้ความสามารถตามสายงานเท่านั5น แต่สิ�งที�ตอ้งปฏิบติัควบคู่ไปดว้ย คือ 
การปลูกฝังหรือการสร้างจิตสาํนึกใหก้บับุคลากรภายในองคก์รเพื�อใหเ้กิดความรักความ
ซื�อสัตยแ์ละจงรักภกัดีต่อองคก์ร นอกจากนั5นยงัปลูกฝังใหบุ้คลากรเกิดความร่วมมือใน
การปฏิบติังานใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถของตน การจะทาํใหบุ้คลากรใน
องค์กรเกิดความเต็มใจในการทํางานนั5 นจะต้องมีการดูแลใส่ใจ ในด้านของ
ความกา้วหนา้ให้กบับุคลากร ซึ� งจะส่งผลใหบุ้คลากรมีความมุ่งมั�นในการสร้างชื�อเสียง 
และสร้างความสําเร็จให้กับองค์กรการที�องค์กรจะคาดหวงัในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได้นั5นจะต้องมีการอาศยัปัจจยัต่างๆ เป็นแรงเสริมเพื�อเป็นการกระตุน้การ
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ผลกัดนัใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร เมื�อบุคลากรมีความผูกพนัต่อองคก์รกจ็ะ
ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ และพร้อมที�จะอุทิศตนเพื�อปฏิบติัหนา้ที�ของตนจนสุดความสามารถ
เพื�อองค์กรความผูกพนัต่อองค์กรนั5นถือว่าเป็นสิ�งสําคญัที�คอยช่วยผูกมดับุคลากรให้
ปฏิบติังานใหก้บัองคก์รไปนานๆ แต่อยา่งไรกต็ามการที�แต่ละองคก์รจะสร้างความรู้สึก
ผูกพนัของบุคลากรนั5นเป็นเรื�องที�ทาํไดย้ากเพราะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายใน
องคก์รในการสร้างความรู้สึกที�ดีต่อองคก์ร 

การทาํใหพ้นกังานมีความผูกพนัต่อองคก์ารที�แทจ้ริงกคื็อ การสร้างความสุข
และบรรยากาศที�ดีในการ ทาํงานการที�บุคลากรรู้ว่าองคก์รกาํลงัดาํเนินการไปในทิศทาง
ใด และรับรู้ไดว้่าตนเองเป็นส่วนหนึ�งที�เป็นกาํ ลงัสาํคญัสาํหรับองคก์ร สิ�งต่างๆ เหล่านี5
จะเป็นผลดีต่อองคก์รในภาพรวมและระยะยาว ความผกูพนัของบุคลากรและความพอใจ
ในค่าตอบแทนก็เป็นเรื�องที�สําคญัในลาํดบัตน้ที�ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
องคก์รกล่าวคือการที�บุคลากรตดัสินใจเขา้ร่วมงานกบัองคก์รในการปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บ
มอบหมายจากองค์กร ก็เพื�อแลกเปลี�ยนกบัค่าตอบแทนที�องค์กรเสนอให้ดงันั5น หาก
องคก์รไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการขา้งตน้เหล่านี5 ไดห้รือในทางตรงกนัขา้มอาจ
มีบุคลากรบางส่วน ตดัสินใจไม่ลาออกแต่ลดประสิทธิภาพในการทาํงานลงไม่ทุ่มเทให้
งานดงัที�เคยเป็น เพื�อให้ภารกิจผ่านพน้ไปเพียงวนัต่อวนัปรากฏการนี5 ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานและประสิทธิผลโดยรวมขององคก์ร ซึ� งผลที�จะตามมากคื็อเกิด
ความสูญเสียในองคก์รทั5งดา้นผลผลิต ชื�อเสียง ภาพพจน์ความนิยมขององคก์รค่าใชจ่้าย
ในการพฒันาบุคลากรแต่ความสูญเสียที�สาํคญัที�สุดคือ ทรัพยากรบุคคล 

องคก์รใดจะประสอบความสาํเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ตอ้งอาศยัปัจจยัที�
สาํคญัหลายปัจจยั ทรัพยากรมนุษยก์ถื็อเป็นปัจจยัที�สาํคญัที�มีส่วนช่วยในการผลกัดนัให้
องคก์รสามารถดาํเนินกิจการใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นกาํลงัสาํคญัในการนาํพาองคก์ร
ขับเคลื�อนไปข้างหน้า สู่ เป้าหมายที� ได้ก ําหนดไว้ จึงนับได้ว่าทรัพยากรมนุษย์
เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที� มีค่า ดังนั5 นจึงเป็นสิ� งที�สําคัญอย่างยิ�งที�องค์กรจะต้องให้
ความสาํคญัและตระหนกัถึงการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยที์�มีประสิทธิภาพ 
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 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาซึ�งสนใจศึกษาเกี�ยวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร
ของบุคลากรในบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) โดยศึกษา
วา่บุคลากรมีความผกูพนัต่อองคก์รของตนมากนอ้ยเพียงใดจึงไดท้าํการศึกษาเรื�องนี5และ
ผูศึ้กษาหวงัว่าขอ้มูลนี5 จะเป็นส่วนหนึ�งที�จะนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากร
และองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ5น 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื�อศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ�งแอนด ์

คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)  

3.  ขอบเขตการวจิัย 
ในการศึกษาวิจยั เรื�องความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิ

เนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) มีขอบเขตการวจิยั ดงันี5  

 1.   ขอบเขตด้านเนื?อหา 
      มุ่งศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์

คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) โดยเนน้การศึกษาในส่วนของบุคลากรที�ดาํเนินโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ทางแค – ปากนํ5าโพ โดยมีตวัแปรในการศึกษาดงันี5  

1. ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ซึ�งประกอบดว้ย 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- ระยะเวลาในการทาํงาน 
- เงินเดือน  
- ตาํแหน่งงาน 
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 2. ตวัแปรตามความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� ง
แอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) ในส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ทางแค – 
ปากนํ5าโพดงันี5  

- ดา้นความปรารถนาที�จะอยูใ่นองคก์ร 
- ดา้นความตั5งใจที�จะอยูใ่นองคก์ร 
- ดา้นการมาทาํงานสมํ�าเสมอ 
- ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน 
- ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

2.   ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรในการวิจัยคือ บุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอน

สตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) ในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ทางแค – ปากนํ5 าโพ 
จาํนวน 208 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ�งแอนด์ คอน
สตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31สิงหาคม 2562)  โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการคาํนวณ
ขนาดตวัอย่างดว้ยวิธีการใช้สูตรการคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่(Taro Tamae) (Taro 
Yamane, 1973) ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% ซึ� งกาํหนดค่าความคลาดเคลื�อนของการสุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง   จาํนวน 136  คน 

3.   ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวจิยัครั5 งนี5จะทาํการวจิยั ตั5งแต่เดือน สิงหาคม  –  กนัยายน  2562 

4.   ประโยชน์ที�ได้รับจากการวจิัย 
 1.  ทาํใหท้ราบถึงระดบั ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทั ยนิูค เอน็จิ
เนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)  
 2.  สามารถนาํผลการวิจยัที�ไดม้าใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและ
วธีิการต่างๆ ในการปรับปรุงและเสริมสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทั 
ยูนิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกัด (มหาชน) เพื�อให้เกิดความพึงพอใจ 
เหมาะสมกบัความตอ้งการ ทาํงานได้อย่างมีความสุขและเพิ�มคุณภาพการทาํงานที�ดี
ยิ�งขึ5นต่อไป 
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 3.  ทราบถึงสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงานกบัปัจจยัดา้นความผูกพนั
ต่อองคก์ร 

5.   กรอบแนวคดิในการวจิัย 
กรอบแนวคิดในการวจิยัเรื�อง ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทั ยู

นิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) ในส่วนของโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ ทางแค – ปากนํ5 าโพผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี5  (Walton 1974) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

        ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ�งแอนด์ คอน
สตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) หมายถึง คุณลกัษณะที�ส่งผลต่อชีวิตการทาํงาน และสภาพ
จิตใจในบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) โดยมีการประเมิน
ความผกูพนัต่อองคก์ร ซึ�งมีเกณฑต์วัชี5วดั  5  ดา้น เป็นตวักาํหนด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ระยะเวลาในการทาํงาน 
6. เงินเดือน 
7. ตาํแหน่งงาน 

ความผูกพนัต่อยูนิคเอ็นจิเนียริ�งแอนด์ 
คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) 
 1.  ดา้นความปรารถนาที�จะอยูใ่นองคก์ร 
 2.  ดา้นความตั5งใจที�จะอยูใ่นองคก์ร 
 3.  ดา้นการมาทาํงานสมํ�าเสมอ 
 4.  ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน 
 5.  ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกของ
องคก์ร 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ภาพ 1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
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        ด้านความปรารถนาที�จะอยู่ในองค์กรหมายถึง  การที�บุคลากรในบริษทั ยู
นิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) มีความยินดีและภาคภูมิใจที�ได้
ทาํงานกบัองคก์รเตม็ใจที�จะเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆขององคก์รเสมอคิดวา่การตดัสินใจใน
การทาํงานที�องคก์รนี5 เป็นการตดัสินใจที�ถูกตอ้ง พร้อมที�จะพฒันาตนเองอยู่เสมอเพื�อ
พัฒนาองค์กรให้ดีขึ5 น เมื�อทาํงานนานขึ5 นรู้สึกรักและจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ5 น 
ปรารถนาที�จะทาํงานในองคก์รนี5ตลอดไปจนเกษียณ 

        ด้านความตั?งใจที�จะอยู่ ในองค์กรหมายถึงบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิ
เนียริ�งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) ตั5งใจทาํงานเพื�อองคก์รนี5 อย่างจริงจงัและ
เตม็ที�เสมอมีความพยายามทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายมีความสุขและสนุกกบังาน
ที�ทาํ เตม็ใจที�จะปฏิบติังานที�อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ หากไดรั้บการมอบหมายงาน
นั5นเมื�อปฏิบติังานไม่สําเร็จ ยินดีจะสละเวลามาทาํงานใหส้ําเร็จ และตั5งใจจะทุ่มเทอุทิศ
ตนเองในการพฒันางานและพฒันาองคก์รใหดี้ยิ�ง ๆขึ5นไป    

        ด้านการมาทํางานสมํ�าเสมอ หมายถึงบุคลากรในโรงพยาบาลบริษทั ยูนิค 
เอน็จิเนียริ�งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) มีความกระตือรือร้นในการมาทาํงาน
มาทาํงานตรงต่อเวลาเสมอไม่เห็นดว้ยว่าการมาทาํงานสาย กลบับา้นก่อนเวลาเป็นเรื�อง
ปกติที�ใคร ๆ กท็าํกนัเมื�อมีปัญหาในการทาํงานพร้อมที�จะแกไ้ขใหเ้สร็จในแต่ละวนัเต็ม
ใจทาํงานต่อใหเ้สร็จ ถึงแมว้่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแลว้ และคิดว่าหากไม่มีเหตุอนัควร 
เช่น ป่วย อุบติัเหตุ ท่านกจ็ะไม่หยดุงานเดด็ขาด  

        ด้านความพยายามทุ่มเทในการทํางานหมายถึงบุคลากรบริษทั ยูนิค เอ็นจิ
เนียริ�งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) พยายามทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายมาอย่าง
เต็มความรู้ ความสามารถมีความพยายามในการปรับปรุงพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเมื�อพบปัญหาในการทาํงานจะพยายามดาํเนินการแก้ไขเพื�อให้การ
ทาํงานดีขื5น มีความคิดริเริ�มเพื�อปรับปรุงการทาํงานให้ดีขึ5นอย่างต่อเนื�องพร้อมที�จะ
ทาํงานอย่างหนักเพื�อองค์กร และนาํความรู้ที�ได้จากการเรียนรู้ทั5 งจากภายนอกและ
ภายในองคก์รมาใชใ้นการพฒันางาน และปรับปรุงงานใหดี้ขึ5นอยา่งต่อเนื�อง 
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        ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร หมายถึงบุคลากรในบริษทั ยนิูค 
เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) รู้สึกพอใจที�ไดเ้ป็นสมาชิกขององคก์ร
แห่งนี5 ไม่คิดจะไปทาํงานที�องคก์รอื�น แมว้่าจะไดรั้บตาํแหน่งเงินเดือน และสวสัดิการที�
ดีกว่ายอมรับและปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆขององคก์รอย่างเคร่งครัดเสมอสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัองค์กรนี5 ไดเ้ป็นอย่างดี มีความคิดว่าหากไดโ้อกาสเปลี�ยนงานไปอยู่
องคก์รอื�น จะไม่ประสบความสําเร็จและกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที�การงานมากเท่าที�
เป็นอยู่ในปัจจุบนั  และคิดว่าองคก์รนี5 เป็นองคก์รที�ดีที�ภูมิใจและมั�นใจว่าการทาํงานที�
องคก์รนี5จะทาํใหชี้วติท่านมีความสุขตลอดไป 
 



บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

   การศึกษาเรื�อง “บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)” 
มุ่งศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาประกอบการสร้างเครื�องมือ
ในการวิจยัและประกอบผลการนาํเสนอวิจยัไปใชป้ระโยชน์ เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของการวจิยัที�กาํหนดไว ้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดงันี5   

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
2. บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 
3. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง     

1. แนวคดิและทฤษฎเีกี�ยวกับความผูกพนัต่อองค์กร  

     ในการศึกษาเรื�อง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิ
เนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)  ซึ�งการที�บุคคลจะมีความผูกพนัต่อองคก์รที�
ดียอ่มหมายถึงความพึงพอใจในการทาํงาน ตั5งใจทาํงาน  บุคลากรในองคก์รมีความรู้สึก
รักองค์กร มีความภาคภูมิใจที�ไดเ้ป็นส่วนหนึ� งขององค์กรอนัจะทาํให้เกิดการทาํงาน
เป็นไปอย่างราบรื�นและมีคุณภาพ ความผูกพนัต่อองค์กรมีความสําคญัยิ�งต่อองค์กร 
กล่าวคือ ความผูกพนัต่อองคก์รสามารถทาํนายอตัราการเขา้ออก ลาออกและการเปลี�ยน
งาน (Turnover) ไดดี้กวา่ความพึงพอใจในงาน เนื�องจากความผูกพนัต่อองคก์รมีแนวคิด
ที�ครอบคลุมมากกว่า เพราะความผูกพนัต่อองค์กรสามารถสะทอ้นถึงความรู้สึกของ
พนักงานที�มีต่อองค์กรซึ� งมีลกัษณะที�ยาวนานกว่าความพึงพอใจ และความผูกพนัต่อ
องค์กรเป็นตัวแปรสําคัญอย่างหนึ� งในการทํานายแรงจูงใจในการเข้างานของ
พนักงาน และเป็นแรงผลักดันให้พนักงานในองค์กรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ�งขึ5 น  เนื�องจากความรู้สึกในความเป็นเจ้าของร่วมภายในองค์กร 
นอกจากนี5 ความผูกพนัต่อองค์กรยงัเป็นตวัเชื�อมประสานระหว่างความตอ้งการของ
บุคคลในองค์กรกับเป้าหมายขององค์กร เพื�อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที�วางไว ้
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เนื�องจากเมื�อพนักงานเกิดความผูกพนักบังานย่อมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กบังานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร ส่งผลให้องคก์รสามารถที�จะบรรลุตามเป้าหมายที�ตั5งไวไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที�องคก์รตั5งไว ้ 

     บุคลากรที�มีความผูกพันต่อองค์กรที�สูงมีแนวโน้มที�จะปฏิบัติงานอยู่กับ
องคก์รนานกว่าและทาํงานอย่างเต็มความสามารถ (Bhatnagar, 2007) ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลกบัองคก์รในกระบวนการเกี�ยวพนัการสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพนั
ต่อองคก์รมี3 ขั5น  

1) การเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ร (Organizational entry)  
 2) ความผกูพนัต่อองคก์ร (Organizational commitment)  
 3) การขาดงานและการลาออกของพนกังาน (Absenteeism and turnover) เป็น
ขั5นตอนสุดท้ายของกระบวนการเกี�ยวพนักับองค์กร (Organizational attachment 
process) เป็นขั5นตอนที�องคก์รไม่ตอ้งการใหเ้กิด (Steers & Porter, 1979, pp. 303-304)  

