
ความผูกพันที่จะปฏิบัติงานและธรรมาภิบาลผู;บริหาร ที่ส?งผลต?อ 

ความภักดีให;กับองคCกรมหาชนแห?งหนึ่งในจังหวัดนครนายก 

Job Engagement and Management Governance Influencing Organizational 

Loyalty of The Public Organization in Nakornnayok Province 
 

นพวรรณ รัตนเดโช 

สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย 

 

Noppawan Rattanadecho 

E-mail: noppawan.ratt@gmail.com 

Faculty of Business Administration Program in Finance and Banking, Ramhkamhaeng University 

Corresponding Author 

 

บทคัดย'อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคkเพื่อ (1) สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรขององคkกรมหาชนแหsงหนึ่งใน

จังหวัดนครนายก ที่มีตsอความผูกพันที่จะปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลผูyบริหาร และความภักดีใหyกับองคkกร และ (2) 

วิเคราะหkอิทธิพลของความผูกพันที่จะปฏิบัติงานและธรรมาภิบาลผูyบริหาร ที่มีตsอความภักดีใหyกับองคkกร 

เครื่องมือที่ใชyในการเก็บขyอมูลคือแบบสอบถาม ซึ่งไดyทำการตรวจสอบจากผูyทรงคุณวุฒิ และมีคsาความเชื่อม่ัน

เทsากับ 0.82 ตัวอยsางจำนวน 200 คน เลือกจากการสุsมตัวอยsางแบบสะดวก ประเภทเจาะจง สถิติที่ใชyประกอบ

สถิติเชิงพรรณนาประกอบดyวย คsาความถี่ คsารyอยละ คsาเฉลี่ย คsาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดyแกs 

การวิเคราะหkการถดถอยเชิงพหุ ท้ังน้ีการทดสอบสมมติฐานทำท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวsา แบบสอบถามสsวนใหญsเห็นดyวยในระดับคsอนขyางมากตsอเรื่องความผูกพันที่จะ

ปฏิบัติงาน และเห็นดyวยในระดับคsอนขyางมากตsอเรื่องธรรมาภิบาลผูyบริหาร และความผูกพันที่จะปฏิบัติงานและ

ดyานธรรมาภิบาลผูyบริหารสsงผลตsอความภักดีใหyกับองคkกร ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

คำสำคัญ : ความผูกพันท่ีจะปฏิบัติงาน, ธรรมาภิบาลผูyบริหาร, ความภักดีใหyกับองคkกร 

 

ABSTRACT 

The purposes of this study were to (1) survey the personal opinions in the organization 

in Nakornnayok province on job engagement, management governance and organizational 

loyalty points, and (2) analyze the factors of  job engagement and management governance 
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affected organizational loyalty. The collecting data tool was questionnaire that it was verified 

and validated by related field expert. The reliability level of the questionnaire was 0.82. The 

200 samples purposively used convenient sampling method. The destructive statistics included 

frequencies, percentages, means and standard deviations. The analyzed inferential statistics was 

multiple regression with significant level of 0.05.    

The results showed that the most participants strongly agreed with job engagement and 

management governance. Moreover, job engagement and management governance affected 

organizational loyalty which were related to the hypotheses of this study with statistically 

significant level of 0.05.    

Keywords : Job engagement, Management governance, Organizational loyalty 

 

บทนำ 

ในโลกของการดำเนินการขององคkกรทุกประเภทไมsวsาจะเป�นองคkกรของภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม 

องคkกรเหลsานั้นยsอมตyองมีการพัฒนาเพื่อใหyเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ภายใตy

สถานการณkตsาง ๆ ที่มีผลกระทบตsอความยั่งยืนขององคkกร (กิตติทัช, 2560) การดำเนินการดังกลsาวใหyบรรลุ

เป�าหมายของการพัฒนานั้น ยsอมมีความจำเป�นที่จะตyองไดyรับความรsวมมือจากบุคลากรของหนsวยงานเหลsานั้นท่ี

นอกจากจะมีทักษะและสมรรถนะในการทำงานที่ดีแลyวยังตyองมีความเขyาใจและพรyอมที่นำองคkกรหรือมีสsวนรsวม

อยsางจริงจังที่จะทำใหyหนsวยงานหรือองคkกรยืนหยัดอยูsไดyอยsางมั่นคง วิภา (2559) ไดyอธิบายวsาเมื่อบุคลากรมี

ความเขyาใจตsอสถานการณkที่เกิดขึ้นกับองคkกรและพรyอมที่จะอุทิศตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อใหyองคkกรหรือ

หนsวยงานบรรลุเป�าหมายและดำเนินการตsอไปไดyอยsางตsอเนื่อง แสดงวsาบุคลากรขององคkกรนั้นมีความภักดีตsอ

องคkกรของเขา ความภักดีของบุคลากรสsงผลดีตsอองคkกรในหลายเรื่องอาทิ เดชพงษk (2561) ไดyอธิบายวsาความ

ภักดีของบุคลากรจะทำใหyองคkกรไดyรับผลในเรื่องการทำใหyองคkกรเกิดการทำงานของบุคลกรมีประสิทธิภาพดี

ย่ิงข้ึนและการพัฒนาขององคkกรอยsางย่ังยืน ซ่ึงสอดคลyองกับ มาลีนีและคณะ (2561) Jammal (2017) และ ธัญธิ

ภา (2558)  

จากประเด็นที่กลsาวมาขyางตyนจะพบกับป�ญหาที่จะตyองมีการศึกษาคือ องคkกรจะดำเนินการอยsางไร

เพ่ือใหyบุคลากรเกิดความภักดีใหyแกsองคkกรไดy ซ่ึงท่ีผsานมาไดyมีการศึกษาท่ีนsาสนใจเก่ียวกับความภักดีอาทิ จีรภัคร 

(2557) ไดyมีการศึกษาถึงความผูกพันที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งหากเกิดกับบุคลากรแลyวยsอมชsวยทำใหyเกิดความภักดีตsอ

องคkกร ทั้งนี้ความผูกพันดังกลsาวอาจเกิดจากการใชyนโยบายขององคkกรนั้น ในขณะที่ ทศพร (2560) ไดyศึกษาถึง

การยึดมั่นในหลักของธรรมาภิบาลในการบริหารจะดการขององคkกรท่ีสsงผลใหyเกิดความภักดีของบคุลากรที่มีตsอ

องคkกรเชsนกัน สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ผูyวิจัยมีความสนใจที่จะนำป�จจัยดังกลsาวมาศึกษากับองคkกรมหาชนแหsง

หนึ่งในจังหวัดนครนายก ซึ่งเป�นองคkกรที่มีความเกี่ยวขyองกับความผูกพันที่จะปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหyเกิด
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แนวทางท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานใหyดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวขyองกับการใชyหลักธรรมาภิบาล

เพื่อใหyเกิดความโปรsงใสและความไวyวางใจตsอผูyที่มีสsวนไดyสsวนเสียกับองคkกรแหsงนี้ทั้งในสsวนของบุคลากรภายใน