     ดังนั5 นความผูกพันสามารถพัฒนาในฐานะที� เป็นผลลัพธ์ของกรรวมกัน 
ระหว่างประสบการณ์ในการทาํงาน การรับรู้เกี�ยวกบัองคก์รและลกัษณะส่วนบุคคลซึ� ง
จะนาํไปสู่ความรู้สึกเชิงบวกเกี�ยวกบัองคก์ร มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายความผูกพนั
องคก์รโดยเน้น 2 ดา้น 1)ดา้นพฤติกรรมที�แสดงของสมาชิกองคก์ร 2) เน้นทางดา้น
ทศันคติของสมาชิกองคก์ร โดยความหมายโดยรวมคือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั เต็ม
ใจปฏิบติังาน มีส่วนร่วม มีความจงรักภกัดี ยอมรับในเป้าหมายเชื�อมั�น และปรารถนาอยู่
ในองคก์รเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งการที�บุคคลรับรู้ถึงการเกื5อกูล สนบัสนุนขององคก์ร
กบัผลให้เกิดความขยนัหมั�นเพียรของสมาชิกและเต็มใจที�จะทุ่มเทความสามารถเพื�อ
องคก์รและส่งผลต่อความพึงพอใจสามารถอธิบายทั5งในหนา้ที�ที�มีต่อองคก์รและหนา้ที�ที�
เป็นผลจากการกระทาํที�ผา่นมา เมื�อมีความผูกพนัต่อองคก์รทาํใหพ้นกังานมีความมุ่งมั�น
และตั5งใจที�จะทาํงานร่วมกบัองคก์ร เห็นถึงความสาํคญัที�จะคงทาํงานต่อไปเรื�อย ๆ ไม่ว่า
งานนั5นเป็นอย่างไร ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความเชื�อถือทางจิตวิทยาของบุคคลที�
ผูกพนักบัองคก์รรู้สึกผูกพนักบังาน (Job involvement) และมีความพึงพอใจในองคก์ร
มากกว่าผูที้�ไม่มีความเชื�อถือ (Buchanan,1974, p. 533; Steers, 1977, p. 462; Mosby et 
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al., 1982; Mowday, Porter, & Steers, 1982, p. 26; Eisenberger, Huntington, Hutchison, 
& Sowa, 1990; Meyer & Allen, 1991, p. 62; Mayer &Schoorman, 1992, p. 673) 
      จึงไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัความผูกพนั
ต่อองคก์รไวม้ากมายหลายท่าน โดยผูว้ิจยั ไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัความผูกพนั
ต่อองคก์รซึ�งเป็นแนวคิดและทฤษฎีที�หลากหลาย ไวด้งันี5    

     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาํว่า “ผูกพัน” 
หมายถึง มีความเป็นห่วงกงัวลเพราะรักใคร่ ก่อใหเ้กิดพนัธะที�จะตอ้งปฏิบติัตาม ดงันั5น 
ค ว า ม ผู ก พัน ต่ อ อ ง ค์ ก ร น่ า จ ะ ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม เ ป็ น ห่ ว ง  รั ก ใ ค ร่ ใ น อ ง ค์ ก ร 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) นอกจากนี5  ยงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่านที�ไดใ้หค้วามหมาย
ของความผกูพนัต่อองคก์ร  

สเตียร์ส (Steers, 1977, pp. 46) ไดใ้หค้วามหมายของความผูกพนัต่อองคก์รว่า
เป็นความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานที�แสดงตนออกมาเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนักบัองคก์ร มีจุด
ร่วมที�เหมือนกนัของสมาชิกในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององค์กร และเต็มใจที�จะทุ่มเท
กาํลงักาย กาํลงัใจ เพื�อปฏิบติังานภารกิจขององคก์ร ความรู้สึกนี5 จะแตกต่างจากความ
ผูกพนัต่อองค์กรโดยทั�วไป อนัเนื�องมาจากการเป็นสมาชิกขององค์กรโดยปกติตรงที�
พฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานที�มีความผูกพนัต่อองคก์รอยา่งแทจ้ริง จะมุ่งเนน้ความเตม็ใจ
ที�จะปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์รดว้ย หรือกล่าวอีกนยัหนึ�ง ความผูกพนัต่อ
องคก์รประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญั 3 ประการ คือ 

(1) ความเชื�อมั�นอย่างแรงกลา้ และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร 

(2) ความเตม็ใจที�จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมาก เพื�อประโยชนข์ององคก์ร 
(3) ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที�จะดาํรงไวซึ้� งความเป็นสมาชิกภาพของ

องคก์ร 
 สเตียร์ (Steers, 1977, p. 48) ยงักล่าวอีกว่า ความผูกพนัขององคก์รสามารถ
ทาํนายการเขา้-ออกจากงานของสมาชิกในองคก์รไดดี้กว่าการศึกษาเรื�องความพึงพอใจ
ในงานเสียอีก กล่าวคือ   
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 1.  ความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นแนวคิดที�มีลกัษณะครอบคลุมมากกว่าความพึง
พอใจในงาน สามารถสะทอ้นถึงผลโดยทั�วไปที�บุคคลสนองตอบต่อองคก์รโดยส่วนรวม 
ในขณะที�ความพึงพอใจในงานสะทอ้นถึงผลการตอบสนองของบุคคลต่องานในแง่ใดแง่
หนึ�งเท่านั5น   
 2.  ความผกูพนัต่อองคก์รค่อนขา้งมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในงาน ซึ� ง
สะทอ้นถึงผลการตอบสนองของบุคคลต่องานในแง่ใดแง่หนึ�งเท่านั5น   
 3.  ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัชี5วดัที�ดีถึงความมีประสิทธิภาพขององคก์ร  
 สเตียร์ (Steers, 1977, p. 46-56) ไดเ้สนอแบบจาํลองเกี�ยวกบัความผูกพนัต่อ
องคก์รโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือปัจจยักาํหนดความผูกพนัต่อองคก์ร (Antecedent of 
Commitment),ลกัษณะของความผูกพนัต่อองคก์ร (Commitment) และผลที�ตามมาของ
ความผกูพนัต่อองคก์ร (Outcomes of Commitment)  
 นอกจากนั5นSteers ไดแ้สดงปัจจยัที�กาํหนดต่อความผูกพนัต่อองคก์รไวค่้อนขา้ง
ชดัเจน ซึ�งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน (Personal Characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อายุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการทาํงานในองคก์ร ระดบัตาํแหน่ง 

2.  ลกัษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลกัษณะของงานที�ปฏิบติังาน
รับผิดชอบอยู่ ได้แก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความหลากหลายของงาน ความมี
เอกลกัษณ์ของงาน งานที�มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�น ผลป้อนกลบัของงาน 
 3.  ประสบการณ์ในงาน (Work experiences) หมายถึง สภาพการทาํงานที�
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บ ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัต่อองคก์ร ทศันคติต่อเพื�อน
ร่วมงานและองคก์ร ความพึ�งพิงไดข้ององคก์ร ความคาดหวงัที�จะไดรั้บการตอบสนอง
จากองคก์ร 
 
 
 
 
 



  12 

 

แบบจาํลองของ Steers ดงักล่าวมาขา้งตน้สามารถแสดงไดด้งันี5  
 
 
 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ต่อมาเมาวเ์ดยส์เตียร์ และพอร์เตอร์ (Mowday, Steers & Porter, 1982) ได้
เสนอปัจจยั   ที�มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รเพิ�ม โดยเพิ�มปัจจยัดา้นลกัษณะของ 
 องคก์ร หรือโครงสร้างขององคก์รว่าเป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อองคก์ร ซึ� งเมาวเ์ดย ์
และคณะ แบ่งปัจจยัออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

ลักษณะส่วนบุคคล 

1. ความตอ้งการ

ความสาํเร็จ 

2. อายกุารทาํงาน 

3. การศึกษา 

4. อื�น ๆ 

ลักษณะงานที�ปฏิบัต ิ

1. ความประจกัษใ์นงาน 

2. งานที�มีโอกาสปฎิสมัพนัธ์ 

3. งานรับทราบผลยอ้นกลบั

ของงาน 
 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

1. ทศันคติของกลุ่มต่อองคก์ร 

2. ความคาดหวงัที�จะไดรั้บการ

ตอบสนองจากองคก์ร 

3. ความรู้สึกวา่ตนเองมี

ความสาํคญัต่อองคก์ร 

4. ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นที�

พึ�งพิงได ้ 

ความผูกพนัต่อ

องค์กร 

(Organizational 

commitment) 

ผล (Outcome) 

1. ปรารถนาที�จะอยูใ่นองคก์ร 

2. ตั5งใจที�จะอยูใ่นองคก์ร 

3. มาทาํงานสมํ�าเสมอ 

 4. มีความพยายามในการทาํงาน 

 5. รักษาความเป็นสมาชิกของ

องคก์ร 

 

ภาพ 2 แบบจําลองปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร และผลของความผูกพนัต่อองค์กรของ 

สเตียร์ (Steers, 1977), อ้างถึง ณชิชาพชัญ์  จินตนา (2557, น.20) 
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 1. ลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุตาํแหน่ง และความตอ้งการประสบความสาํเร็จ              
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์รและการศึกษามีความสัมพนัธ์ทางลบ                
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 2. ลกัษณะงาน พบว่า งานที�มีคุณค่านาํไปสู่การเพิ�มความผูกพนัต่อองค์กร 
นอกจากนี5ความชดัเจนในบทบาทมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อความผกูพนั 
 3. ลกัษณะองคก์ร พบว่า ความผูกพนัมีความสัมพนัธ์ทางบวกและระดบัความ
เป็นทางการขององค์กร การกระจายอาํนาจ ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ความรู้สึกเป็นเจา้ของของพนกังานและการควบคุมขององคก์ร 

4. ประสบการณ์จากการทาํงาน เป็นแรงทางดา้นสังคม ซึ�งมีอิทธิพลสาํคญัในการ
เกิดความรู้สึกเกี�ยวกันกบัองค์กร ได้แก่ ทศันคติทางบวกต่อองค์กร ความรู้สึกว่าตน
สาํคญัต่อองคก์รปัจจยัทั5ง 4 ดา้น มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ดงัแสดงในภาพที� 3 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพ 3แบบจําลองเบื?องต้นปัจจัยที�มอิีทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 
ที�มา:Steer,R.M. และ L.W. Porter,1982(อา้งถึงใน ปาริชาต บวัเป็ง, 2554)  

Hunt,Chonko and Wood (1985 อา้งถึงใน พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั,2552:190-194) 
ไดส้ร้างกรอบแนวคิดความผูกพนัต่อองค์กรโดยไดพ้ฒันามาจากงาน Steers (1977) 
,Stevens Beyer and Trice (1978),Brief and Aldag (1980),Bhagat and Chassie (1981), 
และ Still (1983) ปัจจยัที�มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รไดแ้ก่ 

ลักษณะงาน 

ลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะองค์กร 

ประสบการณ์จากการทาํงาน 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

1. ปรารถนาที�จะอยูใ่นองคก์ร 

2. ตั5งใจที�จะอยูใ่นองคก์ร 

3. มาทาํงานสมํ�าเสมอ 

 4. มีความพยายามในการทาํงาน 

 5. รักษาความเป็นสมาชิกของ

องคก์ร 
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 1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา รายได ้ความสัมพนัธ์กบัเพื�อน
ร่วมงาน เป็นตน้ 
 2. การลงทุนของตวับุคคล ว่าเกิดจากระดับความคาดหวงัของพนักงานใน
ผลตอบแทนที�ไดจ้ากความจงรักภกัดีในองคก์ร จากเหตุผลดงักล่าวบุคคลจึงทุ่มเทใหก้บั
องคก์รเพื�อแลกเปลี�ยนผลประโยชนที์�จะได(้หรือคาดวา่จะได)้จากองคก์รในภายภาคหนา้ 
 3. ความคาดหวงัต่อปัจจยัทางสังคม หมายถึง ระดบัความคาดหวงัที�เกิดจากการที�
พนกังานเกบ็รวบรวมขอ้มูลขององคก์รที�ตนเองทาํงานอยูใ่นปัจจุบนั เพื�อเปรียบเทียบกบั
ประสบการณ์ในที�ทาํงานเดิม ซึ� งผลจากการเปรียบเทียบนี5มกัจะนาํไปสู่ความคาดหวงั
ของพนกังานต่อองคก์รใหม่และต่อความผกูพนัต่อองคก์รตามลาํดบั 
 4. พฤติกรรมการหางาน หมายถึง ระยะเวลาที�บุคคลไดใ้ช้ไปกบัการหางาน
จาํนวนของใบสมคัรที�ส่ง จาํนวนครั5 งของการไดรั้บการสัมภาษณ์ จาํนวนครั5 งที�ไดรั้บ
การชกัชวนใหเ้ขา้ทาํงาน 
 5. ความสัมพนัธ์ในงาน ความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างพนักงานกบัเพื�อนร่วมงาน
ทีมงาน หัวหน้างาน ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชาในระดบัต่างๆ ที�เกิดจากการไดม้าทาํงาน
ร่วมกนัพฤติกรรมการหางานความพึงพอใจคุณลกัษณะส่วนบุคคลการลงทุนของตวั
บุคคลความคาดหวงัต่อปัจจยัทางสังคมความสัมพนัธ์ในงานคุณลกัษณะของงานความ
ผกูพนัต่อองคก์รการขาดงานการเขา้-ออกงานการปฏิบติังาน 
  6. คุณลกัษณะของงาน โดยทั�วไปแลว้คุณลกัษณะของงานจะถูกกาํหนดโดย
ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความสําคญัของงาน ความมีอิสระ
ในการทาํงาน ผลป้อนกลบัของงานจากงานวิจยัเชิงประจกัษที์�เกี�ยวขอ้งกบัความผูกพนั
ต่อองคก์ร โดยสร้างแบบจาํลอง ไดด้งันี5  
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

การลงทุนของตัวบุคคล 
ความผูกพนัต่อองค์กร 

ความพงึพอใจ 

การปฏิบัติงาน 

การเข้า-ออกงาน 
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ภาพที� 4   แบบจําลองกรอบแนวความคิดความผูกพันต่อองค์กรของ Hunt, Chonko 
and Wood (1985)ที�มา: ภูวภณ นวตัธามกุล (2558, น.19) 
 
 Burke (2003) บริษทัที�ปรึกษางานทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดท้าํการ
วิจยัในเรื�องความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์าร กล่าวถึงส่วนประกอบสําคญัที�ทาํให้
เกิดความผกูพนัของพนกังานในแนวคิด Employee Engagement Model ซึ� งแสดงใหเ้ห็น
ถึงปัจจยั 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
 1. องคก์าร (Company) องคก์ารตอ้งมีการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการที�ดี 
 2 ผูบ้ริหาร (Manager) ผูบ้ริหารตอ้งมีความยติุธรรม ใหก้ารสนบัสนุนและมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเที�ยงธรรม 
 3. เพื�อนร่วมงาน (Work Group) ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการทาํงานที�ดี 
 4. ลกัษณะงาน (The Job) งานตอ้งทา้ทาย มีระบบการประเมินผลงานที�ดี 
 5. ความกา้วหนา้ในสายงานหรือสายอาชีพ (Career/Profession) พนกังานตอ้งมี
โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาความกา้วหนา้ในสายอาชีพของตนเอง 
 6. ลูกคา้ (Customer) ตอ้งตอบสนองความตอ้งการที�แทจ้ริงต่อลูกคา้ได ้
 Burkeไดน้าํปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี5มาเป็นปัจจยัในการวดัความผูกพนัของพนกังาน 
ซึ� งในแต่ละปัจจยัจะมีหัวขอ้ต่าง ๆ ที�ใช้เป็นประเด็นเพื�อวดัความผูกพนั โดยปัจจยัใน
ดา้นต่าง ๆ จะนาํไปสู่ความผูกพนัของพนักงาน และผลของความผูกพนัของพนกังาน
ดงักล่าวจะแสดงออกมาในลกัษณะผลการดาํเนินงานของพนกังานและองคก์าร การคง

ความคาดหวังต่อปัจจัยทางสังคม 

พฤติกรรมการหางาน 

ความสัมพนัธ์ในงาน 
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อยูข่องพนกังานในองคก์าร ความจงรักภกัดีของลูกคา้ และความสามารถในการทาํกาํไร 
โดยแนวคิดของ Burke (2003) ไดรู้ปแบบของความสัมพนัธ์ดงัภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพ 5 แสดงปัจจัยที�ใช้ในการวัดความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานตามแนวคิดของ 
Burke, อ้างถึงกิตติยา ชัชวาลชาญชนกิจ (2560, น.29) 
 The Institute for Employment Studies หรือ IES (2004) บริษทัที�ปรึกษางาน
ทางดา้นการพฒันากลยทุธ์และงานวจิยั ไดท้าํการวจิยัเรื�องความผูกพนัของพนกังานในปี 
2003 กบัพนกังานจาํนวนกว่า 10,000 คน ใน 14 องคก์ร ใน NHS (National Health 
Service) โดยพบวา่ปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหเ้กิดความผกูพนัของพนกังาน เกิดจาก 
 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 2) โอกาสที�ไดแ้สดงความคิดเห็น 
 3) โอกาสในการพฒันาในงาน 
 4) องคก์ารใหค้วามสนใจความเป็นอยูข่องพนกังาน 
      นอกจากนี5จากการศึกษายงัพบวา่ ระดบัความผกูพนัของพนกังานสามารถแปร
ผนัไปตามลักษณะส่วนบุคคล โดยในเรื� องของอายุ พบว่า ระดับความผูกพันของ
พนกังานลดลง เมื�อพนกังานมีอายุมากขึ5น (แต่อายุไม่เกิน 60 ปี) พนกังานในตาํแหน่ง

ตวัอยา่งประเด็นที�ใชส้อบถาม 

- ภาวะผูน้าํ 

- ค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน ์

- สินคา้และบริการ 

- ความยติุธรรมในที�ทาํงาน 

- การร่วมมือและเพื�อน

ร่วมงาน 

- การจดัการผลปฏิบติังาน 

- การจดัสรรพนกังาน 

- ความทา้ทายกดดนัของงาน 

ส่วนประกอบ

ความผกูพนั 

- ดา้นองคก์ร 

- ดา้นผูจ้ดัการ 

- ดา้นกลุ่มงาน 

- ดา้นงาน 

ดา้นความ

ผกูพนัต่อ

องคก์ร 

ผลลพัธ์ที�สาํคญั 

- การคงไวซึ้�ง

พนกังาน 

- ผลการดาํเนินงาน 

- ความจงรักภกัดี

ของลูกคา้ 

- ความสามารถใน

การทาํกาํไร 
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ผูจ้ดัการมีแนวโน้มที�จะมีความผูกพนัสูงกว่าพนักงานทั�ว ๆ ไปที�เป็นฝ่ายสนับสนุน 
ความผกูพนัของพนกังานสามารถแปรผนัไปตามลกัษณะของงานลกัษณะประสบการณ์
อีกดว้ย 
      การแสดงปัจจยัที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รในแต่ละแนวความคิดปัจจยั 
Steers (1997) Burke (2003) IES (2004)  ดงัภาพที�แสดงต่อไปนี5  
 
ปัจจัย Steers (1997) Burke (2003) IES (2004) 
1. ดา้นองคก์าร - ประสบการณ์ที�

ไ ด้ รั บ ร ะ ห ว่ า ง
ปฏิบติังาน 

- องคก์าร - โอกาสที�ไดแ้สดง
ความคิดเห็น 

2. ดา้นงาน - ลกัษณะของงาน - ลกัษณะงาน - การมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 
- โ อ ก า ส ใ น ก า ร
พฒันาในงาน 

3. ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

 - เพื�อนร่วมงาน 
- ความกา้วหนา้ใน
สายงานหรืออาชีพ 

- องค์การให้ความ
สนใจความเป็นอยู่
พนกังาน 

4. ดา้นภาวะผูน้าํ  - ผูบ้ริหาร  
หมายเหตุ -ลกัษณะส่วนบุคคล - ลูกคา้  
 

ภาพ 6 แสดงปัจจัยที�ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในแต่ละแนวความคิดปัจจัย Steers 
(1997) Burke (2003) IES (2004), อ้างถึง: ประดิษฐพงษ์ สร้อยเพชร (2557, น.14) 
 Development Dimensions International Inc. (2005) หรือ DDI เป็นบริษทัวิจยั
และบริษทัที�ปรึกษาไดมี้การศึกษาถึงความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรและไดนิ้ยาม
ความหมายของความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร ไวว้่าเป็นสิ�งที�เกิดจากบุคลากรมี
ความสุขและความเชื�อในสิ�งที�พวกเขาได้กระทาํและรับรู้ถึงคุณค่าในสิ�งนั5น โดยได้
อธิบายไวด้งันี5  
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 1. ความสุขของบุคลากร (People Enjoy) หมายถึง บุคลากรมีความพอใจ และพึง
พอใจในสิ�งที�เขาไดท้าํโดยงานหรือหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายนั5นตรงกบัความสนใจและ
ทกัษะที�ตนเองมีอยู ่
 2. ความเชื�อ (Believe) หมายถึง การที�บุคลากรได้รับรู้ว่าสิ�งที�เขาทาํนั5น มี
ความหมายของงานต่อองค์กรและสังคมโดยรวม ซึ� งทําให้บุคลากรรู้สึกผูกพัน 
นอกจากนี5การสื�อสารระหว่างหวัหนา้งานและบุคลากรทุกวนัในเรื�องของเป้าหมาย และ
แนวทางการปฏิบติังานเป็นสิ�งที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการเกิดความผกูพนั 
 3. คุณค่า (Value) หมายถึง การที�บุคลากรไดรั้บการยอมรับจากองคก์รและไดรั้บ
รางวลัจากสิ�งที�เขาไดป้ฏิบติัไปโดยการไดรั้บรางวลันั5น มีหลายรูปแบบทั5งในรูปของตวั
เงิน สวสัดิการ และแผนการท่องเที�ยว แต่บางครั5 งการไดรั้บรางวลัจากหวัหนา้โดยการที�
หัวหนา้งานไดใ้ชเ้วลาในการบอกถึงสิ�งที�เขาไดท้าํลงไปนั5น ว่ามีคุณค่าและประโยชน์
มากเพียงใด บุคลากรกส็ามารถรับรู้ถึงคุณค่าของตนเองได ้
      จากการศึกษาของ Alarcon & Edward (2010) พบว่าความมุ่งมั�นผูกพนัของ
พนักงานที�มีต่อองค์กร ความผูกพนัของพนักงานต่องานหรือต่อวิชาชีพ (Professional 
engagement) และการมีส่วนร่วม (Job involvement) ต่างมีความสัมพนัธ์ต่อการคงอยู่
ของพยาบาลแต่ผลของความสัมพนัธ์ที�แตกต่างโดยพบวา่ความมุ่งมั�นผกูพนัองคก์รมีค่ามี
ความสัมพนัธ์สูงกว่า( r=0.65, 0.4, 0.2 ตามลาํดบั)ดงันั5นการบริหารจดัการเพื�อทาํให้
บุคลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์รน่าจะเป็นกลยทุธ์ที�น่าสนใจ 
 The Gallup Organization ไดน้าํแนวคิดเรื�องการวดัความผูกพนัของพนกังานต่อ
องค์กรมาศึกษาเรื�องความผูกพนัของพนักงานในการทาํงาน โดยไดแ้บ่งประเภทของ
พนกังานไว ้3 ประเภทคือ 
 1. พนกังานที�มีความผกูพนัต่อองคก์ร (Engaged) คือ พนกังานที�ทาํงานดว้ยความ
ดั5งอกและตั5งใจ และคาํนึงถึงองคก์ร 
 2. พนกังานที�ไม่ยดึติดกบัผูกพนัต่อองคก์ร (Not – engaged) คือ พนกังานที�ไม่มี
ความกระตือรือร้นในการทาํงาน ทาํงานโดยไม่ตั5งใจ 

3. พนกังานที�ไม่มีความผูกพนัต่อองคก์ร (Actively disengaged) คือ พนกังานที�
ไม่มีความสุขในการทาํงาน 
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      นอกจากนี5 ที�กล่าวมาแลว้ จากการสาํรวจของ The Gallup Organization จาก
จาํนวนพนกังาน จาํนวน 3 ลา้นคน ใน 350 องคก์ารของสหรัฐอเมริกา พบว่า ร้อยละ 70 
ของพนักงานไม่มีความผูกพนัในงาน และคนกลุ่มนี5หากอยู่ในองคก์รนานขึ5นก็จะยิ�งมี
ความผูกพนัลดนอ้ยลง แต่การให้พนกังานไดเ้ขา้ไปมีส่วนเกี�ยวขอ้งหรือรู้สึกว่ามีส่วน
ร่วมในองคก์รจะทาํให้พนักงานมีความผูกพนักบัองคก์รเพิ�มมากขึ5น จากผลการศึกษา
ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าองคก์รหรือนายจา้งควรที�จะมุ่งเนน้ไปที�ความตอ้งการพื5นฐาน
ของพนักงานคือ ควรตั5งวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายรวมไปจนถึงความคาดหวงัให้
ชดัเจน เพราะสิ�งเหล่านี5จะทาํใหพ้นกังานรู้ว่าผลลพัธ์ที�องคก์รตอ้งการคืออะไรและหนกั
งานควรที�จะปฏิบติัตวัอย่างไร และสิ�งที�สําคญัก็คือนายจา้งจะตอ้งรู้จกัเปิดโอกาสให้
พนกังานไดล้งมือทาํในสิ�งที�พวกเขาทาํไดดี้ที�สุด และควรแสดงออกซึ�งความเอาใจใส่ต่อ
พนกังาน ซึ� งแนวทางต่าง ๆ นี5 จะเป็นตวัที�ช่วยส่งเสริมและสร้างความผูกพนัต่อองคก์ร
ใหแ้ก่พนกังานมากยิ�งขึ5น   
      ทฤษฎ ีTwo-factor  ของ เฮอร์เบอร์ก (Herzberg) 
 เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg, 1959) กล่าวว่า ทฤษฎีสองปัจจยัเป็นทฤษฎี
จูงใจ ซึ�งไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในการทาํงาน โดยใหค้วามสาํคญักบั
สิ�งที�อยู่ภายใน ทฤษฎีนี5 จะมีความเกี�ยวพนัอย่างใกลชิ้ดกบัทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์ 
(อ้างถึงใน ศศิธร อารีรักษ์,2549)ได้ทาํการวิจัยโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์วิศวกรและ
สมุห์บญัชี จานวน 200 คน โดยใชเ้ทคนิคที�เรียกว่า Criticalincidentเพื�อศึกษาถึงปัจจยัที�
ทาํให้คนรู้สึกพอใจและไม่พอใจในการทาํงาน ซึ� งผลการศึกษาของเฮร์ซเบิร์ก พบว่า 
ปัจจยัที�ทาํใหค้นรู้สึกพอใจและไม่พอใจเป็นปัจจยัคนละประเภทกนั กล่าวคือ ปัจจยัที�ทาํ
ให้คนพอใจ หรือไม่พอใจเป็นเรื�องที�สามารถแยกออกจากกนัได ้องคป์ระกอบสําคญัที�
ทาํให้เกิดความสุขจากการทาํงานมี 2 ประเภท คือ ปัจจยักระตุน้ดลใจหรือปัจจยัจูงใจ 
(Motivator factors) และปัจจยัสุขวทิยาหรือปัจจยัคํ5าจุน (Hygiene factors) 
 1. ปัจจยักระตุน้ดลใจหรือปัจจยัจูงใจ (Motivator factors) เป็นตวัที�ทาํให้เกิด
ความพึงพอใจเป็นตวัสนับสนุนให้บุคคลทาํงานเพิ�มมากขึ5น อนัเนื�องมาจากแรงจูงใจ
ภายในที�เกิดจากการทาํงาน เป็นปัจจยันาํไปสู่การพฒันาทศันคติทางบวกและการจูงใจที�
แทจ้ริง ซึ�งไดแ้ก่ 
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 1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง ความสําเร็จที�ไดรั้บเมื�อ
ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกว่าเขาทาํงานสําเร็จ หรือมีความตอ้งการที�จะทาํงานให้สําเร็จ 
สิ� งที�จาํเป็นนั5น ก็คือ งานนั5นควรเป็นงานที�ท้าทายความสามารถ แรงจูงใจเกี�ยวกับ
ความสําเร็จของงานประกอบดว้ย 2 สิ� ง คือ ระดบัของแรงจูงใจในความสําเร็จ และ
ความสามารถในการที�จะทาํงานนั5น 
 1.2 ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง แต่ละบุคคลไดรั้บความกา้วหนา้โดย
การพฒันาใหเ้กิดทกัษะใหม่ๆ มีความสามารถและเตม็ใจที�จะเพิ�มพูนความรู้ 
 1.3 การยอมรับนับถือ (Esteemed) หมายถึง เป็นผลมาจากความสําเร็จ การ
ยอมรับนับถือมีหลายรูปแบบ เช่น การชมเชยดว้ยคาํพูดหรือการเขียนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร การใหก้ารเสริมแรงบ่อย ๆเป็นสิ�งจาํเป็นที�จะทาํใหเ้กิดแรงจูงใจต่อเนื�องกนัไป  
 1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง เมื�อบุคคลไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบในการตดัสินใจเกี�ยวกบังานของเขาจะช่วยทาํให้เขาเกิดความรู้สึกผูกพนั 
บุคคลตอ้งการมีโอกาสที�จะรับผิดชอบ ถา้เกิดความรับผิดชอบขึ5นแลว้ก็จะถูกควบคุม
จากภายนอกลดลง 
 1.5 ลกัษณะของงาน (The work itself) หมายถึง ความพึงพอใจในงานของบุคคล
นั5นขึ5นอยูก่บัการไดป้ฏิบติังานที�พึงพอใจดว้ย ลกัษณะของงานที�ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ
แก่ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งทา้ทายความรู้ความสามารถ ไม่ซํ5 าซากจาํเจ และสร้างความรู้สึกว่า
มีความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
 2. ปัจจยัสุขวิทยาหรือปัจจยัคํ5าจุน (Hygiene factors) เป็นตวัป้องกนัไม่ให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในงานเป็นแรงจูงใจภายนอกที�เกิดจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน
เป็นตวัที�มีความสาํคญันอ้ยมาก เมื�อเทียบกบัปัจจยัจูงใจ ซึ�งไดแ้ก่ 
 2.1 เงินเดือน (Salary) หรือค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ผลตอบแทน
จากการทาํงานซึ� งอาจจะเป็นในรูปของค่าจา้ง (Wages) เงินเดือนหรือสิ�งอื�น ๆ ที�ไดรั้บ
จากการปฏิบติังาน 
 2.2 โอกาสกา้วหนา้ (Possibility of growth) หมายถึง การที�บุคคลมีโอกาสไดรั้บ
การแต่งตั5ง โยกยา้ยสับเปลี�ยนตาํแหน่งภายในหน่วยงานที�มีชั5 นยศสูงขึ5น หรือการมี
ทกัษะเพิ�มขึ5นในวชิาชีพ 
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 2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Interpersonal relation withsubordinates) 
หมายถึงการที�บุคคลสามารถทาํงานร่วมกน มีความเขา้ใจอนัดี และมีความสัมพนัธ์อนัดี
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 2.4 สถานภาพ (Status) หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสายตาคนอื�นหรือเป็น
การรับรู้จากบุคคลอื�นวา่บุคคลนั5น อยูใ่นฐานะตาํแหน่งใดในองคก์ร 
 2.5 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (Interpersonal relation with superiors) 
หมายถึง การติดต่อระหว่างบุคคลกบัผูบ้งัคบับญัชาที�แสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
ความสามารถทาํงานร่วมกนัและเขา้ใจซึ�งกนัและกนั 
 2.6 ความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน (Interpersonal relation with peers) หมายถึง
การติดต่อระหว่างบุคคลกับเพื�อนร่วมงานที�แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ความสามารถทาํงานร่วมกนั และเขา้ใจซึ�งกนัและกนั 
 2.7 การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision technical) หมายถึงความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงาน หรือความยติุธรรมในการบริหาร 
 2.8 นโยบายและการบริหาร (Policy and administration) หมายถึง ความสามารถ
ในการจดัลาํดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ของการทาํงาน ซึ� งสะทอ้นใหเ้ห็นนโยบายทั5งหมดของ
หน่วยงานตลอดจนความสามารถในการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบนโยบายนั5น 
 2.9 สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (Working condition) หมายถึง สภาพที�
เหมาะสมในการทาํงาน ปริมาณงานที�ไดรั้บมอบหมาย หรือ ความสะดวกสบายในการ
ทาํงาน รวมทั5งผูบ้ริหารผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงาน 
 2.10 สภาพความเป็นอยู ่(Person life) หมายถึง สถานการณ์ของบุคคลที�ทาํใหเ้ขา
มีความสุขในช่วงเวลาที�ไม่ทาํงาน ซึ� งทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึกหรือเจตคติที�ดีต่องานของ
เขา 
 2.11 ความมั�นคงปลอดภยัในการทาํงาน (Job security) หมายถึง ความรู้สึก
ปลอดภยัวา่จะไดท้าํงานในตาํแหน่งและสถานที�นั5นอยา่งมั�นคง 
 
 ปัจจยัเกื5อหนุน 
  

ความไม่พอใจในการทาํงาน ไม่มีความไม่พอใจในการทาํงาน 
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 ปัจจยัจูงใจ 
   
ภาพ 7 ทฤษฎกีารจูงใจสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบิร์ก (Freder ick K. Herzberg, 1959) 
อ้างถึง: เฮอร์ซเบิร์ก (Freder ick K. Herzberg, 1959) 
 ทฤษฎลํีาดับขั?นแห่งความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
      แอบราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) เป็นนกัจิตวิทยาและนกัมนุษยวิทยา 
ซึ� งไดน้าํประสบการณ์ที�ไดจ้ากการเป็นนกัจิตวิทยาและผูใ้หค้าํปรึกษามาเป็นพื5นฐานใน
การเสนอทฤษฎีที�อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยว์่าจะมีความตอ้งการ เป็นระดบัต่าง ๆ 
ลาเฮย ์(Lahey, 2004, p. 383) กล่าวถึง กรอบความคิดที�สาํคญัของทฤษฎีมาสโลว ์ซึ� งระบุ
ว่าบุคคลมีความตอ้งการเรียงลาํดบัจากพื5นฐานไปยงัระดบัสูงสุด ซึ� งถือเป็นฐานคิดหรือ
สมมติฐานของทฤษฎี กล่าวคือ 
 1. มนุษยเ์ป็นสิ�งมีชีวิตที�มีความตอ้งการอยูเ่สมอและไม่มีวนัสิ5นสุด และมากขึ5น
เรื�อย ๆ สิ�งที�มนุษยต์อ้งการขึ5นอยูก่บัสิ�งที�เขาไดรั้บ เมื�อความตอ้งการอย่างใดอย่างหนึ�ง
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ก็ยงัมีความตอ้งการนั5นต่อไป เช่น ความตอ้งการในปัจจยัที�
จาํเป็นในการดาํรงชีวติ เป็นตน้ 
 2. ความตอ้งการที�ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นสิ�งจูงใจพฤติกรรมของ
มนุษยอี์ก แต่ความตอ้งการที�ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะเป็นสิ�งจูงใจต่อไป 
 3. ความตอ้งการของมนุษยมี์ลาํดบัของความสําคญัแตกต่างกนั ความตอ้งการมี
หลายดา้น บุคคลมีการแบ่งระดบัความสําคญั ความเร่งด่วนต่อชีวิตแตกต่างกนั และจะ
แสดงพฤติกรรมที�นาํไปสู่ความตอ้งการที�มีความสาํคญัมากกวา่ก่อนเสมอ 
      ทฤษฎีลาํดบัขั5นแห่งความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of 
Needs) แบ่งออกเป็น  5ขั5น ไดแ้ก่ (Boeree, 2006, p. 2) 
               1) ความตอ้งการทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological Needs) 
               2) ความตอ้งการความมั�นคงและปลอดภยั (Safety Needs) 
               3) ความตอ้งการความรักและความผกูพนั (Love and Belonging Needs) 
               4) ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) 