และภายนอก ดังนั้นป�ญญาของการวิจัยในครั้งนี้จึงเป�นสิ่งที่ผูyวิจัยตyองการผลลัพธkเพื่อนำผลไปขยายผลในการ

สรyางความภักดีใหyเกิดข้ึนกับบุคลากรขององคkกรแหsงน้ี ดังตsอไปน้ี คือ 

1. ความผูกพันที ่จะปฏิบัติงานสsงผลตsอความภักดีของบุคลากรที ่จะปฏิบัติงานในองคkกรที ่เลือก

ทำการศึกษาในคร้ังน้ีหรือไหม และในลักษณะใด 

2. ธรรมาภิบาลที่ผูyบริหารใชyในการดำเนินการสsงผลตsอความภักดีของบุคลากรกลุsมเดียวกันหรือไมs และ

ในลักษณะใด 

 

วัตถุประสงคEของการวิจัย 

 1.  เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรขององคkกรมหาชนแหsงหนึ่งในจังหวัดนครนายก ที่มีตsอความ

ผูกพันท่ีจะปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลผูyบริหาร และความภักดีใหyกับองคkกร 

 2.  เพื่อวิเคราะหkอิทธิพลของความผูกพันที่จะปฏิบัติงานและธรรมาภิบาลผูyบริหาร ที่มีตsอความภักดี

ใหyกับองคkกร 

สมมติฐานของการวิจัย 

ในการทดสอบสมมุติฐานน้ันจะทดสอบท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติเทsากับ 0.05 โดยมีสมมติฐานดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 : ความผูกพันท่ีจะปฏิบัติงานสsงผลตsอความภักดีใหyกับองคkกร 

สมมติฐานท่ี 2 : ธรรมาภิบาลผูyบริหารสsงผลตsอความภักดีใหyกับองคkกร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ผูyวิจัยไดyกำหนดขอบเขตการศึกษา เพื่อใหyไดyผลการศึกษาที่สอดคลyองกับวัตุประสงคkของการศึกษา ซ่ึง

ไดyรายละเอียดไวy ดังน้ี 

ขอบเขตด'านประเภทการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ไดyใชyเทคนิคของการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการใชyแบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บ

ขyอมูล ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชyไดyถูกสรyางจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวขyองกับประเด็นท่ีศึกษา 

 

ขอบเขตด'านประชากร 

 ในที่นี้หมายถึงประชากรที่จะใหyขyอมูลโดยการตอบคำถามที่แสดงไวyในแบบสอบถามผูyวิจัยไดyกำหนด

คุณสมบัติของประชากรไวyดังตsอไปน้ี คือ 

1. เป�นบุคคลท่ีมีทำงานในองคkกรมหาชนแหsงหน่ึงในจังหวัดนครนายก 
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2. เป�นบุคคลที่มีความรูyและความเขyาใจเกี่ยวกับความผูกพันที่จะปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลผูyบริหาร และ

ความภักดีใหyกับองคkกร 

ขอบเขตของตัวอย9าง 

 ตัวอยsางในที่นี้หมายถึง บุคคลที่ผูyวิจัยสุsมจากประชากร เนื่องจากผูyวิจัยไมsสามารถที่จะเก็บขyอมูลจาก

กลุsมประชากรไดyครบถyวน เพราะประชากรมีจำนวนมาก (หรือเพราะผูyวิจัยไมsสามารถทราบจำนวนที่แทyจริงของ

ประชากร) ทั้งนี้วิธีการสุsมตัวอยsางแบบสะดวก ประเภทเฉพาะเจาะ สำหรับการกำหนดขนาดตัวอยsางนั้น ผูyวิจัย

ไดyใชyสูตรคำนวณตามทฤษฎีของ Taro Yamane  (Yamane, 1973) ซ่ึงไดyจำนวนท้ังส้ิน 200 คน 

ขอบเขตเน้ือหา 

 ผูyวิจัยไดyกำหนดตัวแปรคือ ความผูกพันที่จะปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลผูyบริหารและความภักดีใหyกับ

องคkกร มาศึกษาในลักษณะของอิทธิพลระหวsางกันภายใตyแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขyอง 

ขอบเขตของตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตyน เป�นตัวแปรที่ผูyวิจัยนำมาศึกษาเพื่อวิเคราะหkวsาตัวแปรอิสระเหลsานี้ จะสsงผลตsอตัวแปรตาม

ในลักษณะใด กลsาวคือ (1) จะสsงผลหรือไมsและ (2) จะสsงผลไปในเชิงบวกหรือเชิงลบ ในที่นี้ตัวแปรตyนที่นำมา

ศึกษา ไดyแกs 

1. ความผูกพันท่ีจะปฏิบัติงาน 

2. ธรรมาภิบาลผูyบริหาร 

 ตัวแปรตาม เป�นตัวแปรที่ผูyวิจัยตyองศึกษาวsาจะไดyรับอิทธิพลจากตัวแปรอิสระตัวใดบyาง ในที่นี้ตัวแปร

ตามคือ ความภักดีใหyกับองคkกร 

ขอบเขตการใช'สถิติ 

 ผูyวิจัยไดyนำเทคนิคทางสถิติเพื่อนำมาใชyในการอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรแตsละตัวและในการ

วิเคราะหkอิทธิพลระหวsางตัวแปรในเร่ืองเก่ียวกับการสsงผลระหวsางกัน โดยมีรายระเอียดดังน้ี 

สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดyวย คsาความถี่ คsารyอยละ คsาเฉลี่ย คsาสsวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคsา

สัมประสิทธ์ิอัลฟ�าของครอนแบช (Cronbach’s alpha coefficient) เพ่ือใชyอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรทุกตัว 

สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดyวย การวิเคราะหkการถดถอยเชิงพหุ เพื่อนำมาใชyในการทดสอบสมมุติฐานท่ี

มีความเก่ียวขyองกับอิทธิพลระหวsางตัวแปร 

 

 

ประโยชนEท่ีคาดว'าจะไดSรับ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป�นประโยชนkตsอองคkกรและบุคคลท่ีไดyนำผลการศึกษาไปประยุกตkใชyดังตsอไปน้ี 
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 1.  องคkกรที่จะไดyรับประโยชนkไดyแกsองคkกรทั่วไปที่ตyองการใหyพนักงานเกิดความภักดีใหyองคkกร โดย

องคkกรจะนำไปใชyในเรื ่อง การสนับสนุนและสsงเสริมใหyพนักงานมีความภักดีใหyองคkกรมากขึ ้น การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาองคkกรใหyดีย่ิงข้ึน และการเจริญเติบโตและกyาวหนyาขององคkกรท่ีดีข้ึน 

 2.  บุคคลที่สนใจไดyแกs นักวิชาการ รักวิจัย นักศึกษา และบุคคลวิชาชีพตsาง ๆ โดยที่กลุsมบุคคลเหลsาน้ี

สามารถนำผลการศึกษาไปใชyตามวัตถุประสงคkตsาง ๆ อาทิ 

  2.1  นำไปใชyเป�นขyอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังตsอไป เพ่ือขยายการศึกษาใหyมีมุมมองท่ีหลากหลาย