ไม่มีความไม่พอใจในการทาํงาน ความพอใจในการทาํงาน 
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 5) ความตอ้งการรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริงและพฒันาตนเองใหส้มบูรณ์ (Need for 
self-actualization) 

 
ภาพ 8 ลําดับขั?นความต้องการของมาสโลว์, อ้างถึงมาสโลว์ (Maslow, 1970, pp. 121-122) 
 
ความหมายของความตอ้งการพื5นฐาน 5 ชนิด ตามทฤษฎีของมาสโลวด์งันี5   
 1. ความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological Needs) 
               หมายถึง ความตอ้งการพื5นฐานของร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความ
ตอ้งการทางเพศและกรพกัผ่อน เป็นตน้ ความตอ้งการเหล่านี5 เป็นความตอ้งการที�จาํเป็น
สาํหรับมีชีวิตอยู ่มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทางสรีระอยู่เสมอจะขาดเสียไม่ได ้ถา้อยู่
ในสภาพที�ขาดจะกระตุน้ใหต้นมีกิจกรรม ขวนขวายที�จะสนองความตอ้งการ 

2.ความต้องการความมั�นคงและปลอดภัย (Safety Needs) 
               หมายถึง ความตอ้งการความมั�นคงปลอดภยัทั5งทางดา้นร่างกายและจิตใจ และ
เป็นอิสระจากความกลวั ขู่เข็ญ บงัคบั จากผูอื้�นและสิ�งแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการที�จะ
ได้รับการปกป้องคุม้กนั ความตอ้งการประเภทนี5 เริ�มตั5 งแต่วยัทารกจนกระทั�งวยัชรา 
ความตอ้งการที�จะมีงานทาํเป็นหลกัแหล่งกเ็ป็นความตอ้งการเพื�อสวสัดิภาพของผูใ้หญ่
อยา่งหนึ�ง 

3. ความต้องการความรักและความผูกพนั (Love and Belonging Needs) 
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               มนุษยทุ์กคนมีความปรารถนาจะใหเ้ป็นที�รักของผูอื้�น และตอ้งการมีความ
ผูกพนักบัผูอื้�นหรือมีความสัมพนัธ์เป็นส่วนหนึ�งของหมู่ ทราบว่าทุกคนยอมรับตนเป็น
สมาชิก คนที�รู้สึกว่าเหงาไม่มีเพื�อน มีชีวิตไม่สมบูรณ์ เป็นผูที้�จะตอ้งซ่อมความตอ้งการ
ประเภทนี5  คนที�รู้สึกวาตนเป็นที�รักและยอมรับของหมู่จะเป็นผูที้�สมปรารถนาในการ
ตอ้งการความรักและเป็นส่วนหนึ�งของหมู่ 

4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) 
               ความต้องการนี5 ประกอบด้วยความต้องการที�จะประสบผลสําเร็จ มี
ความสามารถ ตอ้งการที�จะให้ผูอื้�นเห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าและมีเกียรติ 
ตอ้งการไดรั้บความยกยอ่งและนบัถือจากผูอื้�น ผูที้�มีความสมปรารถนาในความตอ้งการ
นี5จะเป็นผูที้�มีความมั�นใจในตวัเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงขา้มกบัผูที้�ขาดความ
ตอ้งการประเภทนี5  จะรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ย มองโลกในแง่ร้าย 

5. ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพฒันาตนเองให้สมบูรณ์ (Need for  
self-actualization) 
               มาสโลวอ์ธิบายความตอ้งการที�เรียกว่า “Self Actualization” ว่าเป็นความ
ตอ้งการที�จะรู้จกัตนเองตามสภาพที�แทจ้ริงของตน จะกลา้ที�จะตดัสินใจเลือกทางเดิน
ของชีวิต รู้จกัค่านิยมของตนเอง มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาที�จะเป็นคนดีที�สุด
เท่าที�จะมีความสามารถทาํได ้ทั5งทางดา้นสติปัญญา ทกัษะ และอารมณ์ความรู้สึกยอมรับ
ตนเองทั5งส่วนดีและส่วนเสียของตน ที�สําคญัที�สุดก็คือการมีสติที�จะยอมรับว่าตนใช้
กลไกในการป้องกนัตนในการปรับตวัและพยายามที�จะเลิกใช ้เปิดโอกาสให้ตนเองได้
เผชิญกบัความจริงของชีวติ เผชิญกบัสิ�งแวดลอ้มใหม่ๆ โดยคิดวา่เป็นสิ�งที� “ทา้ทาย” “น่า
ตื�นเตน้” และมีความหมาย กระบวนการที�จะพฒันาตนเองเต็มที�ตามศกัยภาพของตน 
เป็นกระบวนการที�ไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาที�มีชีวิตอยู่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการที�จะ
พัฒนาตนเองเต็มที� ตามศักยภาพของตน เพราะมีน้อยคนที� จะได้ถึงขั5 น  “Self 
Actualization” อยา่งสมบูรณ์ 
      จุดสาํคญัในความคิดของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการใดที�ไดรั้บการตอบสนอง
อนัทาํให้เกิดความพึงพอใจแลว้ ความตอ้งการนั5นก็จะไม่เป็นแรงกระตุน้อีกต่อไป แต่
ความตอ้งการในระดบัที�สูงกว่าจะกลายเป็นแรงขบั หรือแรงจูงใจแทนที�อนัจะเป็นเหตุ
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ทาํให้บุคคลตอ้งสร้างพฤติกรรม เพื�อตอบสนองความตอ้งการของตน โดยทั�ว ๆ ไป 
บุคคลดาํเนินชีวิตเพื�อแสวงหาสิ�งที�ตอบสนองความตอ้งการทางกายในขั5นที� 1 และ
ความรู้สึกมั�นคงปลอดภยัในขั5นที� 2 ไดไ้ม่ยาก รวมทั5งแสวงหาความรักและความผูกพนั
ในขั5นที� 3 ค่อนขา้งยาก อยา่งไรกต็าม ความตอ้งการทั5ง 4 ขั5น ถือเป็นสิ�งบุคคลปรารถนา 
และถา้ไม่ไดรั้บการตอบสนองจะทาํใหชี้วติขาดสมดุลหรือบกพร่องในส่วนนั5น มาสโลว์
ใหชื้�อความตอ้งการทั5ง 4 นี5 ว่า “ความตอ้งการที�ขาดแคลน” (Deficit Needs) ซึ� งบุคคล
จะตอ้งไดรั้บการตอบสนองจึงจะทาํให้รู้สึกเต็มอิ�มหรืออยู่ในสภาวะสมดุล และเมื�ออยู่
ในสภาวะดงักล่าว (เตม็อิ�ม สมดุล) ความตอ้งการเหล่านั5นก็จะหมดไป แต่สําหรับความ
ตอ้งการในขั5นที� 5 เป็นความตอ้งการที�ไม่ไดเ้กี�ยวขอ้งกบัความขาดแคลนหรือความ
บกพร่องที�บุคคลตอ้งแสวงหามาเติมเพื�อไม่ใหชี้วิตขาดสมดุล แต่เป็นความตอ้งการที�จะ
พฒันาตนเอง (Growth Need) หรือเป็นตวัตนของตวัเองอยา่งสมบูรณ์ (Being Need) โดย
ไม่ว่าจะไดรั้บการตอบสนองอย่างไรก็ตาม ความตอ้งการในขั5นนี5 จะไม่มีวนัหมดสิ5น มี
แต่จะผลกัดนัใหบุ้คคลคิดคน้ แสวงหา และพฒันาขึ5นเรื�อย ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที� 1 การเปรียบเทยีบทฤษฎขีองมาสโลว์และเฮอร์ซเบิร์ก 

Maslow’s Theory Freder ick Herzberg Theory 
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1. ความตอ้งการทางกายภาพ 
2. ความตอ้งการความมั�นคงปลอดภยั 
3. ความตอ้งการทางสังคม 
 

ปัจจัยบํารุงรักษา 
1. นโยบายและการบริหารงานขององคก์ร 
2. การปกครองบงัคบับญัชา 
3. เงินเดือน 
4. ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
5. สภาพการทาํงาน 
6. ความมั�นคงของงาน 

4. ความตอ้งการการยกยอ่งและยอมรับ 
5. ความตอ้งการประจกัษใ์นคุณค่าของ
ตนเอง 

ปัจจัยจูงใจ 
1. ความสาํเร็จในงานที�ทาํ 
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
3. ลกัษณะของงานที�ทาํ 
4. ความรับผดิชอบ 
5. ความกา้วหนา้ 
6. ความเจริญเติบโต 

 
2.  บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ�งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) 

1.  ลักษณะที�ตั?ง 
บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) ตั5งอยูที่� อาคารจสั

มิน อินเตอร์เนชั�นแนลทาวเวอร์ ชั5น 15, 200 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกร็ด 
อาํเภอปากเกร็ด นนทบุรี ลกัษณะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผูรั้บเหมาหลกั (Main 
Contractor) ทั5งงานแบบเบด็เสร็จ (Turnkey Design Services) ซึ� งใหบ้ริการครบวงจรทั5ง
งานออกแบบและงานก่อสร้าง และงานรับก่อสร้างตามแบบที�ผูว้่าจ้างกาํหนด โดย
มุ่งเนน้ที�งานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนั5นมีธุรกิจพฒันาที�ดิน
และก่อสร้างอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย ไดแ้ก่โครงการที�อยู่อาศยัประเภทบา้นเดี�ยว และ 
ทาวนเ์ฮาส์ โดยเนน้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.  ประวตัิบริษทั 
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บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างที� มีชื�อเสียง และเป็นที�ยอมรับในผลงานที�มีคุณภาพชั5 นนําแห่งหนึ� ง ของ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย และประสบความสําเร็จเกือบ 20 ปี นบัตั5งแต่
ก่อตั5ง บริษทัฯ ขึ5นเมื�อปีพุทธศกัราช 2537 บริษทัฯไดรั้บความเชื�อถือและไวว้างใจใน
ความเชี�ยวชาญ ของการบริหารจดัการและการเลือกใชเ้ทคโนโลย ีระดบัสูงในการสร้าง
งานที�มีมาตรฐานและตรงต่อเวลา บริษทัฯ ไม่หยุดนิ�งที�จะพฒันาความสามารถในการ 
ผลิตงานที�มีคุณภาพเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางการเงินเพื�อเพิ�มศกัยภาพของบริษทัฯให้
มั�นคงอยา่งย ั�งยนื ดว้ยเงินลงทุน 50,000,000 บาท เมื�อปลายปี พุทธศกัราช 2537 บริษทัฯ 
ไดด้าํเนินกิจการ และมุ่งเน้นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที�
ตอ้งอาศยัความ เชี�ยวชาญในดา้นบริหารจดัการและการเลือกใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง ให้
เหมาะสม เช่น งานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็ก งานสะพานโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก งานก่อสร้างอุโมงค์รถยนต์ลอดใตท้างแยก งานก่อสร้างทางพื5นคอนกรีต 
และแอสฟัลทติ์กคอนกรีตงานสาธารณูปโภค งานโครงสร้าง เหลก็ งานอาคาร และงาน
ก่อสร้างเขื�อนและกาํแพงกนัดิน เป็นตน้ อีกทั5งการไดเ้ขา้ร่วมทาํงานกบับริษทัฯก่อสร้าง
ชั5นนาํ เช่น บริษทัคาจิมา คอร์ปอเรชั�น จาํกดั และ บริษทั โตคิว คอนสตรัคชั�น จาํกดั ใน
โครงการพระราชดาํริของในหลวง คือโครงการวงแหวนอุตสาหกรรมรอบนอก ซึ� งทั5ง
สองบริษทั เป็นบริษทัก่อสร้างชั5นนาํของโลกจากประเทศญี�ปุ่น ปี พ.ศ.2545 บริษทัฯ ได้
ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยดาํเนินธุกิจจดัสรรบริเวณหา้แยกปาก
เกร็ด และบนถนนสาย345 บริษทัฯไดมี้ทุนจดทะเบียนทั5งสิ5น 625,000,000 บาท(ทุน
ชาํระแลว้เป็นเงิน 625,000,000 บาท)  

 
 
 

3.ทศิทางองค์กร 
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 คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถนาํความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มา
พฒันาและกาํหนดนโยบายทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดอ้ย่างมีคุณภาพ และ
ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั ตามมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีดงันี5  

 กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัควบคุมดูแลให้
ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ใหแ้ก่กิจการและสร้างความมั�งคั�งสูงสุดใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ 

 การกาํหนดบทบาทหนา้ที�และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัไว้
อยา่งชดัเจน 

4. ยุทธศาสตร์ 

 เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ 
 มุ่งมั�นที�จะเป็นบริษทัก่อสร้างชั5นนาํทั5งในประเทศและต่างประเทศ 
 เพิ�มขีดความสามารถและพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยี เพื�อสร้างผลงานที�มี

คุณภาพที�ดีที�สุด 
 พฒันาอบรมความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเนื�อง 
 เนน้มาตรการดา้นความปลอดภยัและรักษาสิ�งแวดลอ้ม 
 บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลที�ดี 
 สร้างผลตอบแทนที�ดีแก่ผูถื้อหุน้ 

 เป้าหมายในอนาคต 
 เขา้ร่วมดาํเนินธุรกิจสัมปทาน 
 ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื�น ๆ เช่น อาคารสํานักงาน 

โรงแรม 
 
 
5. ตัวชี?วดั  
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 ประสบการณ์ของยูนิคที�ได้ดาํเนินการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น การ
ก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง(ช่วงบางซื�อ-ตลิ�งชนั) ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแห
วนรอบนอก สะพานพระนั�งเกลา้ใหม่ และอื�นๆอีกมากมาย จึงมีความมั�นใจในความ
พร้อมของบุคลากร และการบริหารจัดการที� ดีของบริษัท  รวมไปถึงความพร้อม
เครื�องจกัรในการก่อสร้างซึ� งเป็นสิ�งสําคญัที�จะทาํให้โครงการลุล่วงไปไดอ้ย่างดีและ
ทนัเวลา ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดรั้บความไวว้างใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้
เป็นหนึ�งในผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื�อ-
รังสิตในสัญญาที� 1 งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื�อและศูนยซ่์อมบาํรุง 

     ทั5งนี5 ไดเ้พิ�มศกัยภาพซึ� งมีการขยายไปยงัการสร้างโรงงานผลิตคอนกรีต  บ่อ
ทราย และอื�นๆอีกมากมายเป็นของตวัเองเพื�อรองรับโครงการที�จะเกิดขึ5นในอนาคต ซึ� ง
ปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้ทุนจดทะเบียนทั5งสิ5น 1,081,508,574 บาท (หนึ�งพนัแปดสิบเอ็ด
ลา้นหา้แสนแปดพนัหา้ร้อยเจด็สิบสี�บาท) แบ่งเป็น หุน้สามญั 1,081,508,574 บาท (หนึ�ง
พนัแปดสิบเอด็ลา้นหา้แสนแปดพนัหา้ร้อยเจด็สิบสี�บาท) มูลค่าต่อหุน้ 1.- บาท และทุน
ที�ชาํระแลว้ 779,539,289 บาท (เจด็ร้อยเจด็สิบเกา้ลา้นหา้แสนสามหมื�นเกา้พนัสองร้อย
แปดสิบเกา้บาท) 

3. งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 วรวุฒิ จอดนอก (2557) ผลการศึกษาพบว่าคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง
ชยัภูมิที�มีช่วงอายุและภูมิลาํเนาแตกต่างกนั มีระดบัความผูกพนักบัองคก์ารโดยรวมไม่
แตกต่างกนัซึ� งสอดคลอ้งกบัการทาํวิจยัของนพคุณ กสานติกุล(2549) ที�ไดท้าํการศึกษา
ดา้นความผูกพนักบัองคก์รของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีพบว่า บุคลากร
มหาวิทยาลัยสุรนารีที� มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีโดยรวมไม่แตกต่างกนัเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นของความผูกพนักบั
องคก์ร พบว่า ดา้นความทุ่มเทต่อองคก์รจาํแนกตามช่วงอายขุองคนงานก่อสร้างมีระดบั
ความผูกพนักบัองคก์ารแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งที�มีช่วงอายตุ ํ�ากว่า 30 ปีจะมีระดบั
ความผกูพนักบัองคก์ารดา้นความทุ่มเทต่อองคก์ารสูงกว่ากลุ่มตวัอยา่งที�มีช่วงอาย ุ31-40 
ปีในดา้นนี5 จะเป็นไปตามสมมติฐานที�ตั5งไวเ้มื�อจาํแนกตามภูมิลาํเนาพบว่า ดา้นความ
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ทุ่มเทต่อองคก์รมีระดบัความผูกพนักบัองคก์รของคนงานก่อสร้างไม่แตกต่างกนั ซึ� งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที�ตั5งไวด้า้นความมีส่วนร่วมและเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนักบัองคก์ร 
ตามช่วงจาํแนกอายุของคนงานก่อสร้างมีระดบัความผูกพนักบัองคก์รแตกต่างกนั โดย
กลุ่มตวัอยา่งที�มีช่วงอายตุ ํ�ากวา่ 30 ปีจะมีระดบัความผกูพนักบัองคก์รสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ที�มีช่วงอาย3ุ1-40 ปีในดา้นนี5 เมื�อจาํแนกตามช่วงอายจุะเป็นไปตามสมสมมติฐานที�ตั5งไว้
เมื�อจาํแนกตามภูมิลาํเนาพบว่า ด้านความมีส่วนร่วมและเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนักบั
องค์กร มีระดบัความผูกพนักบัองค์กรของคนงานก่อสร้างแตกต่างกนั ซึ� งเป็นไปตาม
สมมติฐานที�ตั5งไวส้รุปไดว้่าดา้นความมีส่วนร่วมและเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนักบัองคก์ร 
ของคนงานก่อสร้างที�มีช่วงอายแุละภูมิลาํเนาแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนักบัองคก์าร
แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานที�ตั5งไวด้า้นความจงรักภกัดีและความตั5งใจที�จะอยูก่บั
องค์กร จาํแนกตามช่วงอายุและภูมิลาํเนาของคนงานก่อสร้าง มีระดบัความผูกพนักบั
องคก์ารไม่แตกต่างกนั ซึ�งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที�ตั5งไว ้
      วิภาวรรณ จรัสกุล (2560) การศึกษานี5 มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาลกัษณะ
ภาวะผูน้าํขององคก์ร 2) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 3)ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างลักษณะภาวะผูน้ ํากบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน และ 4) ศึกษา
เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ� งที�ตั5งอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
จาํนวน 282 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ
วเิคราะห์ความแปรปรวน 
      ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อลกัษณะภาวะผูน้าํองคก์รโดยรวมอยู่
ในระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ลกัษณะภาวะผูน้าํแบบ
ประชาธิปไตยมีค่าเฉลี�ยรองลงมาได้แก่ ภาวะผูน้าํแบบเสรีนิยม และภาวะผูน้าํแบบ
อตัตาธิปไตย ระดับความคิดเห็นเกี�ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า 
ระดบัความผูกพนัโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ทางดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ลกัษณะภาวะผูน้ ํากับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า ลักษณะภาวะผูน้ ํา
โดยรวมกบัความผกูพนั ต่อองคก์รของพนกังานโดยรวม มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกใน
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ระดับค่อนขา้งตํ�า (r = 0.395) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และทุกด้านมี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
      การศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน โดยจาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชายมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าเพศ
หญิง พนกังานที�มีอายมุากกวา่50 ปีขึ5นไปมีความผูกพนัต่อองคก์รสูงกว่ากลุ่มพนกังานที�
มีอายุน้อยกว่า กลุ่มพนักงานที�มีสถานภาพโสดมีความผูกพนั ต่อองค์กรโดยรวมและ
ดา้นต่าง ๆ ตํ�ากว่ากลุ่มพนกังานที�มีสถานภาพสมรส หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่พนกังานที�มี
อายงุานมากจะมีความปรารถนาในการดาํรงความเป็นสมาชิกขององคก์รสูงกวา่พนกังาน
ที�มีอายุงานน้อย ส่วนพนักงานที�มีระดับการศึกษา ส่วนงานที�รับผิดชอบและอัตรา
เงินเดือนที�ต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัผลดงักล่าว
ทาํใหเ้สนอแนะไดว้า่องคก์รควรศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํในรูปแบบต่าง ๆเพื�อ
นํามาปรับใช้และควรเพิ�มช่องทางในการสื� อสารเรื� องของกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และ
วฒันธรรมองคก์ร เพื�อใหพ้นกังานรับรู้และปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั ทั5งนี5  องคก์รควร
มีการจดัทาํแผนและส่งเสริมความกา้วหนา้ในสายอาชีพ อีกทั5งควรคาํนึงถึงความสมดุล
ในชีวติการทาํงานของพนกังานเพื�อเป็นการสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
      จากการศึกษาวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในองคก์ร
ของผูป้ฏิบติังาน ดังนั5นผูว้ิจยัจึงสรุปได้ว่าบุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์กรในระดับ
ค่อนขา้งสูง มีความเต็มใจทุ่มเทปฏิบติัเพื�อประโยชน์ขององค์กร มีการยอมรับค่านิยม
และเป้าหมายขององคก์ร ปรารถนาที�จะธาํรงรักษาการเป็นสมาชิกขององคก์รปัจจยัที�มี
ผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในองค์กรไดแ้ก่ตาํแหน่งงานที�แตกต่างกนัมี
ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรแตกต่างกนัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
คือ อายุ ระยะเวลาการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นลกัษณะงานดา้นลกัษณะขององค์กร ดา้น
ประสบการณ์ในการทาํงาน ดา้นการรับรู้วฒันธรรมองค์กร แนวทางแกปั้ญหาองค์กร
ควรมีการจดัสวสัดิการใหเ้หมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบุคลากรเพื�อเป็นแรงจูงใจ
ในการทาํงานและพฒันาความรู้ความสามารถ และเพื�อเป็นการเพิ�มศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 การศึกษา เรื� องความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด ์
คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยั
เชิงสํารวจ (Survey Research) และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ� ง
ผูว้จิยัมีขั5นตอนในการดาํเนินการ ดงันี5  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 
4. การทดสอบวดัค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม (Reliability) 
5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
7. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจิัย 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรภายในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอน
สตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 221คน (ที�มา:ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของโรงพยาบาล
กรุงเทพสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 2562) 
 กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% ซึ� งกาํหนดค่าความคลาดเคลื�อนของการสุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 
5% (Taro Yamane, 1973) 

n =
N

1+Ne2 

 
 เมื�อ n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N แทน ขนาดของประชากร 
  e แทน ความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับไดที้�ร้อยละ 5 
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  n แทน ความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับไดที้�ร้อยละ 5 
 

n =
208

1+(208)(0.05)2 

n =136 คน 

 
 จากประชากร ทั5งหมด 208คน ใชสู้ตรคาํนวณแลว้ไดจ้าํนวนตวัอยา่งจากการคาํนวณ136
คน 
 ดงันั5น ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) 
ซึ�งผูว้จิยัจะเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 
 
2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษาครั5 งนี5  ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ� งผูศึ้กษาได้
ทาํการศึกษาจากเอกสารที�มีอยู่แลว้ พร้อมทั5งไดท้าํการปรับปรุงคาํถามให้เหมาะสมกบัสภาพ
ของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) โดยดาํเนินการดงันี5  
 1.ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา งานศึกษาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรในบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 2.นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากขอ้ 1 มากาํหนดเป็นกรอบแนวคิด ตามลกัษณะของตวัแปรที�จะศึกษา
ในการศึกษานี5 เป็นตวับ่งชี5 ความผูกพนัต่อองค์กรในการทาํงานของบุคลากรบริษทั ยูนิค เอ็นจิ
เนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) และนาํปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งมาสร้างแบบสอบถามความ
ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 3. ศึกษาแบบสอบถามที�เกี�ยวขอ้งที�มีผูส้ร้างขึ5นไวแ้ลว้นาํมาปรับเพื�อให้เหมาะสมกบั
การศึกษาครั5 งนี5แบบสอบถามที�ใชใ้นการศึกษานี5  ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 
 ตอนที� 1เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิ
เนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฎิบติังาน เงินเดือน ตาํแหน่ง มีจาํนวน 7 ขอ้ 
 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามวดัความผูกพนัต่อองคก์ร5ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
มาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั ดงันี5  
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ระดบัความคิดเห็น   การใหค้ะแนน 
  มากที�สุด    5 คะแนน 
  มาก     4 คะแนน 
  ปานกลาง    3 คะแนน 
  นอ้ย     2 คะแนน 
  นอ้ยที�สุด    1 คะแนน 
 
 ซึ�งไดจ้ดัทาํแบบสอบถามสาํหรับวดัความผกูพนัต่อองคก์รทั5ง 5 ดา้น จาํนวน 30 ขอ้ 

1. ดา้นความปรารถนาที�จะอยูใ่นองคก์ร   จาํนวน6ขอ้  
2. ดา้นความตั5งใจที�จะอยูใ่นองคก์ร    จาํนวน  6  ขอ้ 
3. ดา้นการมาทาํงานสมํ�าเสมอ     จาํนวน  6  ขอ้ 
4. ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน   จาํนวน  6  ขอ้ 
5. ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร   จาํนวน  6  ขอ้ 

 
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 

แบบสอบถามฉบบันี5ผูว้จิยั ไดส้ร้างขึ5นเอง มีขั5นตอนในการสร้าง ดงันี5   
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งในเรื�อง “ความผูกพนัต่อองค์กรของ
บุคลากรในบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)” จากนั5นนาํมากาํหนด
กรอบแนวคิดที�ใชใ้นการวจิยั กาํหนดนิยาม และเพื�อใชเ้ป็นแนวทาง ในการสร้างแบบสอบถาม  
 2. สร้างแบบสอบถามเกี�ยวกบั “ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทั ยนิูค เอน็จิ
เนียริ� งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกัด (มหาชน)” และตรวจสอบเนื5อหาของแบบสอบถามว่า
ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั5นนาํไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที�ยงตรงและความถูกตอ้งของเนื5อหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาที�เหมาะสม
ของขอ้คาํถาม ซึ�งมีเกณฑใ์นการตรวจพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม ดงันี5  
 

ค่า  +1  หมายถึง สอดคลอ้ง  
ค่า  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
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ค่า -1 หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง 
 3. ขอรับแบบสอบถามคืนจากผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้นาํมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
(Index of congruenee) โดยใชสู้ตร ดงันี5  (ไพฑูรย ์โพธิสวา่ง, 2554, หนา้ 170-171)  
 

สูตร IOC = 
∑ R

N
 

 
เมื�อ IOC  แทน ดชันีมีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบถามกบัวตัถุประสงค ์
 ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเนื5อหา 
 N  แทน จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ  
 
วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงันี5   
 1. ขอ้คาํถามที�มีคะแนนIOC  ตั5งแต่0.50 – 1.00 มีค่าความเที�ยงตรง ใชไ้ด ้  
 2. ขอ้คาํถามที�มีคะแนนIOC  ตั5งแต่0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

  3. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้เสนอ
ต่ออาจารยที์�ปรึกษาเพื�อพิจารณาขั5นสุดทา้ย แลว้นาํมาปรับปรุงเพื�อความสมบูรณ์อีกครั5 ง  
 
4. การทดสอบวดัค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม (Reliability) 

 การทดสอบทาํไดโ้ดยนาํแบบสอบถามไปทดสองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด เพื�อ
ตรวจสอบความเชื�อถือ (Reliability) และคน้หาขอ้บกพร่องของขอ้คาํถามที�ใชว้ดัตวัแปรดงักล่าว 
โดยได้นําโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการทดสอบความน่าเชื�อถือของ
แบบสอบถาม (Reliability) 
 
 
 
 
การทดสอบโดยวธีิหาค่าสัมประสิทธิxแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient) 
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การทดสอบทาํไดโ้ดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s alpha 
coefficient) ซึ�งการหาค่าสัมประสิทธิ�  แอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient) ตอ้ง
มีค่ามากกวา่ 0.70 จึงจะสามารถสรุปไดว้า่แบบสอบถามนั5นมีความน่าเชื�อถือได ้
 
ตารางที� 2 
ค่าความเชื�อมั�น (Cronbach’s alpha) ของขอ้คาํถามตอนที� 2 แบบสอบถามความผูกพนัต่อองคก์ร
ของบุคลากรในบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 
คาํถาม จาํนวนขอ้ ค่าความเชื�อมั�น 
1.ดา้นความปรารถนาที�จะอยูใ่นองคก์ร 
2.ดา้นความตั5งใจที�จะอยูใ่นองคก์ร 
3.ดา้นการมาทาํงานสมํ�าเสมอ 
4.ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน 
5.ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

6 
6 
6 
6 
6 

0.807 
0.795 
0.773 
0.899 
0.775 

 
 จากตาราง2 แสดงใหเ้ห็นว่าค่าความเชื�อมั�น (Cronbach’s alpha) ของคาํถามความผูกพนั
ต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) ของ
ทุกๆดา้น มีค่ามากกวา่ 0.70 จึงถือไดว้า่แบบสอบถามนี5 มีความน่าเชื�อถือได ้
 
การทดสอบโดยพจิารณาจากค่าอํานาจจาํแนกรายข้อ(Corrected Item – Total Correlation) 

 ค่าอาํนาจจาํแนก (Corrected Item – Total Correlation) หมายถึง ค่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งคะแนนของขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวมจากขอ้คาํถามอื�นๆ ในชุดนั5นการทดสอบ
ค่าอาํนาจจาํแนกทาํไดโ้ดยการพิจารณาค่าอาํนานการแยกรายขอ้นั5นๆ โดยเกณฑ์ที�กาํหนดคือ
ตอ้งมีค่า 0.30 ขึ5นไป จะสรุปไดว้า่คาํถามนั5นๆ มีค่าอาํนาจจาํแนกใชไ้ดแ้ละแบบสอบถามมีความ
น่าเชื�อถือ 
 
 
1.ด้านความปรารถนาที�จะอยู่ในองค์กร  
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 แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอน
สตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) ดา้นความปรารถนาที�จะอยูใ่นองคก์ร มีอาํนาจจาํแนกรายขอ้ ดงันี5  
 
ตารางที� 3 
ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Corrected Item – Total Correlation) 
(ดา้นความปรารถนาที�จะอยูใ่นองคก์ร) 

คาํถาม �� SD Corrected Item-
Total Correlation 

1. ท่านมีความยินดีและภาคภูมิใจที�ไดท้าํงานกบั
องคก์รนี5  

4.068 0.450 0.650 

2. ท่านเตม็ใจที�จะเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆขององคก์ร
เสมอ 

4.200 0.551 0.572 

3. ท่านคิดว่าการตดัสินใจของท่านในการทาํงานที�
องคก์รนี5 เป็นการตดัสินใจที�ถูกตอ้ง  

4.133 0.629 0.605 

4. ท่านพร้อมที�จะพฒันาตวัเองเสมอ หากองค์กรมี
ช่องทางการกา้วหนา้ที�ชดัเจน 

4.233 0.626 0.594 

5. เมื�อทาํงานนานขึ5นท่านรู้สึกรักและจงรักภกัดีต่อ
องคก์รมากขึ5น  

3.933 0.583 0.702 

6.ท่านปรารถนาที�จะทาํงานในองคก์รนี5ตลอดไปจน
เกษียณ 

3.633 0.92786 0.458 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน, ค่า Cronbach’s alpha = 0.807 
 
 เมื�อพิจารณาจากค่าอาํนาจรายขอ้ (Corrected Item – Total Correlation) พบวา่คาํถามดา้น
ความปรารถนาที�จะอยู่ในองค์กรทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.30 ถือว่าขอ้คาํถามทั5งหมดนั5นมีอาํนาจ
จาํแนกใชไ้ด ้และแบบสอบถามมีความน่าเชื�อถือ 
 
 
2. ด้านความตั?งใจที�จะอยู่ในองค์กร 
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 แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอน
สตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) จงัหวดันครปฐม ดา้นความตั5งใจที�จะอยูใ่นองคก์รมีอาํนาจจาํแนกราย
ขอ้ ดงันี5  
 
ตารางที� 4 
ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Corrected Item – Total Correlation) 
(ดา้นความตั5งใจที�จะอยูใ่นองคก์ร) 

คาํถาม �� SD Corrected Item-
Total Correlation 

7. ท่านตั5งใจทาํงานเพื�อองค์กรนี5 อย่างจริงจงัและ
เตม็ที�เสมอ 

4.233 0.626 0.701 

8. ท่านมีความเตม็ใจที�จะทุ่มเท/พยายามทาํงานให้
สาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

4.167 0.648 0.596 

9. ท่านมีความสุขและสนุกกบังานที�ทาํ 3.967 0.765 0.306 
10. ท่านเตม็ใจที�จะปฏิบติังานที�อยูน่อกเหนือ 
ความรับผดิชอบ หากไดรั้บการมอบหมายงานนั5น 

4.033 0.718 0.531 

11. เมื�อปฏิบติังานไม่สาํเร็จ ท่านยนิดีจะสละเวลา 
ของท่านมาทาํงานใหส้าํเร็จ 

4.233 0.626 0.566 

12. ท่านตั5งใจจะทุ่มเทอุทิศตนเองในการพฒันา 
งานและพฒันาองคก์รใหดี้ยิ�ง ๆขึ5นไป 

4.200 0.610 0.672 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน, ค่า Cronbach’s alpha = 0.795 
 
 เมื�อพิจารณาจากค่าอาํนาจรายขอ้ (Corrected Item – Total Correlation) พบวา่คาํถามดา้น
ความตั5งใจที�จะอยูใ่นองคก์รทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.30 ถือว่าขอ้คาํถามทั5งหมดนั5นมีอาํนาจจาํแนก
ใชไ้ด ้และแบบสอบถามมีความน่าเชื�อถือ 
 
 
3. ด้านการมาทาํงานสมํ�าเสมอ 
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 แบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม ดา้นการมาทาํงานสมํ�าเสมอมีอาํนาจจาํแนกรายขอ้ ดงันี5  
 
ตารางที� 5 
ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Corrected Item – Total Correlation) 
(ดา้นการมาทาํงานสมํ�าเสมอ) 

คาํถาม �� SD Corrected Item-
Total Correlation 

13. ท่านมีความกระตือรือร้นในการมาทาํงาน 4.100 0.662 0.686 
14. ท่านมาทาํงานตรงต่อเวลาเสมอ 4.100 0.759 0.300 
15. ท่านไม่เห็นดว้ยว่าการมาทาํงานสาย กลบับา้น
ก่อนเวลาเป็นเรื�องปกติที�ใคร ๆ กท็าํกนั 

3.933 0.583 0.585 

16.เมื�อท่านมีปัญหาในการทาํงาน ท่านพร้อมที�จะ
แกไ้ขใหเ้สร็จในแต่ละวนั 

4.133 0.629 0.612 

17. ท่านเต็มใจทาํงานต่อให้เสร็จ ถึงแมว้่าจะเลย
เวลาเลิกงานไปแลว้ 

3.967 0.765 0.555 

18. ท่านคิดว่าหากไม่มีเหตุอันควร เช่น ป่วย 
อุบติัเหตุ ท่านกจ็ะไม่หยดุงานเดด็ขาด 

4.067 0.785 0.504 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน, ค่า Cronbach’s alpha = 0.773 
  
 เมื�อพิจารณาจากค่าอาํนาจรายขอ้ (Corrected Item – Total Correlation) พบวา่คาํถามดา้น
การมาทาํงานสมํ�าเสมอทุกขอ้มีค่ามากกวา่ 0.30 ถือวา่ขอ้คาํถามทั5งหมดนั5นมีอาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้
และแบบสอบถามมีความน่าเชื�อถือ 
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4. ด้านความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน 
 แบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงานมีอาํนาจจาํแนกรายขอ้ ดงันี5  
 
ตารางที� 6 
ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Corrected Item – Total Correlation) 
(ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน) 

คาํถาม �� SD Corrected Item-
Total Correlation 

19. ท่านพยายามทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายมาอยา่ง
เตม็ความรู้ความสามารถ 

4.433 0.626 0.710 

20. ท่านมีความพยายามในการปรับปรุงพฒันางาน 
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.400 0.563 0.712 

21. เมื�อพบปัญหาในการทาํงานท่านจะพยายาม
ดาํเนินการแกไ้ขเพื�อใหก้ารทาํงานดีขึ5น 

4.333 0.547 0.792 

22. ท่านมีความคิดริเริ�มเพื�อปรับปรุงการทาํงานให้
ดีขึ5นอยา่งต่อเนื�อง 

4.133 0.571 0.859 

23. ท่านพร้อมที�จะทาํงานอยา่งหนกัเพื�อองคก์ร  4.067 0.521 0.621 
24. ท่านนําความรู้ที� ได้จากการเ รียนรู้ทั5 งจาก
ภายนอกและภายในองคก์รมาใชใ้นการพฒันางาน 
และปรับปรุงงานใหดี้ขึ5นอยา่งต่อเนื�อง 

4.267 0.450 0.686 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน, ค่า Cronbach’s alpha = 0.899 
  
 เมื�อพิจารณาจากค่าอาํนาจรายขอ้ (Corrected Item – Total Correlation) พบวา่คาํถามดา้น
ความพยายามทุ่มเทในการทาํงานทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.30 ถือว่าขอ้คาํถามทั5งหมดนั5นมีอาํนาจ
จาํแนกใชไ้ด ้และแบบสอบถามมีความน่าเชื�อถือ 
 
5. ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
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 แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอน
สตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรมีอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 
ดงันี5  
 
ตารางที� 7 
ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Corrected Item – Total Correlation) 
(ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร) 

คาํถาม �� SD Corrected Item-
Total Correlation 

25. ท่านรู้สึกพอใจที�ไดเ้ป็นสมาชิกขององคก์รแห่งนี5  4.233 0.568 0.387 
26. ท่านไม่คิดจะไปทาํงานที�องคก์รอื�น แมว้่าท่าน
จะไดรั้บตาํแหน่ง, เงินเดือน และสวสัดิการที�ดีกวา่ 

3.300 0.915 0.442 

27. ท่านยอมรับและปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ
ขององคก์รอยา่งเคร่งครัดเสมอ 

4.200 0.664 0.580 

28. ท่านคิดวา่ท่านสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัองคก์ร
นี5ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.300 0.595 0.574 

29. ท่านคิดว่าหากท่านไดโ้อกาสเปลี�ยนงานไปอยู่
องค์กรอื�น ท่านจะไม่ประสบความสําเร็จและ
กา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที�การงานมากเท่าที�เป็นอยู่
ในปัจจุบนั 

3.233 0.728 0.470 

30. องคก์รนี5 เป็นองคก์รที�ดีที�ท่านภูมิใจและมั�นใจ
ว่าการทํางานที�องค์กรนี5 จะทํา ให้ ชีวิตท่านมี
ความสุขตลอดไป 

4.100 0.759 0.744 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน, ค่า Cronbach’s alpha = 0.775 
 เมื�อพิจารณาจากค่าอาํนาจรายขอ้ (Corrected Item – Total Correlation) พบวา่คาํถามดา้น
การรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.30 ถือว่าขอ้คาํถามทั5งหมดนั5นมี
อาํนาจจาํแนกใชไ้ด ้และแบบสอบถามมีความน่าเชื�อถือ 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อใช้ในการศึกษาครั5 งนี5  ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั5นตอน
ดงัต่อไปนี5  
 1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรที�กาํหนดไว ้
 2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการที�ผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการคาํอธิบายเพิ�มเติม 
 3.เกบ็รวบรวมแบบสอบถามที�ไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้เพื�อนาํไปจดัทาํและเดรียมสําหรับ
การวเิคราะห์ 
 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูศึ้กษาทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเครื� องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เมื�อรวบรวมข้อมูลและเจกแจงความถี�แล้วใช้คะแนนเฉลี�ยของ
ประชากรแบ่งระดบัความผูกพนั เป็นระดบั โดยผูว้ิจยัใชเ้กณฑค่์เฉลี�ยในการแปลผล ซึ� งผลจาก
การคาํนวณโดยใชสู้ตรการคาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชั5นของ(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545:
หนา้ 29) ในการแปลความหมายของอนัตรภาคชั5น คือ 
 

ช่วงคะเนนสูงสุด (Clas Interval)=
คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ�าสุด

จาํนวนชั5น
 

 

       =
5-1

5
 

 
       =0.8 
 เกณฑก์ารแปลความหมาย 
 1.00-1.80 หมายถึง  ระดบัความผกูพนันอ้ยที�สุด  
 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัความผกูพนันอ้ย  
 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัความผกูพนัปานกลาง  
 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัความผกูพนัมาก  
 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัความผกูพนัมากที�สุค 
7. สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
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 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ� งสถิติที�ใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดเ้เก่ 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับการวเิคราะห์เพื�อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉลี�ย(X�)  
 3. ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 สําหรับวิเคราะห์ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� ง
แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 



 

บทที� 4 

ผลการศึกษา 

การวิจยัครั5 งนี5 เป็นการศึกษาเรื�องความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทั ยู
นิค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความ
ผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั 
(มหาชน)ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลที�ไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างที�ทาํแบบสอบถาม (Questionnaire) 
จาํนวน136ฉบบัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาทั5งหมด 136 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี5  

ตอนที� 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ตอนที� 2 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความผูกพนัต่อ
องคก์ร 5 ดา้น 

 
ส่วนที� 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
 ผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เงินเดือน 
ตาํแหน่งซึ� งวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี� และหาค่าร้อยละ ดงัรายละเอียด
แสดงในตารางที� 8ดงันี5  
 
ตารางที� 8จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 46 33.8 
หญิง 90 66.2 

รวม 136 100.00 
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 จากตารางที� 8พบว่า พนกังานผูที้�ตอบแบบสอบถามทั5งหมดจาํนวน 136 คนเป็น
เพศหญิงจาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 และเพศชายจาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.8  
 
ตารางที� 9จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 30 ปี 1 0.7 
31 – 35 ปี 34 25.0 
36-40 ปี 101 74.3 

รวม 136 100.00 
 จากตารางที� 9พบวา่ พนกังานผูที้�ตอบแบบสอบถามทั5งหมดจาํนวน 136 คนมีอาย ุ
36-40 ปี จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 มีอาย ุ31-35 ปีจาํนวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 
25 และมีอายไุม่เกิน 30 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7  
 
ตารางที� 10จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
โสด 10 7.4 
สมรส 49 36 
หยา่ร้าง/ม่าย 77 56.6 

รวม 136 100.00 
 จากตารางที� 10พบว่า พนกังานผูที้�ตอบแบบสอบถามทั5งหมดจาํนวน 136 คนมี
สถานภาพหยา่ร้าง/ม่าย จาํนวน 77 คนคิดเป็นร้อยละ56.6 มีสถานภาพสมรสจาํนวน 49
คนคิดเป็นร้อยละ 36และมีสถานภาพโสด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 
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ตารางที� 11จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 0 0 
ปริญญาตรี 39 28.7 
สูงกวา่ปริญญาตรี 97 71.3 

รวม 136 100.00 
 จากตารางที� 11พบว่า พนกังานผูที้�ตอบแบบสอบถามทั5งหมดจาํนวน 136 คนมี
ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 71.3 มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จาํนวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 28.7  
 
ตารางที� 12จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามระยะเวลาทาํงาน 

ระยะเวลาทาํงาน จํานวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 3 ปี 25 18.4 
3-5 ปี 78 57.4 
6-10 ปี 14 10.3 
มากกวา่ 10 ปี 19 14 

รวม 136 100.00 
 จากตารางที� 12พบว่า พนกังานผูที้�ตอบแบบสอบถามทั5งหมดจาํนวน 136 คนมี
ระยะเวลาทาํงาน3-5 ปี จาํนวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ 57.4 มีอายนุอ้ยกว่า 3 ปี จาํนวน 25 
คนคิดเป็นร้อยละ 18.4 มีอายมุากกว่า 10 ปี จาํนวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 14 มีอาย ุ6-10 
ปี จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3  
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ตารางที� 13จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามเงินเดือน 

เงินเดือน จํานวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท 37 27.2 
15,001-20,000 บาท 32 23.5 
20,001-30,000 บาท 20 14.7 
มากกวา่ 30,000 บาท 47 34.6 

รวม 136 100.00 
 จากตารางที� 13พบว่า พนกังานผูที้�ตอบแบบสอบถามทั5งหมดจาํนวน 136 คนมี
เงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท จาํนวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 34.6 มีเงินเดือนไม่เกิน 
15,000 บาทจาํนวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 27.2 มีเงินเดือน15,001-20,000 บาทจาํนวน 32 
คนคิดเป็นร้อยละ 23.5 มีเงินเดือน20,001-30,000 บาท จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.7  
 
ตารางที� 14จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

ตําแหน่งงาน จํานวน ร้อยละ 
Admin 43 31.6 
วศิวกร 52 38.2 
Senior 34 25 
Manager 6 4.4 
บุคลากรอื�นๆ 1 0.7 

รวม 136 100.00 
 จากตารางที� 14พบว่า พนกังานผูที้�ตอบแบบสอบถามทั5งหมดจาํนวน 136 คนมี
ตาํแหน่งงานวิศวกร จาํนวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 38.2 ตาํแหน่งงาน Admin จาํนวน 43 
คนคิดเป็นร้อยละ31.6 ตาํแหน่งงาน Senior จาํนวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 25 ตาํแหน่ง
งาน Manager จาํนวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 
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ส่วนที� 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานความผูกพันใน
องค์กร 

การวิเคราะห์ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานความผูกพนัในองคก์รจาํนวน
รวมทั5งหมด 5 ดา้นโดยผลการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงันี5  
 
ตารางที� 15ค่าเฉลี�ยและค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานความผูกพนัในองค์กร ด้านความ
ปรารถนาที�จะอยูใ่นองคก์ร 

ด้านความปรารถนาที�จะอยู่ในองค์กร X̄ S.D. 
ระดับความ

พงึพอใจ 
1. ท่านมีความยนิดีและภาคภูมิใจที�ไดท้าํงานกบัองคก์ร
นี5  

3.89 0.85 มาก 

2. ท่านเตม็ใจที�จะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆขององคก์รเสมอ 3.61 0.96 มาก 
3. ท่านคิดวา่การตดัสินใจของท่านในการทาํงานที�
องคก์รนี5 เป็นการตดัสินใจที�ถูกตอ้ง  

3.88 0.98 มาก 

4. ท่านพร้อมที�จะเปลี�ยนงานทนัทีหากมีโอกาส 3.73 1.01 มาก 
5. เมื�อทาํงานนานขึ5นท่านรู้สึกรักและจงรักภกัดีต่อ
องคก์รมากขึ5น  

4.09 1.00 มาก 

6. ท่านปรารถนาที�จะทาํงานในองคก์รนี5ตลอดไปจน
เกษียณ 

3.72 0.91 มาก 

รวม 3.82 0.77 มาก 
 
จากตารางที� 15พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจกบัความผูกพนัในองคก์ร ดา้น

ความปรารถนาที�จะอยู่ในองคก์รโดยรวมมีความพึงพอใจระดบัมาก (X̄ =3.82) เมื�อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่เมื�อทาํงานนานขึ5นท่านรู้สึกรักและจงรักภกัดีต่อองคก์รมากขึ5น 
กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก (X̄ =4.09) รองลงมา ท่านมีความยินดีและ
ภาคภูมิใจที�ไดท้าํงานกบัองค์กรนี5  กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมากถดัมาคือ 
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ท่านคิดวา่การตดัสินใจของท่านในการทาํงานที�องคก์รนี5 เป็นการตดัสินใจที�ถูกตอ้ง กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก, ท่านพร้อมที�จะเปลี�ยนงานทนัทีหากมีโอกาสกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก, ท่านปรารถนาที�จะทาํงานในองคก์รนี5ตลอดไปจน
เกษียณกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมากและท่านเต็มใจที�จะเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆขององคก์รเสมอกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก(X̄ =3.89,X̄ =3.88,X̄ 
=3.73,X̄ =3.72,X̄ =3.61)ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 16 ค่าเฉลี�ยและค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานความผกูพนัในองคก์ร ดา้นความตั5งใจ
ที�จะอยูใ่นองคก์ร 

ด้านความตั?งใจที�จะอยู่ในองค์กร X̄ S.D. 
ระดับความ

พงึพอใจ 
7. ท่านตั5งใจทาํงานเพื�อองคก์รนี5อยา่งจริงจงัและเตม็ที�
เสมอ 

3.76 0.95 มาก 

8. ท่านมีความเตม็ใจที�จะทุ่มเท/พยายามทาํงานใหส้าํเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

3.82 0.95 มาก 

9. ท่านมีความสุขและสนุกกบังานที�ทาํ 3.50 0.97 มาก 
10. ท่านเตม็ใจที�จะปฏิบติังานที�อยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบ หากไดรั้บการมอบหมายงานนั5น 