มากข้ึน หรือนำไปใชyประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการใหyมีความชัดเจนย่ิงข้ึน 

  2.2  นำไปใชyประโยชนkเป�นประเด็นในการศึกษาเพื่อใหyเกิดความรูyใหมs หรือเพิ่มรายละเอียด

ของการศึกษาท่ีสนใจอยูsในขณะน้ันใหyมีความเขyาใจมากข้ึน 

  2.3  นำไปใชyเป�นแนวทางในการเพิ่มความรูy และทักษะใหyกับการพัฒนาตนเอง เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำงานใหyบรรลุเป�าหมาย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยครั ้งนี ้ไดyทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวขyองกับตัวแปรตyนเรื ่องป�จจัยความผูกพันที่จะ

ปฏิบัติงานและป�จจัยธรรมาภิบาลผูyบริหาร สsวนตัวแปรตามเร่ืองป�จจัยความภักดีใหyกับองคkกร 

การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข'อง 

 การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขyองกับป�จจัยความผูกพันท่ีจะปฏิบัติงานและป�จจัยธรรมาภิบาล

ผูyบริหารและป�จจัยความภักดีใหyกับองคkกร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความผูกพันท่ีจะปฏิบัติงาน 

ความผูกพันที่จะปฏิบัติงาน คือทัศนคติดyานบวกของบุคลากรที่มีตsององคkกร โดยมีความรูyสึกเป�นสsวน

หน่ึงขององคkกร ท่ีเห็นไดyจากความพยายาม ความเสียสละ ความภักดี การต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนkของ

องคkกร และอยากเป�นสมาชิกขององคkกรตsอไป (ศุภชัย, 2558) 

 ความผูกพันที่จะปฏิบัติงานตsอองคkกร หมายถึงความรูyสึกของบุคลากรในองคkกรที่ แสดงตนเป�นอันหน่ึง

อันเดียวกันกับองคkกรโดยมีจุดรsวมที่เหมือนกันในการเขyารsวมกิจกรรมขององคkการประกอบดyวยลักษณะสำคัญ

อยsางนyอย 3 ประการคือ 1. ความเช่ือม่ันอยsางแรงกลyาท่ีจะยอมรับเป�าหมายและคsานิยมขององคkกร 2. ความเต็ม

ใจที่จะทุsมเทความพยายามอยsางมากเพื่อประโยชนkขององคkกร และ 3. ความปรารถนาอยsางแรงกลyาที่จะดำรงไวy

ซ่ึงความเป�นสมาชิกภาพขององคkกร (วชิรวัชร, 2558) 

 ความผูกพันที่จะปฏิบัติงานตsอองคkกร หมายถึงความรูyสึกของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูsภายในองคkกรโดย

เกิดความรูyสึกเป�นอันหนึ่งอันเดียวกับองคkกร ทั้งยังทราบถึงเป�าหมายที่แทyจริงขององคkกรและยินดีที่จะเสียสละ 

มุsงมั่น รsวมมือกันที่จะปฏิบัติหนyาที่เป�นแรงขับเคลื่อนใหyองคkกรกyาวไปถึงเป�าหมาย ซึ่งความผูกพันตsอองคkกรเกิด

จากการที่องคkกรตyองสรyางแรงจูงใจใหyกับสมาชิกในองคkกรไมsวsาจะเป�นผลตอบแทนตsาง ๆ เชsน ในรูปแบบของ
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อัตราเงินเดือน โบนัสคsาตอบแทนพิเศษจากการขายคsาลsวงเวลาหรือจะเป�นในสsวนของความกyาวหนyาในตำแหนsง

งานที่ใหyสมาชิกไดyมีโอกาสพิสูจนkและแสดงความสามารถ สิ่งเหลsานี้จะทำใหyสมาชิกในองคkกรเกิดความมั่นใจวsา

สมาชิกทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจะรูyสึกไปอยากไปจากองคkกรและสรyางผลงานดี ๆ เพื่อใหyองคkกรกyาว สูs

ความสำเร็จไดyตามเป�าหมาย (โสมยkสิรี, 2556) 

 จากความหมายของความผูกพันที่จะปฏิบัติงานที่กลsาวมาขyางตyน ผูyวิจัยจึงสรุปวsา ความผูกพันที่จะ

ปฏิบัติงาน หมายถึงความผูกพันที่จะปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูyสึกนึกคิดของบุคลากรที่มีตsอองคkกร ทั้งความรัก 

ความหsวงใย ความเชื่อมั่น รวมถึงความตระหนักถึงองคkกร เพื่อใหyองคkกรสามารถอยูsรอดและกyาวหนyาไดyอยsางมี

ประสิทธิภาพ ทำใหyเกิดความรูyสึกเป�นสsวนหน่ึงขององคkกรและความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือใหyสำเร็จและบรรลุ

เป�าหมายของท่ีองคkกรไดyต้ังไวy อีกท้ังยังรวมถึงการชsวยเลือกกันจากเพ่ือนรsวมงานและการสนับสนุนชsวยเหลือจาก

ผูyบริการเพ่ือใหyงานออกมาไดyอยsางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับธรรมาภิบาลผู'บริหาร 

 ธรรมาภิบาล มาจากคำวsา “ธรรม”  แปลวsาคุณความดี ความยุติธรรม ความถูกตyอง และ “อภิบาล” 

แปลวsาบำรุงรักษา ปกครอง ดังนั้น ธรรมาภิบาล แปลวsาวิธีการปกครองที่ดี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

อyางอิงใน ลัดดา, 2557) ธรรมาภิบาลในความหมายแบบสากล มีความหมายถึงระบบ โครงสรyาง รวมถึง

กระบวนการตsาง ๆ ตาม กฎเกณฑkความสัมพันธkระหวsางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อใหyเกิด

การพัฒนาและอยูsรsวมกันอยsางสงบ (บวรศักดิ์ อyางอิงใน ลัดดา, 2557) โดยลัดดาใหyความหมายของธรรมาภิบาล

วsา หลักการบริหารกิจการบyานเมืองและสังคมที่ดี ซึ ่งเป�นแนวทางการจัดระเบียบใหyภาครัฐ เอกชน แบะ

ประชาชน เพื่อใหyรับรูyถึงความยุติธรรม รักษาสิทธิประโยชนkสsวนรวมและยึดถือความถูกตyองดีงาม เป�นผลใหyเกิด

ความรsวมมือ ความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมและชาติบyานเมือง  

 หลักธรรมาภิบาลผูyบริหาร หมายถึง สิ่งที่เป�นกลไกเครื่องมือและแนวทาง ในการดำเนินงานที่เชื่อมโยง

กันของภาคเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยเนyนความจำเป�นของ การสรyางความรsวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน อยsางจริงจัง และตsอเนื ่อง เพื ่อใหyประเทศมีพื ้นฐานระบอบประชาธิปไตยที่เขyมแข็ง มี

ความชอบธรรมทางกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสรyางและกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรsงใส 

และสามารถตรวจสอบไดy ซ่ึงจะนำไปสูsการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน (เปรมมิกา, 2559) 

 จากความหมายของธรรมาภิบาลผูyบริหารที่กลsาวมาขyางตyน ผูyวิจัยจึงสรุปวsาธรรมาภิบาลผูyบริหาร 

หมายถึง การที่ผูyบริหารยึดหมั่นตามพันธกิจและคsานิยมองคkกรในการดำเนินงานและปฏิบัติหนyาที่ ซึ่งมีความ

เขyาใจในหนyาที่ของตนเองอยsางดีและทำงานอยsางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู yบริหารตyองทราบถึงหนyาที่ความ

รับผิดชอบและมีความไวyวางใจในการทำงานของผูyใตyบังคับบัญชา ผูyบริหารมีการสsงเสริมกิจกรรมตsาง ๆ ตาม

คsานิยมองคkกรพรyอมทั้งปฏิบัติตนเป�นแบบอยsาง มีการสื่อสารที่ดีและตัดสินใจอยsางโปรsงใสและยุติธรรม ผูyบริหาร

พรyอมที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูyที่ทำหนyาที่ในสsวนบริหารอยsางตsอเนื่องและเขyาถึงผูyใตyบังคับบัญชา

เพ่ือประสานงานอยsางใกลyชิด 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความภักดีให'กับองคQกร 

  ความภักดีใหyกับองคkกร คือ ความรูyสึกรักผูกพันตsอองคkกร เกิดจากทัศนคติ ที่ดีและมีความทุsมเทความ

พยายามในการทำงานอุทิศตนใหyกับองคkกร ทำประโยชนkใหyเกิดประโยชนk สูงสุดและจะทำงานอยูsในองคkกรตsอไป

ไมsลาออกจากองคkกร (เดชพงศk, 2561) 

  ความภักดีใหyกับองคkกร หมายถึง ความรูyสึกของบุคคลที่รูyสึกวsาตนเป�นสsวนหนึ่งขององคkการรักและเต็ม

ใจทุsมเทอุทิศตนใหyกับองคkการหนsวยงานที่บุคคลนั้นทำงานอยูs ตลอดจนปกป�องตsอสูyเพื่อองคkการหากมีคนกลsาว

รyายแกsองคkการมีความรูyสึกผูกพัน ไมsอยากไปจากองคkการ ถึงแมyจะมีทางเลือกที่ดีกวsา กลsาวคือมีความพอใจที่จะ

ทำงานใหyกับองคkการน้ีตลอดไป (วิภา, 2559) 

  ความภักดีใหyกับองคkกร คือ การที่สมาชิกขององคkการมีความรูyสึกรักและผูกพันตsอองคkการ มีเจตคติใน

ทางบวก ตsอองคkการ การปฏิบัติงานที่ไดyรับมอบหมายดyวยความตั้งใจ และเต็มกำลังความสามารถ มีทัศนคติ 

ทางดyานบวกตsอองคkการในทุกดyาน และพรyอมจะทำงานเพื่อองคkการตsอไป แมyจะเกิดความขัดแยyงกับสมาชิก

ภายในองคkการก็ตาม (จีรภัคร, 2557) 

 จากการศึกษาความหมายของความภักดีใหyกับองคkกรขyางตyน ผูyวิจัยขyอสรุปวsา  หมายความภักดีใหyกับ

องคkกร หมายถึง การที่บุคลากรมีความคิดและทัศนคติในการเต็มใจที่จะปฏิบัติงานและหวังดีตsอองคkกร อีกทั้งยัง

มีความมุsงมั่นที่จะพัฒนาองคkกรใหyดียิ่งขึ้นโดยใหyความสามารถที่ตนมีอยูsมาสนับสนุนหรือชsวยเหลือองคkกร มี

ความคิดท่ีจำทำงานจนถึงวัยเกษียณอายุ พรyอมท่ีจะอุทิศตนและเสียสละแรงกายและความรูyของตนใหyกับองคkกร  

การทบทวนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง 

  อิทธิพลระหว9างความผูกพันท่ีจะปฏิบัติงานกับความภักดีให'กับองคQกร 

  เดชพงศk โพธิสุวรรณ (เดชพงศk, 2561) ศึกษาป�จจัยที ่มีผลตsอความจงรักภักดีใหyองคkกรของ

พนักงานระดับปฏิบัติการในองคkกรภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวsา ผูyตอบ

แบบสอบถามสsวนใหญsเป�นเพศหญิง มีอายุระหวsาง 30-39 ป� มี สถานภาพสมรส มีรายไดyเทsากับ 15,001 – 

25,000 มีประสบการณkในการทำงาน 10 ป�ขึ้นไป และทำงานในองคkกรประเภทธุรกิจที่เป�นสินคyาอุปโภคบริโภค 

สsวนระดับแรงจูงใจ ป�จจัยความคาดหวังใน การปฏิบัติงาน ระดับความผูกพันและความจงรักภักดีตsอองคkกรของ

พนักงานโดยรวมคsาเฉลี่ยอยูsในระดับมาก โดยไดyสรุปวsา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ป�จจัยความคาดหวังในการ

ปฏิบัติงานและระดับความผูกพันตsอองคkกรมีอิทธิพลตsอความสัมพันธkกับความจงรักภักดีตsอองคkกรของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในองคkกรภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  มาลินี เกลี้ยงลsา และบุญสม เกษะประดิษฐk (มาลินี และ บุญสม, 2561) ไดyวิจัยป�จจัยที่มีผลตsอความ

จงรักภักดีตsอองคkกรของพนักงาน บริษัท พีแอนดkพี อิเลคทรอนิกสk เทคโนโลยี จำกัด โดยผลการวิจัยพบวsา ระดับ

การศึกษาที่ตsางกันมีผลตsอความจงรักภักดีตsอองคkกร และป�จจัยดyานความพึงพอใจในงานที่ประกอบไปดyวย ดyาน

ผูyบังคับบัญชา ดyานความผูกพันกับเพ่ือนรsวมงาน ดyานสวัสดิการและคsาตอบแทน ดyานการไดyรับการยอมรับนับถือ 
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และดyานความกyาวหนyาในการทำงานมีความสัมพันธkกับความจงรักภักดีตsอองคkกรของพนักงานบริษัท พีแอนดkพี 

อิเลคทรอนิกสk เทคโนโลยี จำกัด 

  ธัญธิภา แกyวแสง (ธัญธิภา, 2558) ไดyศึกษาความสัมพันธkระหวsางความผูกพันตsอองคkกรกับความ

จงรักภักดีตsอองคkกรของบุคลากร สหกรณkโคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภk พบวsาความผูกพัน

ตsอองคkกรมีคsาความเชื่อมั่นเทsากับ 0.901 และความจงรักภักดีตsอองคkกรมีคsาความ จากแบบสอบถามพบวsา 

ระดับความผูกพันตsอองคkกรและระดับความจงรักภักดีตsอองคkกรโดยรวมอยูsในระดับเห็นดyวย ขyอมูลสsวนบุคคลท่ี