3.56 0.99 มาก 

11. เมื�อปฏิบติังานไม่สาํเร็จ ท่านยนิดีจะสละเวลาของท่าน
มาทาํงานใหส้าํเร็จ 

4.04 0.98 มาก 

12. ท่านตั5งใจจะทุ่มเทอุทิศตนเองในการพฒันางานและ
พฒันาองคก์รใหดี้ยิ�งๆขึ5นไป 

3.65 1.00 มาก 

รวม 3.72 0.78 มาก 
 

 จากตารางที�16พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจกบัความผูกพนัในองค์กร ด้าน
ความตั5งใจที�จะอยูใ่นองคก์รโดยรวมมีความพึงพอใจระดบัมาก (X̄ =3.72) เมื�อพิจารณาเป็น
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รายขอ้พบว่าเมื�อปฏิบติังานไม่สาํเร็จ ท่านยนิดีจะสละเวลาของท่านมาทาํงานใหส้ําเร็จกลุ่ม
ตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก(X̄ =4.04)รองลงมา ท่านมีความเต็มใจที�จะทุ่มเท/
พยายามทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากถดัมา
คือ ท่านตั5งใจทาํงานเพื�อองคก์รนี5อยา่งจริงจงัและเตม็ที�เสมอกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก, ท่านตั5งใจจะทุ่มเทอุทิศตนเองในการพฒันางานและพฒันาองคก์รใหดี้ยิ�งๆขึ5นไป
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก, ท่านเตม็ใจที�จะปฏิบติังานที�อยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบ หากไดรั้บการมอบหมายงานนั5นกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมากและ
ท่านมีความสุขและสนุกกบังานที�ทาํกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก (X̄ =3.82,X̄ 
=3.76,X̄ =3.65,X̄ =3.56,X̄ =3.50) ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 17ค่าเฉลี�ยและค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานความผูกพนัในองค์กร ดา้นการมา
ทาํงานสมํ�าเสมอ 

ด้านการมาทาํงานสมํ�าเสมอ X̄ S.D. 
ระดับความ

พงึพอใจ 
13. ท่านมีความกระตือรือร้นในการมาทาํงาน 3.88 0.96 มาก 
14. ท่านมาทาํงานตรงต่อเวลาเสมอ 4.08 0.96 มาก 
15. ท่านไม่เห็นดว้ยวา่การมาทาํงานสาย กลบับา้นก่อน
เวลาเป็นเรื�องปกติที�ใครๆ กท็าํกนั 

4.19 0.96 มาก 

16. เมื�อท่านมีปัญหาในการทาํงาน ท่านพร้อมที�จะแกไ้ข
ใหเ้สร็จในแต่ละวนั 

4.18 0.94 มาก 

17. ท่านเตม็ใจทาํงานต่อใหเ้สร็จถึงแมว้า่จะเลยเวลาเลิก
งานไปแลว้ 

4.06 0.97 มาก 

18. ท่านคิดวา่หากไม่มีเหตุอนัควร เช่น ป่วย อุบติัเหตุ 
ท่านกจ็ะไม่หยดุงานเดด็ขาด 

3.98 0.97 มาก 

รวม 4.06 0.87 มาก 
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 จากตารางที� 17พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจกบัความผูกพนัในองคก์ร ดา้นการ
มาทาํงานสมํ�าเสมอโดยรวมมีความพึงพอใจระดบัมาก (X̄ =4.06) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ท่านไม่เห็นดว้ยว่าการมาทาํงานสาย กลบับา้นก่อนเวลาเป็นเรื�องปกติที�ใคร ๆ กท็าํกนั
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก(X̄ =4.19)รองลงมา เมื�อท่านมีปัญหาในการทาํงาน 
ท่านพร้อมที�จะแกไ้ขใหเ้สร็จในแต่ละวนักลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากถดัมาคือ 
ท่านมาทาํงานตรงต่อเวลาเสมอกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก, ท่านเตม็ใจทาํงาน
ต่อให้เสร็จถึงแมว้่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแลว้กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก, 
ท่านคิดวา่หากไม่มีเหตุอนัควร เช่น ป่วย อุบติัเหตุ ท่านกจ็ะไม่หยดุงานเด็ดขาดกลุ่มตวัอยา่ง
มีความพึงพอใจในระดบัมากและท่านมีความกระตือรือร้นในการมาทาํงานกลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก (X̄ =4.18,X̄ =4.08,X̄ =4.06,X̄ =3.98,X̄ =3.88) ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 18ค่าเฉลี�ยและค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานความผูกพนัในองค์กร ด้านความ
พยายามทุ่มเทในการทาํงาน 

ด้านความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน X̄ S.D. 
ระดับความ

พงึพอใจ 
19. ท่านพยายามทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายมาอยา่งเตม็
ความรู้ความสามารถ 

3.92 0.90 มาก 

20. ท่านมีความพยายามในการปรับปรุงพฒันางานใหมี้ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.02 0.96 มาก 

21. เมื�อพบปัญหาในการทาํงานท่านจะพยายาม
ดาํเนินการแกไ้ขเพื�อใหก้ารทาํงานดีขึ5น 

4.22 1.00 มากที�สุด 

22. ท่านมีความคิดริเริ�มเพื�อปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ5น 
อยา่งต่อเนื�อง 

4.24 0.95 มากที�สุด 

23. ท่านพร้อมที�จะทาํงานอยา่งหนกัเพื�อองคก์ร 4.29 0.92 มากที�สุด 
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ตารางที� 18ค่าเฉลี�ยและค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานความผูกพนัในองค์กร ด้านความ
พยายามทุ่มเทในการทาํงาน(ต่อ) 

ด้านความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน X̄ S.D. 
ระดับความ

พงึพอใจ 
24.ท่านนาํความรู้ที�ไดจ้ากการเรียนรู้ทั5งจากภายนอกและ
ภายในองคก์รมาใชใ้นการพฒันางานและปรับปรุงงาน
ใหดี้ขึ5นอยา่งต่อเนื�อง 

4.22 0.94 มากที�สุด 

รวม 4.15 0.84 มาก 
 

 จากตารางที� 18พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจกบัความผูกพนัในองคก์ร ดา้น
ความพยายามทุ่มเทในการทาํงานโดยรวมมีความพึงพอใจระดบัมาก(X̄ =4.15)เมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ท่านพร้อมที�จะทาํงานอยา่งหนกัเพื�อองคก์รกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน
ระดบัมากที�สุด(X̄ =4.29)รองลงมา ท่านมีความคิดริเริ�มเพื�อปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ5นอยา่ง
ต่อเนื�องกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากที�สุดมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั4.24ถดัมาคือ เมื�อพบ
ปัญหาในการทาํงานท่านจะพยายามดาํเนินการแกไ้ขเพื�อให้การทาํงานดีขื5น กลุ่มตวัอยา่งมี
ความพึงพอใจในระดบัมากที�สุด, ท่านนาํความรู้ที�ไดจ้ากการเรียนรู้ทั5งจากภายนอกและ
ภายในองคก์รมาใชใ้นการพฒันางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ5นอย่างต่อเนื�องกลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับมากที�สุด, ท่านมีความพยายามในการปรับปรุงพฒันางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมากและท่านพยายาม
ทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายมาอย่างเต็มความรู้ความสามารถกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก(X̄ =4.24,X̄ =4.22,X̄ =4.22,X̄ =4.06,X̄ =3.92) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 19ค่าเฉลี�ยและค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานความผูกพนัในองคก์ร ดา้นการรักษา
ความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร X̄ S.D. 
ระดับความ

พงึพอใจ 
25. ท่านรู้สึกพอใจที�ไดเ้ป็นสมาชิกขององคก์รแห่งนี5  4.07 0.90 มาก 
26. ท่านไม่คิดจะไปทาํงานที�องคก์รอื�น แมว้า่ท่านจะ
ไดรั้บตาํแหน่ง เงินเดือน และสวสัดิการที�ดีกวา่ 

4.08 0.87 มาก 

27. ท่านยอมรับและปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆของ
องคก์รอยา่งเคร่งครัดเสมอ 

4.03 0.87 มาก 

28. ท่านคิดวา่ท่านสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รนี5ได้
เป็นอยา่งดี 

4.18 0.90 มาก 

29. ท่านคิดวา่หากท่านไดโ้อกาสเปลี�ยนงานไปอยู่
องคก์รอื�น ท่านจะไม่ประสบความสาํเร็จและกา้วหนา้
ในตาํแหน่งหนา้ที�การงานมากเท่าที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

4.04 0.91 มาก 

30. องคก์รนี5 เป็นองคก์รที�ดีที�ท่านภูมิใจและมั�นใจว่าการ
ทาํงานที�องคก์รนี5 จะทาํใหชี้วติท่านมีความสุขตลอดไป 

4.18 0.96 มาก 

รวม 4.10 0.82 มาก 
 

 จากตารางที�19พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจกบัความผูกพนัในองคก์ร ดา้น
การรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์รโดยรวมมีความพึงพอใจระดบัมาก(X̄ =4.10)เมื�อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ท่านคิดวา่ท่านสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รนี5 ไดเ้ป็นอยา่งดี
และองคก์รนี5 เป็นองคก์รที�ดีที�ท่านภูมิใจและมั�นใจว่าการทาํงานที�องคก์รนี5 จะทาํใหชี้วิต
ท่านมีความสุขตลอดไปกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก(X̄ =4.15)รองลงมา 
ท่านไม่คิดจะไปทาํงานที�องคก์รอื�น แมว้า่ท่านจะไดรั้บตาํแหน่งเงินเดือน และสวสัดิการ
ที�ดีกว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากที�สุดถดัมาคือ ท่านรู้สึกพอใจที�ไดเ้ป็น
สมาชิกขององคก์รแห่งนี5กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากที�สุดท่านคิดว่าหาก
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ท่านไดโ้อกาสเปลี�ยนงานไปอยูอ่งคก์รอื�น ท่านจะไม่ประสบความสาํเร็จและกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่งหนา้ที�การงานมากเท่าที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนักลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบั
มากที�สุดท่านยอมรับและปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆขององค์กรอย่างเคร่งครัดเสมอ
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก (X̄ =4.18,X̄ =4.08,X̄ =4.07,X̄ =4.04X̄ =4.03) 
ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที� 5 

ผลสรุปการวจิยัอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัครั5 งนี5 เป็นการศึกษาเรื�องความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทัยู
นิค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความ
ผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิคเอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั 

 )มหาชน ( ไดแ้ก่ ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด ์
คอนสตรัคชั�น จาํกดั  )มหาชน ( 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปรารถนาที�จะอยูใ่นองคก์รดา้น
ความตั5งใจที�จะอยูใ่นองคก์รดา้นการมาทาํงานสมํ�าเสมอดา้นความพยายามทุ่มเทในการ
ทาํงานและดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร โดยจาํแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาทาํงาน เงินเดือนและ
ตาํแหน่งงาน กลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถามจาํนวน 136 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย (X̄) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) จึง
สรุปผลการวจิยัไดด้งันี5  
 
1.สรุปผลการวจิัย 

 1.สถานภาพส่วนบุคคล  
 การศึกษาเรื�องความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ� ง
แอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) มีพนักงานตอบแบบสอบถามจาํนวน 136 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ66.2 และเพศชายจาํนวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.8  ส่วนใหญ่อาย ุ36-40 ปี จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 มีอาย ุ31-
35 ปีจาํนวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 25 และมีอายไุม่เกิน 30 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.7  ส่วนใหญ่มีสถานภาพหยา่ร้าง/ม่าย จาํนวน 77 คนคิดเป็นร้อยละ 56.6 มีสถานภาพ
สมรสจาํนวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 36 และมีสถานภาพโสด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 7.4 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 71.3 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 28.7 ส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ทาํงาน3-5 ปี จาํนวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ 57.4 มีอายนุอ้ยกวา่ 3 ปี จาํนวน 25 คนคิดเป็น
ร้อยละ 18.4 มีอายมุากกว่า 10 ปี จาํนวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 14 มีอาย ุ6-10 ปี จาํนวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ส่วนใหญ่มีเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท จาํนวน 47 คนคิด
เป็นร้อยละ 34.6 มีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาทจาํนวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 27.2 มี
เงินเดือน15,001-20,000 บาทจาํนวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 23.5 มีเงินเดือน20,001-
30,000 บาท จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานวิศวกร จาํนวน 
52 คนคิดเป็นร้อยละ 38.2 ตาํแหน่งงาน Admin จาํนวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ31.6 
ตาํแหน่งงาน Senior จาํนวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 25 ตาํแหน่งงาน Manager จาํนวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 
 2.ความผกูพนัต่อองคก์ร5ดา้น 

2.1ดา้นความปรารถนาที�จะอยูใ่นองคก์ร 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากและพบวา่เมื�อทาํงานนานขึ5นท่าน

รู้สึกรักและจงรักภกัดีต่อองค์กรมากขึ5น กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัสูงสุด 
รองลงมา ท่านมีความยนิดีและภาคภูมิใจที�ไดท้าํงานกบัองคก์รนี5  

2.2ดา้นความตั5งใจที�จะอยูใ่นองคก์ร 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากและพบว่าเมื�อปฏิบัติงานไม่

สาํเร็จ ท่านยนิดีจะสละเวลาของท่านมาทาํงานใหส้าํเร็จกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน
ระดบัสูงสุด รองลงมา ท่านมีความเต็มใจที�จะทุ่มเท  /พยายาม ทาํงานให้สําเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายกลุ่มตวัอยา่ง  

2.3ดา้นการมาทาํงานสมํ�าเสมอ 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากและพบว่าท่านไม่เห็นดว้ยว่าการ

มาทาํงานสาย กลบับา้นก่อนเวลาเป็นเรื�องปกติที�ใคร ๆ ก็ทาํกนักลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจในระดบัสูงสุด รองลงมา เมื�อท่านมีปัญหาในการทาํงาน ท่านพร้อมที�จะแกไ้ขให้
เสร็จในแต่ละวนั 
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2.4ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากและพบว่าท่านพร้อมที�จะทาํงาน

อย่างหนักเพื�อองค์กรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับสูงสุดรองลงมา ท่านมี
ความคิดริเริ�มเพื�อปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ5นอยา่งต่อเนื�อง 
 2.5ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 
 กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากและพบวา่ท่านคิดว่าท่านสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัองค์กรนี5 ไดเ้ป็นอย่างดีและองค์กรนี5 เป็นองค์กรที�ดีที�ท่านภูมิใจและ
มั�นใจว่าการทาํงานที�องคก์รนี5 จะทาํใหชี้วิตท่านมีความสุขตลอดไปกลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจในระดับสูงสุดรองลงมา ท่านไม่คิดจะไปทาํงานที�องค์กรอื�น แมว้่าท่านจะ
ไดรั้บตาํแหน่งเงินเดือน และสวสัดิการที�ดีกวา่ 
 
2.อภิปรายผล 

 การศึกษาเรื� องการวิจัยครั5 งนี5 เป็นการศึกษาเรื� องความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรในบริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั  )มหาชน  ( โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความปรารถนาที�จะอยู่ในองคก์รดา้นความตั5งใจที�จะอยู่ใน
องคก์รดา้นการมาทาํงานสมํ�าเสมอดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงานและดา้นการ
รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์รโดยมีประเดน็อภิปรายเพิ�มเติม ดงันี5  
 1.ด้านความปรารถนาที�จะอยู่ในองค์กร 

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากและพบวา่เมื�อทาํงานนานขึ5นท่าน
รู้สึกรักและจงรักภกัดีต่อองค์กรมากขึ5น กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัสูงสุด 
รองลงมา ท่านมีความยินดีและภาคภูมิใจที�ได้ทาํงานกับองค์กรนี5 ซึ� งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ วิภาวรรณ จรัสกุล (2560) ซึ� งผลการศึกษาพบว่าระดบัความผูกพนัโดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทางดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง ลกัษณะภาวะผูน้าํกบัความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า ลกัษณะภาวะผูน้าํโดยรวมกบัความผูกพนั ต่อ
องคก์รของพนกังานโดยรวม มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัค่อนขา้งตํ�า(r = 0.395)
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ  .05และทุกด้านมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

2.ด้านความตั?งใจที�จะอยู่ในองค์กร 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากและพบว่าเมื�อปฏิบัติงานไม่

สาํเร็จ ท่านยนิดีจะสละเวลาของท่านมาทาํงานใหส้าํเร็จกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน
ระดบัสูงสุด รองลงมา ท่านมีความเต็มใจที�จะทุ่มเท  /พยายาม ทาํงานให้สําเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายกลุ่มตวัอย่าง ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประดิษฐพงษส์ร้อยเพชร (2557) 
ทาํการศึกษาความผกูพนัองคก์รของพนกังานบริษทั บริษทัโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งหนึ�ง ส่วนงานวิศวกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครซึ�งผลการศึกษาพบว่า 
ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั5งในส่วน ความ
ผูกพนัของพนกังานต่อองค์กรดา้นความภูมิใจในองคก์ร ความผูกพนัของพนกังานต่อ
องค์กรดา้นการทุ่มเทการทาํงาน และความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรดา้นความมี
ส่วนร่วมในการเติบโตขององคก์ร 

3. ด้านการมาทาํงานสมํ�าเสมอ 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากและพบว่าท่านไม่เห็นดว้ยว่าการ

มาทาํงานสาย กลบับา้นก่อนเวลาเป็นเรื�องปกติที�ใคร ๆ ก็ทาํกนักลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจในระดบัสูงสุด รองลงมา เมื�อท่านมีปัญหาในการทาํงาน ท่านพร้อมที�จะแกไ้ขให้
เสร็จในแต่ละวนัซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดาวิณี แสงลี (2559) ซึ� งทาํการศึกษาความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์ซึ� งผลการศึกษา
พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานอยูใ่นระดบัมาก และในส่วนของความผูกพนั
ดา้นคุณลกัษณะของงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ขณะที�ผลการวิเคราะห์ระดบัความผูกพนั
ต่อองค์กรของพนักงานในโดยภาพรวมอยู่ในลกัษณะมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามลาํดบั 
ไดด้งันี5  ดา้นความรู้สึก ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นความต่อเนื�อง 