แตกตsางกันมีความสัมพันธkกับความผูกพันตsอองคkกรไมsแตกตsางกัน แตsขyอมูลสsวนบุคคล (ยกเวyนความรูyเกี่ยวกับ

ประวัติเกี่ยวกับองคkกร) ที่แตกตsางกันมีความสัมพันธkกับความจงรักภักดีตsอองคkกรแตกตsางกัน และความผูกพัน

ตsอองคkกรมีอิทธิพลตsอความจงรักภักดีตsอองคkกรอยsางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อิทธิพลระหว9างธรรมาภิบาลผู'บริหารกับความภักดีให'กับองคQกร 

  Hamdan Rasheed Abdullah Al Jammal (Jammal, 2017) ไดyศึกษาป�จจัยผลกระทบธรรมาภิบาล

ผูyบริหารท่ีสsงผลตsอความภักดีตsอองคkกรและพฤติกรรมการคอรัปชั่นในองคkกรแหsงหน่ึงในประเทศจอรkแดน พบวsา 

ธรรมาภิบาลผูyบริหารและพฤติกรรมการคอรัปชั่นภายในองคkกรมีผลตsอความภักดีของบุคลากรตsอองคkกร ซ่ึง 

Jammal ไดyสรุปวsาบุคลากรในองคkกรมีความตyองการมีสsวนรsวมในการตัดสินใจ ตyองการรับผิดชอบหนyาที่ของ

ตนเอง การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และตyองการความยุติธรรมในการบริการของผูyบังคับบัญชา ซึ่งป�จจัยเหลsานี้ทำ

ใหyบุคลากรเกิดคงามภักดีตsอองคkกร 

  ทศพร หงษาชาติ (ทศพร, 2560) ไดyศึกษาความสัมพันธkระหวsางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

กับความผูกพันตsอองคkกรของสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

จากการศึกษาพบวsา ภาพรวมของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อยูsในระดับมาก โดยมีการบริหารงาน ในดyานความมีสsวนรsวมมากเป�น

อันดับที่ 1 รองลงมาคือดyานความรับผิดชอบดyานนิติธรรม ดyานความคุyมคsาดyานคุณธรรมและดyานความโปรsงใส

ตามลำดับสsวนความผูกพันตsอองคkกรของบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้งภาพรวมและรายดyานทุกดyานอยูsในระดับมากโดยมีความผูกพันในดyานการเขyามามี

สsวนรsวมในสถานศึกษามากเป�นอันดับที่ 1 รองลงมาคือดyานความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสถานศึกษาและดyาน

ความจงรักภกัดีตsอสถานศึกษา ตามลำดับและผลการทดสอบความสัมพันธkระหวsางการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา ภาครัฐกับความผูกพันตsอองคkกรของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  พบวsามีความสัมพันธkกันอยsางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ขนาดความสัมพันธk

อยูsในระดับสูง และทิศทางบวก (r = 0.81*) 

  จิตตนันทk สุขสวัสดิ์ (จิตตานันทk, 2557) ไดyทำการวิเคราะหkตัวบsงชี้ของป�จจัยความภักดีตsอองคkกรของ

บุคลากรในสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวsา ป�จจัยดyานการสรyางแรงจูงใจในการทำงานและการเป�นสมาชิกที่ดี 

มีความสัมพันธkตsอความเชื่อมั่นและไวyวางใจกันและระบบการทำงานที่ดีอยsางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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โดย จิตตนันทkไดyใหyคำเสนอแนะวsา ป�จจัยดyานการสรyางแจงจูงใจในการทำงานตyองควบคูsไปกับดyานความเต็มใจใน

การเป�นสมาชิกที่ดีและดyานระบบการทำงานที่ดี สsวนดyานความเชื่อมั่นและไวyวางใจกันนั้น ตyองใหyความสำคัญกับ

องคkประกอบของสมาชิกทุกคน การสรyางแรงจูงใจและผูyบริหารควรเป�นตัวอยsางในดyานการบริหารจัดการแบบ

ธรรมาภิบาลท่ีดี 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวิธีดำเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประชากร 

ประชากรที่ใชyในการศึกษาครั้งนี้ ผูyวิจัยไดyมีการกำหนดคุณสมบัติไวyเพื่อใหyไดyสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดyอยsางถูกตyองสอดคลyองกับประเด็นท่ีผูyวิจัยศึกษา ซ่ึงคุณสมบัติของประชากรไดyแกs 

1. เป�นบุคคลท่ีมีทำงานในองคkกรมหาชนแหsงหน่ึงในจังหวัดนครนายก 

 2. เป�นบุคคลที่มีความรูyและความเขyาใจเกี่ยวกับความผูกพันที่จะปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลผูyบริหาร และ

ความภักดีใหyกับองคkกร 

 จำนวนประชากรท่ีมีคุณสมบัติดังกลsาวขyางตyนมีท้ังส้ิน 392 คน 

ตัวอย9าง 

ตัวอยsางท่ีมีคุณสมบัติตรงกับประชากรของการศึกษา ผูyวิจัยไดyดำเนินการเป�นข้ันตอนดังตsอไปน้ี 

1. ทบทวนคุณสมบัติของประชากรท่ีกำหนดไวyเบ้ืองตyน 

2. ผูyวิจัยเลือกใชyวิธีการสุsมตัวอยsางแบบสะดวก ประเภทเฉพาะเจาะจง โดยไดyกำหนดขนาดตัวอยsางจาก

ประชากรท้ังหมด โดยใชyสูตรคำนวณตามทฤษฎีของ Taro Yamane ซ่ึงไดyจำนวนตัวอยsางท่ีใชyศึกษา คือ 200 คน 

เคร่ืองมือในการศึกษา 

 งานวิจัยฉบับท่ีดำเนินการอยูsน้ีไดyใชyเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงไดyใชyแบบสอบถามเป�นเคร่ืองมือในการ

เก็บขyอมูล โดยการตั้งคำถามและผูyตอบแบบสอบถามตอบคำถามที่เป�นลักษณะของการแสดงความคิดเห็น โดย

ลักษณะคำถามเป�นชนิดปลายป£ด 2 ประเภท ไดyแกs 

 1. คำถามชนิดปลายเป£ด แบบใหyเลือกคำตอบ (คำถามแบบปรนัย) ใชyสำหรับการตอบคำถามขyอมูล

ทั ่วไป ประกอบดyวย คำถามที ่เกี ่ยวขyองกับคุณสมบัติของผูyตอบแบบสอบถามที ่เรียกวsา คุณสมบัติทาง

ประชากรศาสตรk และคำถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีผูyวิจัยตyองการทราบ 

 2. คำถามชนิดปลายป£ด แบบใหyเลือกตอบ โดยคำถามที่เลือกนั้นจะใชyในลักษณะของการวัดระดับความ

คิดเห็น จากมากที่สุดถึงนyอยที่สุด ซึ่งแตsละขyอผูyตอบคำถามจะตอบตามระดับความคิดเห็นที่ตรงกับตนเองมาก

ที่สุด ทั้งนี้ระดับดังกลsาวไดyแบsงเป�นระดับ 5 คือระดับที่มีคsาคะแนนสูงสุด จนกระทั่งระดับ 1 คือระดับที่มีคsา

คะแนนต่ำท่ีสุด โดยใชyหลักการของการใชyมาตรวัดแบบประมาณคsาตามทฤษฎีของ Likert (Kim & Kim, 2016) 

ประเภทของสถิติท่ีใช' 
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 สถิติท่ีใชyในการศึกษาคร้ังน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 

สถิติเชิงพรรณนา ผูyวิจัยไดyนำมาใชyเพ่ือตอบวัตถุประสงคkในเร่ืองตsอไปน้ี คือ 

1. คsาความถี่ คsารyอยละ ใชyเพื่อวิเคราะหkและอธิบายถึงคุณลักษณะของผูyตอบแบบสอบถาม 

และความเห็นเบื้องตyนเกี่ยวกับความผูกพันที่จะปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลผูyบริหาร และความภักดีใหyกับองคkกร ซ่ึง

ใชyมาตรวัดนามบัญญัติ และมาตรวัดจัดอันดับ 

2.  คsาเฉลี่ย และคsาสsวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชyเพื่อวิเคราะหkและอธิบายความคิดเห็นของ

ตัวอยsางในเรื่องความผูกพันที่จะปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลผูyบริหาร และความภักดีใหyกับองคkกร ซึ่งใชyมาตรวัด

อันตรภาค ซึ่งผลการศึกษาที่ไดyจะเป�นการตอบวัตถุประสงคkของการศึกษาที่ตั้งไวyวsา เพื่อสำรวจความคิดเห็นของ

บุคลากรขององคkกรมหาชนแหsงหน่ึงในจังหวัดนครนายก ท่ีมีตsอความผูกพันท่ีจะปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลผูyบริหาร 

และความภักดีใหyกับองคkกร 

สถิติเชิงอนุมาน ผูyวิจัยไดyนำมาใชyเพ่ือการทดสอบสมมติฐานสำหรับการตอบวัตถุประสงคkของการศึกษา

ที่ตั้งไวyวsา เพื่อวิเคราะหkอิทธิพลของความผูกพันที่จะปฏิบัติงานและธรรมาภิบาลผูyบริหาร ที่มีตsอความภักดีใหyกับ

องคkกร ซึ่งการวิเคราะหkถึงอิทธิพลในรูปของการสsงผลระหวsางตัวแปรตyนสองตัวที่ใชyมาตรวัดอันตรภาค และตัว

แปรตามหนึ่งตัวที่ใชyมาตรวัดอันตรภาคเชsนเดียวกัน ผูyวิจัยไดyเลือกใชyสถิติ การวิเคราะหkการถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ไดyใชyแบบสอบถามเป�นเครื่องมือในหารวิจัย แบบสอบถามที่ไดyรับกลับมามีจำนวนทั้งส้ิน 

200 ชุด ผลการศึกษาที ่นำเสนอไดyถูกแบsงออกเป�น 4 สsวน ตามประเภทของคำถามแตsละสsวนที ่จัดไวyใน

แบบสอบถาม ดังน้ี 

ผลการศึกษาส9วนท่ี 1 ข'อมูลด'านประชากรศาสตรQ 

 ผลการศึกษาดyานประชากรศาสตรk ไดyแกs ไดyแกs หนsวยงานศูนยk/กลุsม ระดับการศึกษา และอายุการ

ทำงาน สถิติที่นำมาใชyคือคsาความถี่และคsารyอยละ โดยผูyตอบแบบสอบถามสsวนใหญsอยูsหนsวยงานกลุsมงานพัฒนา

ธุรกิจ คิดเป�นรyอยละ 22.0 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป�นรyอยละ 40.0 และมีอายุการทำงานนyอยกวsา 2 

ป� คิดเป�นรyอยละ 25.0 

ผลการศึกษาส9วนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ัวไป 

 ผลการศึกษาในเรื่องนี้เป�นการสรุปผลความคิดเห็นของผูyตอบแบบสอบถามที่มีตsอความพึงพอใจตsอ

สภาพแวดลyอมและป�จจัยความผูกพันตsอองคkกร สถิติที่นำไปใชyในการสรุปผลความคิดเห็นดังกลsาวคือ สถิติเชิง

พรรณนา ไดyแกs ความถี่ และคsารyอยละ เนื่องจากขyอมูลดังกลsาวเป�นขyอมูลที่ใชyมาตรวัดนามบัญญัติ และมาตรวัด

จัดอันดับ โดยผู yตอบแบบสอบถามสsวนใหญsจำนวน 200 คน มีความพึงพอใจปานกลางตsอองคkกรดyาน

สภาพแวดลyอมการทำงาน คิดเป�นรyอยละ 35.0 นอกจากนี้ยังพบวsาผูyตอบแบบสอบถามสsวนใหญsมีความเห็นวsา
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ความผูกพันตsอองคkกรเกิดจากความยุติธรรมในการประเมินผล และลักษณะงาน คิดเป�นรyอยละ 18.77 และ 

18.55 ตามลำดับ 

 

ผลการศึกษาส9วนท่ี 3 ความผูกพันท่ีจะปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลผู'บริหาร และความภักดีให'กับองคQกร 

ความผูกพันท่ีจะปฏิบัติงาน 

   ผลการศึกษาในสsวนนี้ เกี่ยวขyองกับความผูกพันที่จะปฏิบัติงาน สถิติที่ใชyในการวิเคราะหkคือ 

คsาเฉลี่ยและสsวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งคsาเฉลี่ยที่นำเสนอเป�นคsาเฉลี่ยของระดับความเห็นดyวยกับคำถามท่ี

เกี่ยวกับความผูกพันที่จะปฏิบัติงาน โดยผูyตอบแบบสอบถามสsวนใหญsโดยภาพรวมมีความเห็นดyวยคsอนขyางมาก 

(X != 3.55, S.D.= 0.63 ) เกี่ยวกับความผูกพันที่จะปฏิบัติงานใหyกับหนsวยงาน เมื่อพิจารณาแตsละป�จจัยพบวsา 

ผูyตอบแบบสอบถามมีความเห็นดyวยคsอนขyางมาก เกี่ยวกับเรื่องผูyบริหารควรใหyโอกาสในการแกyไขในการทำงานท่ี

ผิดพลาด (X != 3.68, S.D.= 1.56) ผู yบริหารมีการใหyคำปรึกษาแกyผู yใตyบังคับบัญชา (X != 3.60, S.D.= 1.14) 

เพื่อนรsวมงานควรใหyกำลังใจพึ่งกันและกัน (X != 3.55, S.D.= 1.25) เพื่อนรsวมงานยินดีในการชsวยเหลือกัน (X != 

3.54, S.D.= 1.17) ผูyบริหารมีความชัดเจนในการสั่งงาน (X != 3.55, S.D.= 1.22) และเพื่อนรsวมงานพรyอมใหy

คำปรึกษาเกี่ยวกับงาน (X != 3.52, S.D.= 1.17) ในขณะที่มีผูyตอบแบบสอบถามบางสsวนมีความเห็นดyวยปาน