4.ด้านความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากและพบว่าท่านพร้อมที�จะทาํงาน

อย่างหนักเพื�อองค์กรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับสูงสุดรองลงมา ท่านมี
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ความคิดริเริ�มเพื�อปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ5นอยา่งต่อเนื�องซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ดาวณีิ แสงลี(2559) ซึ�งทาํการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในโรงพยาบาลศิ
ริราชปิยมหาราชการุณย ์ซึ�งผลการศึกษาพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานอยูใ่น
ระดบัมาก และในส่วนของความผูกพนัดา้นคุณลกัษณะของงานอยู่ในระดบัปานกลาง 
ขณะที�ผลการวิเคราะห์ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานในโดยภาพรวมอยู่ใน
ลกัษณะมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามลาํดบั ไดด้งันี5  ดา้นความรู้สึก ดา้นบรรทดัฐาน และดา้น
ความต่อเนื�อง 

5. ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
 กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากและพบวา่ท่านคิดว่าท่านสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัองค์กรนี5 ไดเ้ป็นอย่างดีและองค์กรนี5 เป็นองค์กรที�ดีที�ท่านภูมิใจและ
มั�นใจว่าการทาํงานที�องคก์รนี5 จะทาํใหชี้วิตท่านมีความสุขตลอดไปกลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจในระดับสูงสุดรองลงมา ท่านไม่คิดจะไปทาํงานที�องค์กรอื�น แมว้่าท่านจะ
ไดรั้บตาํแหน่งเงินเดือน และสวสัดิการที�ดีกว่าซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิไลลกัษณ์ 
กุศล(2559) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
แรงจูงใจในการทาํงาน  และภาวะผูน้าํความเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารทางการพยาบาล
กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวชิาชีพผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาล
วิชาชีพ อายุเฉลี�ย30.39ปี ระยะเวลาในการปฏิบติังานเฉลี�ย 5.45 ปี มีความผูกพนัต่อ
องคก์ร มีแรงจูงใจในการทาํงาน และมีระดบัความคิดเห็นในภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง
ของผูบ้ริหารทางการพยาบาลอยู่ในระดบัปานกลาง แรงจูงใจในการทาํงานและภาวะ
ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารทางการพยาบาลสามารถทาํนายความผูกพนัต่อองคก์ร
ของพยาบาลวชิาชีพไดร้้อยละ 46.6 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) 
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ข้อเสนอแนะการวจิัย 

 จากผลการศึกษาเรื�องความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิ
เนียริ�งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั  )มหาชน ( สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
ดงันี5  
 1.ด้านความปรารถนาที�จะอยู่ในองค์กร 
 กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากและพบวา่เมื�อทาํงานนานขึ5นท่าน
รู้สึกรักและจงรักภกัดีต่อองค์กรมากขึ5น กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัสูงสุด 
รองลงมา ท่านพร้อมที�จะเปลี�ยนงานทนัทีหากมีโอกาส 
 สิ�งที�ควรปรับปรุง คือ 
 จากผลการศึกษาพบว่าการส่งเสริมและเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการ
ทาํงานจะทาํใหพ้นกังานเกิดความผูกพนัต่อองคก์รมากยิ�งขึ5น อีกทั5งยงัทาํให้การทาํงาน
นั5นรวดเร็วและง่ายขึ5น เนื�องจากกระดมความคิดเห็นจากคนหลายๆคนช่วยกนัเสนอ
ความคิดและทาํงานนั5น จะทาํใหผ้ลงานนั5นออกมามีประสิทธิภาพ และระหว่างขั5นตอน
การทาํงานนั5นจะทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างเพื�อนร่วมงานและเจา้นายกบัลูกนอ้ง
ขึ5 นมา มีผลทําให้พนักงานรู้ สึกเหมือนเป็นทีมหรือครอบครัวเดียวกัน  ทําให้
ความสัมพนัธ์และความผูกพนันั5นยิ�งแน่นแฟ้นขึ5น ดงันั5น ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการควร
ออกแบบงานใหพ้นกังานมีการทาํงานร่วมกนั เพื�อส่งเสริมสายสัมพนัธ์และความผูกพนั
ในแผนกและองคก์ร 

2.ด้านความตั?งใจที�จะอยู่ในองค์กร 
 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากและพบว่าเมื�อปฏิบัติงานไม่

สาํเร็จ ท่านยนิดีจะสละเวลาของท่านมาทาํงานใหส้าํเร็จกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน
ระดบัสูงสุด รองลงมา ท่านมีความเต็มใจที�จะทุ่มเท/พยายามทาํงานให้สําเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายกลุ่มตวัอยา่ง 
 สิ�งที�ควรปรับปรุง คือ 

 ความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งเจา้นายและลูกนอ้ง รวมทั5งความสัมพนัธ์ระหว่างเพื�อน
ร่วมงานมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ดังนั5นหน้าที�ของผูบ้ริหารและ
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ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล จะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีใหเ้กิดขึ5นในองคก์ร โดยผูบ้ริหารหรือ
ผูจ้ดัการควรทาํตวัเป็นผูน้าํที�ดี เอาใจใส่ลูกนอ้ง ทาํใหลู้กนอ้งรักและเคารพนบัถือ อีกทั5ง
ควรสังเกตถึงความขดัแยง้ทางดา้นลบของลูกนอ้งหรือพนกังานในแผนกของตนและรีบ
จดัการก่อนที�จะลุกลามกลายเป็นปัญหาความขดัแยง้ที�รุนแรง รวมถึงพยายามสรรหา
กิจกรรมที�จะสร้างและรักษาสายสัมพนัธ์ขึ5นมาเรื�อยๆ เช่น การนดัสังสรรคป์ระจาํเดือน 
การแข่งกีฬาภายใน การเดินทางท่องเที�ยวดว้ยกนั เป็นตน้ 

3.ด้านการมาทาํงานสมํ�าเสมอ 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากและพบว่าท่านไม่เห็นดว้ยว่าการ

มาทาํงานสาย กลบับา้นก่อนเวลาเป็นเรื�องปกติที�ใคร ๆ ก็ทาํกนักลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจในระดบัสูงสุด รองลงมา เมื�อท่านมีปัญหาในการทาํงาน ท่านพร้อมที�จะแกไ้ขให้
เสร็จในแต่ละวนั 

สิ�งที�ควรปรับปรุง คือ 
องค์กรควรมีกระบวนการจดัการความรู้ให้แก่พนักงานทุกคนเพื�อให้พนักงาน

ตอบสนองวิสัยทศัน์ และพนัธกิจของบริษทัเพื�อให้องค์กรประสบความสําเร็จและมี
ความมั�นคง ย ั�งยนื ต่อไปในอนาคต 

4.ด้านความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากและพบว่าท่านพร้อมที�จะทาํงาน

อย่างหนักเพื�อองค์กรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับสูงสุดรองลงมา ท่านมี
ความคิดริเริ�มเพื�อปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ5นอยา่งต่อเนื�อง 
 สิ�งที�ควรปรับปรุง คือ 

ควรปรับปรุงในเรื� องของเงินเดือนและสวสัดิการ ซึ� งควรที�จะตอบแทนตาม
ผลงานที�ไดท้าํ จะเป็นแรงจูงใจที�ดีใหก้บัพนกังานที�ทาํงานอยา่งหนกั และทาํใหพ้นกังาน
เหล่านั5นมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ�มขึ5น 

5.ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
 กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมากและพบวา่ท่านคิดว่าท่านสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัองค์กรนี5 ไดเ้ป็นอย่างดีและองค์กรนี5 เป็นองค์กรที�ดีที�ท่านภูมิใจและ
มั�นใจว่าการทาํงานที�องคก์รนี5 จะทาํใหชี้วิตท่านมีความสุขตลอดไปกลุ่มตวัอยา่งมีความ
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พึงพอใจในระดับสูงสุดรองลงมา ท่านไม่คิดจะไปทาํงานที�องค์กรอื�น แมว้่าท่านจะ
ไดรั้บตาํแหน่ง ,เงินเดือน และสวสัดิการที�ดีกวา่ 
 สิ�งที�ควรปรับปรุง คือ 

ควรปรับปรุงในเรื�องของการพิจารณาเลื�อนตาํแหน่งและสวสัดิการที�เหมาะสม
และเพียงพอโดยพิจารณาจากผลงานและความประพฤติตนเป็นหลัก ซึ� งจะทาํให้
พนกังานเหล่านั5นมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ�มขึ5น 

 
ข้อเสนอแนะเพื�อการวจิัยครั?งต่อไป 

 1.ควรทาํการศึกษาและเปรียบเทียบความผูกพนัของบริษทันิค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์
คอนสตรัคชั�น จาํกดั  )มหาชน ( กบับริษทัรับเหมาก่อสร้างรายอื�นๆเพื�อนาํมาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกบัความผูกพนัต่อองค์กรของและนาํมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน
ดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นภาพรวมต่อไปไดอ้ยา่งครอบคลุมทั�วทั5งองคก์าร 
 2.ควรมีการศึกษาในลกัษณะเชิงลึกถึงปัจจยัที�มีผลหรือมีอิทธิพลต่อความผูกพนั
ต่อองค์กรในการทาํงานของพนักงานนิค เอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกัด 
(มหาชน) เพื�อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการพฒันาองคก์รใหดี้ยิ�งขึ5นต่อไป 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 

เรื�อง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในองค์กรบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ�ง 
แอนด์คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน)                                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คาํชี?แจงเกี�ยวกับแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที� 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที� 2 ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในองคก์รองคก์รบริษทั ยนิูค 
เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน)  

2. แบบสอบถามนี5 เพื�อใชป้ระกอบการศึกษาวิจยั ตอ้งการทราบความคิดเห็นของ
ท่านมากที�สุด โดยท่านมิต้องลงชื�อ เพื�อเก็บเป็นความลบัและเพื�อประโยชน์ต่อการ
วเิคราะห์ กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ใหต้รงตามความเป็นจริง 
 3. แบบสอบถามฉบบันี5  มุ่งศึกษาเกี�ยวกบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรใน
องคก์รบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) เพื�อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการนาํไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในองคก์รบริษทั ยู
นิค เอน็จิเนียริ�งแอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) พอใจมากขึ5น 
        
 

   ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม 
      นางสาววรรณวนชั ดวงภมร 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
     วชิาเอกการจดัการ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ตอนที� 1 สถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชี?แจงโปรดเขียนเครื�องหมาย  ลงในช่อง ( ) หนา้ขอ้ความที�ตรงกบัความเป็นจริง
เกี�ยวกบัตวัท่านมากที�สุด 
1. เพศ 
 ( ) หญิง   (         ) ชาย 
2. อาย ุ
 1. ( ) ไม่เกิน 30 ปี     2.(  ) 31-35 ปี 3. ( ) 36-40 ปี  
3. สถานภาพ 
 1. ( ) โสด  2.( ) สมรส 3. ( ) หยา่ร้าง/ม่าย 
4. ระดบัการศึกษา  
    ( ) ต ํ�ากวา่ปริญญาตรี (         ) ปริญญาตรี (         ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. ระยะเวลาในการทาํงาน 
    ( ) นอ้ยกวา่ 3 ปี  (          ) 3-5 ปี 
    ( ) 6-10 ปี  (          ) มากกวา่ 10 ปี  
6. เงินเดือน 
    ( ) ไม่เกิน 15,000 บาท (          ) 15,001-20,000 บาท 
    ( ) 20,001-30,000 บาท (          ) มากกวา่ 30,000 บาท 
7. ตาํแหน่งงาน 
    ( ) Admin   
    ( ) วศิวกร 
    (          ) Senior  
    ( )  Manager 
 ( ) บุคลากรอื�นๆ 
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ตอนที� 2 ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทัยูนิคเอ็นจิเนียริ� งแอนด์ คอน
สตรัคชั�น จาํกดั (มหาชน) 
คาํชี?แจงโปรดเขียนเครื�องหมาย  ลงในช่องหลงัขอ้ความที�ตรงกบัความเป็นจริงที�
เกี�ยวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของท่านมากที�สุด 
 
ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในองค์กรบริษทั ยูนิค 

เอ็นจิเนียริ�งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที�สุด

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย 
ที�สุด 

1 
ด้านความปรารถนาที�จะอยู่ในองค์กร      

1. ท่านมีความยนิดีและภาคภูมิใจที�ไดท้าํงานกบัองคก์รนี5       
2. ท่านเตม็ใจที�จะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆขององคก์รเสมอ      
3. ท่านคิดวา่การตดัสินใจของท่านในการทาํงานที�องคก์ร
นี5 เป็นการตดัสินใจที�ถูกตอ้ง  

     

4. ท่านพร้อมที�จะเปลี�ยนงานทนัทีหากมีโอกาส      
5. เมื�อทาํงานนานขึ5นท่านรู้สึกรักและจงรักภกัดีต่อองคก์ร
มากขึ5น  

     

6. ท่านปรารถนาที�จะทาํงานในองคก์รนี5ตลอดไปจน
เกษียณ 

     

ด้านความตั?งใจที�จะอยู่ในองค์กร      

7. ท่านตั5งใจทาํงานเพื�อองคก์รนี5อยา่งจริงจงัและเตม็ที�
เสมอ 

     

8. ท่านมีความเตม็ใจที�จะทุ่มเท/พยายามทาํงานใหส้าํเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

     

9. ท่านมีความสุขและสนุกกบังานที�ทาํ      
10. ท่านเตม็ใจที�จะปฏิบติังานที�อยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบ หากไดรั้บการมอบหมายงานนั5น 
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ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในองค์กรบริษทั ยูนิค 

 เอ็นจิเนียริ�งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที�สุด

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย 
ที�สุด 

1 
11. เมื�อปฏิบติังานไม่สาํเร็จ ท่านยนิดีจะสละเวลาของท่าน 
มาทาํงานใหส้าํเร็จ 

     

12. ท่านตั5งใจจะทุ่มเทอุทิศตนเองในการพฒันางานและ
พฒันาองคก์รใหดี้ยิ�งๆขึ5นไป 

     

ด้านการมาทาํงานสมํ�าเสมอ      

13. ท่านมีความกระตือรือร้นในการมาทาํงาน      
14. ท่านมาทาํงานตรงต่อเวลาเสมอ      
15. ท่านไม่เห็นดว้ยวา่การมาทาํงานสาย กลบับา้นก่อน
เวลาเป็นเรื�องปกติที�ใคร ๆ กท็าํกนั 

     

16. เมื�อท่านมีปัญหาในการทาํงาน ท่านพร้อมที�จะแกไ้ข
ใหเ้สร็จในแต่ละวนั 

     

17. ท่านเตม็ใจทาํงานต่อใหเ้สร็จถึงแมว้า่จะเลยเวลาเลิก
งานไปแลว้ 

     

18. ท่านคิดวา่หากไม่มีเหตุอนัควร เช่น ป่วย อุบติัเหตุ 
ท่านกจ็ะไม่หยดุงานเดด็ขาด 

     

ด้านความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน      
19. ท่านพยายามทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายมาอยา่งเตม็
ความรู้ความสามารถ 

     

20. ท่านมีความพยายามในการปรับปรุงพฒันางานใหมี้ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

21. เมื�อพบปัญหาในการทาํงานท่านจะพยายามดาํเนินการ
แกไ้ขเพื�อใหก้ารทาํงานดีขึ5น 
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ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในองค์กรบริษทั ยูนิค 

เอ็นจิเนียริ�งแอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที�สุด

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย 
ที�สุด 

1 
22. ท่านมีความคิดริเริ�มเพื�อปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ5น 
อยา่งต่อเนื�อง 

     

23. ท่านพร้อมที�จะทาํงานอยา่งหนกัเพื�อองคก์ร      
24. ท่านนาํความรู้ที�ไดจ้ากการเรียนรู้ทั5งจากภายนอกและ
ภายในองคก์รมาใชใ้นการพฒันางานและปรับปรุงงานให้
ดีขึ5นอยา่งต่อเนื�อง 

     

ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร      

25. ท่านรู้สึกพอใจที�ไดเ้ป็นสมาชิกขององคก์รแห่งนี5       
26. ท่านไม่คิดจะไปทาํงานที�องคก์รอื�น แมว้า่ท่านจะ
ไดรั้บตาํแหน่ง เงินเดือน และสวสัดิการที�ดีกวา่ 

     

27. ท่านยอมรับและปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆของ
องคก์รอยา่งเคร่งครัดเสมอ 

     

28. ท่านคิดวา่ท่านสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รนี5ได้
เป็นอยา่งดี 

     

29. ท่านคิดวา่หากท่านไดโ้อกาสเปลี�ยนงานไปอยูอ่งคก์ร
อื�น ท่านจะไม่ประสบความสาํเร็จและกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่งหนา้ที�การงานมากเท่าที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

     

30. องคก์รนี5 เป็นองคก์รที�ดีที�ท่านภูมิใจและมั�นใจว่าการ
ทาํงานที�องคก์รนี5 จะทาํใหชี้วติท่านมีความสุขตลอดไป 
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ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
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