กลาง เก่ียวกับเร่ืองผูyบริหารมีการติดตามงานและใหyความชsวยเหลือ (X != 3.38, S.D.= 1.17) 

 ธรรมาภิบาลผู'บริหาร 

  ผลการศึกษาในส,วนนี้ เกี่ยวข5องกับธรรมาภิบาลผู5บริหาร สถิติที่ใช5ในการวิเคราะหFคือ ค,าเฉลี่ยและส,วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งค,าเฉลี่ยที่นำเสนอเปNนค,าเฉลี่ยของระดับความเห็นด5วยกับคำถามที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล

ผู5บริหาร โดยผูyตอบแบบสอบถามสsวนใหญsโดยภาพรวมมีความเห็นดyวยคsอนขyางมาก (X != 3.53, S.D.= 0.61) 

เกี่ยวกับธรรมาภิบาลผูyบริหารขององคkกร เมื่อพิจารณาแตsละป�จจัยพบวsา ผูyตอบแบบสอบถามมีความเห็นดyวย

คsอนขyางมาก เกี่ยวกับเรื่องผูyบริหารตyองมีการตัดสินใจอยsางโปรsงใส (X != 3.64, S.D.= 1.14) ผูyบริหารตyองเขyาถึง

ผูyใตyบังคับบัญชาอยsางใกลyชิด (X != 3.64, S.D.= 1.14) ผูyบริหารมีการสนับสนุนศักยภาพในสsวนงานบริหาร (X != 

3.55, S.D.= 1.15) ผูyบริหารมีการสsงเสริมกิจกรรมตามพันธกิจองคkกร (X != 3.51, S.D.= 1.20) ผูyบริหารทราบถึง

หนyาที่ของผูyใตyบังคับบัญชา (X != 3.49, S.D.= 1.19) และผูyบริหารเขyาใจถึงหนyาที่ของตนเองอยsางดี (X != 3.48, 

S.D.= 1.13)  ตามลำดับ ในขณะท่ีมีผูyตอบแบบสอบถามบางสsวนมีความเห็นดyวยปานกลาง เก่ียวกับเร่ืองผูyบริหาร

มีการยึดหมั่นตามพันธกิจ (X != 3.38, S.D.= 1.25) ผลการศึกษาสsวนที่ 4 เป�นการนำเสนอคำถามเกี ่ยวกับ

อิทธิพลระหวsางตัวแปรตyนท่ีศึกษา 

ความภักดีให'กับองคQกร 

  ผลการศึกษาในสsวนนี้ เกี่ยวขyองกับความภักดีใหyกับองคkกร สถิติที่ใชyในการวิเคราะหkคือ คsาเฉลี่ยและ

สsวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งคsาเฉลี่ยที่นำเสนอเป�นคsาเฉลี่ยของระดับความเห็นดyวยกับคำถามที่เกี่ยวกับความภักดี
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ใหyกับองคkกร โดยผูyตอบแบบสอบถามสsวนใหญsโดยภาพรวมมีความเห็นดyวยคsอนขyางมาก (X != 3.58, S.D.= 

0.60) เกี่ยวกับความภักดีใหyกับองคkกร  เมื่อพิจารณาแตsละป�จจัยพบวsา ผูyตอบแบบสอบถามมีความเห็นดyวย

คsอนขyางมาก เกี่ยวกับเรื่อง การทำการจนถึงเกษียณอายุ (X != 3.68, S.D.= 1.13) ความพรyอมที่จะอุทิศและ

เสียสละเวลาเพื่อองคkกร (X != 3.61, S.D.= 1.12) ความภูมิใจที่ไดyทำงานกับองคkกร (X != 3.60, S.D.= 1.26) มี

ความยินดีที่จะเป£ดเผยขyอมูลที่ดีขององคkกรสูsภายนอก (X != 3.57, S.D.= 1.18) พรyอมที่จำนำความรูyมาพัฒนา

องคkกร (X != 3.55, S.D.= 1.19) ไมsมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานแมyมีโอกาส (X != 3.52, S.D.= 1.23) และยินดีใน

การทำกิจกรรมขององคkกรแมyจะใชyเวลาสsวนตัว (X != 3.55, S.D.= 1.12) 

ผลการศึกษาส9วนท่ี 4 อิทธิพลระหว9างตัวแปร 

 โดยภาพรวมตัวแปรอิทธิพลทั้งสองตัวรวมกันจะส,งผลต,อความภักดีให5กับองคFกรคิดเปNนร5อยละ 70 (R2 

= 0.70) อย,างมีนัยสำคัญ โดยที่ตัวแปรอิทธิพลทั้งสามตัวเปNนอิสระ (F = 96.50, P ≤ 0.05*) ทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาแยกเป�นตัวอิทธิพลแตะละตัวยังพบอีกวsา ตัวแปรอิทธิพลแตsละตัวสsงผลตsอความ

ภักดีใหyกับองคkกรคิดอยsางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  โดยพิจารณาจากคsา P-Value (Sig) ของแตsละตัวแปรพบวsามีคsาต่ำกวsา 0.05 ในขณะเดียวกันยังพบวsา

ตัวแปรอิทธิพลแตsละตัวสsงผลตsอความภักดีใหyกับองคkกรคิดแตกตsาง กลsาวคือ ตัวแปรอิทธิพลดyานความผูกพันท่ี

จะปฏิบัติงาน สsงผลตsอความภักดีใหyกับองคkกรมากที่สุด (beta = 0.41) และตัวแปรอิทธิพลดyานธรรมาภิบาล

ผูyบริหาร (beta = 0.39) อยsางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ผลการศึกษาขyางตyนมีความสอดคลyองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวy ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 : ความผูกพันท่ีจะปฏิบัติงานสsงผลตsอความภักดีใหyกับองคkกร 

ผลสรุป คือ เป�นการยอมรับสมมุติฐานท่ี 1 

  สมมติฐานท่ี 2 : ธรรมาภิบาลผูyบริหารสsงผลตsอความภักดีใหyกับองคkกร 

ผลสรุป คือ เป�นการยอมรับสมมุติฐานท่ี 2 

สรุปผลการวิจัย 

ผูyวิจัยไดyสรุปผลการศึกษาตามประเด็นตsอไปน้ี คือ 

1. สรุปผลการศึกษาท่ีเป�นขyอมูลทางประชากรศาสตรkของผูyตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาขyอมูลทางประชากรศาสตรkของกลุsมตัวอยsาง ไดyแกs หนsวยงาน ระดับการศึกษา และอายุการทำงาน 

สรุปไดyวsา ผูyตอบแบบสอบถามที่อยูsในกลุsมตัวอยsางสsวนใหญsเป�นอยูsหนsวยงานกลุsมงานพัฒนาธุรกิจ โดยสsวนใหญs

มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และผูyตอบแบบสอบถามสsวนใหญsมีอายุการทำงานนyอยกวsา 2 ป�  

2. สรุปผลการศึกษาท่ีเป�นความคิดเห็นท่ัวไปของผูyตอบแบบสอบถาม 
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 สำหรับผลการศึกษาที่เกี่ยวขyองกับความคิดเห็นทั่วไปอันไดyแกs ความพึงพอใจดyานสภาพแวดลyอมการ

ทำงานและป�จจัยที่มีผลตsอดyานผูกพันตsอองคkกรนั้น สรุปไดyวsา ผูyตอบแบบสอบถามสsวนใหญsมีความพึงพอใจตsอ

สภาพแวดลyอมการทำงานระดับปานกลาง และผูyตอบแบบสอบถามสsวนใหญsเห็นดyวยวsาความผูกพันตsอองคkกร

เกิดจากความยุติธรรมในการประเมินผลและลักษณะงาน 

3. สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคkของการศึกษา และการทดสอบสมมุติฐานท่ีสอดคลyอง 

ผลการศึกษาท่ีสรุปตามวัตถุประสงคk ไดyแกs 

3.1  ผลสรุปความคิดเห็นที ่ต yองการสำรวจดyานความภักดีใหyกับองคkกร พบวsาผู yตอบ

แบบสอบถามสsวนใหญsเห็นดyวยในระดับคsอนขyางมากตsอเรื่องความผูกพันที่จะปฏิบัติงาน และเห็นดyวยในระดับ

คsอนขyางมากตsอเร่ืองธรรมาภิบาลผูyบริหาร 

3.2  ผลสรุปการศึกษาที่ตyองการวิเคราะหkวsาป�จจัยดyานความผูกพันที่จะปฏิบัติงานและดyาน

ธรรมาภิบาลผูyบริหารสsงผลตsอความภักดีใหyกับองคkกรนั้น จากการศึกษาพบวsา ความผูกพันที่จะปฏิบัติงานและ

ธรรมาภิบาลผูyบริหารสsงผลตsอความภักดีใหyกับองคkกร ซ่ึงผลการศึกษาดังกลsาวยังเป�นการสอดคลyองกับสมมุติฐาน

ท่ีเสนอไวyอีกดyวย ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 

ขSอเสนอแนะการวิจัย 

ผูyวิจัยไดyมีการเสนอแนะถึงการนำผลการศึกษาที่ไดyรับไปใชyในทางปฏิบัติไดyจริง ผลการศึกษาที่ไดyรับ 

สามารถถูกนำไปใชyประโยชนkกับองคkกรไดyดังน้ี 

 1. การที่องคkกรจะสามารถดำเนินตsอไปไดyอยsางมีประสิทธิภาพนั้น ป�จจัยที่สำคัญหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือ

เรื่อง ความภักดีใหyกับองคkกร โดยการที่จะทำใหyบุคลากรในองคkกรเกิดความภักดีใหyองคkกร ตyองคำนึกถึงเรื่อง

ความผูกพันท่ีจะปฏิบัติงาน และธรรมาภิบาลผูyบริหาร ตามลำดับ 

 2. องคkกรจะสามารถเติบโตอยsางมั่นคงไดyนั้น สsวนใหญsเกิดจากบุคลากรเนื่องจากเป�นทรัพยากรที่สำคัญ

ในการผลักดันใหyองคkกรสามารถดำเนินการตsอไปไดy โดยควรคำนึงคือการโอกาสแกyไขและปรับปรุงเมื่อเกิดความ

ผิดพลาดในการทำงานของบุคลกร และการสื่อสารที่ดีและการตัดสินอยsางโปรsงใสและยุติธรรมของผูyบริหารที่มี

ตsอบุคลากร อีกท้ังตyองคำนึงถึงเร่ืองการท่ีบุคลลากรมีความคิดท่ีจะทำงานจนเกษียณ 

 3. การกsอใหyเกิดความผูกพันที่จะปฏิบัติงานของบุคลกรในองคkกรนั้น ควรใหyความสำคัญกับ การท่ี

ผูyบริหารควรใหyโอกาสแกyไขและปรับปรุงเมื่อบุคลลากรเกิดการทำงานผิดพลาด และผูyบริหารควรใหyคำปรึกษา

เมื่อบุคลากรเกิดป�ญหาในการทำงาน ตามลำดับ และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูyบริหารนั้น ควรใหy

ความสำคัญกับ ผูyบริหารตyองมีการสื่อสารที่ดีและตัดสินอยsางโปรsงใสและยุติธรรม และผูyบริหารควรเขyาถึงและ

ประสานกับผูyใตyบังคับบัญชาอยsางใกลyชิด ตามลำดับ 

 4. การที่บุคลากรเกิดความภักดีใหyกับองคkกรนั้น ควรใหyความสำคัญกับเรื่อง การที่บุคลลากรคาดวsาจะ

ทำงานจนเกษียณ และการท่ีบุคลกรพรyอมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือชsวยเหลือองคkกร ตามลำดับ 
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ขSอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต'อไป 

ผูyวิจัยไดyเสนอแนะประเด็นท่ีควรจะมีการนำไปศึกษาตsอไปในโอกาสตsอไป ดังน้ีคือ 

1. ผูyวิจัยสำหรับโอกาสตsอไป ควรศึกษากับประชากรและกลุsมตัวอยsางกลุsมอ่ืน ๆเพื่อขยายผลการศึกษา

ใหyกวyางขวางมากขึ้น เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบเพื่อใหyไดyความรูyในมุมมองที่กวyางขวางเพิ่มขึ้นซึ่งจะไดyสรุปเป�น

ภาพรวมของประชากรตsอความภักดีใหyกับองคkกร ไดyชัดเจนเพิ่มมากขึ้นวsา ประชากรกลุsมใหญs มีความคิดเห็นถึง

ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลตsอความภักดีใหyกับองคkกรอยsางไร 

2. ผูyวิจัยครั้งตsอไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจัยประเภทอื่น ๆ เชsน การใชyเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 

รsวมดyวยเพ่ือประโยชนkตsอไปน้ี ไดyแกs 

2.1 เพื่อตyองการความแมsนยำของผลที่ไดyรับไมsวsาผลที่ไดyรับจะสอดคลyองหรือไมsสอดคลyอง 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมีมากsอนหนyาน้ัน 

2.2 เพื่อคyนหาเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลที่ผลการศึกษาบางประเด็นไมsสอดคลyองกับแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยกsอนหนyาน้ี 

3. ผูyวิจัยคร้ังตsอไปอาจเลือกใชyสถิติอ่ืน ๆ ท่ีทำใหyผลการศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน 

 

เอกสารอSางอิง 

 กิตติทัช เขียวฉอyอน. (2560). การทำงานเป�นทีมสูsการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน. วารสารวิทยาลัย

ดุสิตธานี, 11(1), 355-370. 

จิตตานันทk สุขสวัสดิ์. (2557). การวิเคราะหkตัวบsงชี้ของป�จจัยความภักดีตsอองคkการของบุคลากรใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 7(2), 173-186. 

จีรภัคร เนกวิถี. (2557). ความสัมพันธkระหวsางแรงจูงใจกับความจงรักภักดีตsอองคkการของพนักงาน 

กรณีศึกษาโรงแรมเอเชียแอรkพอรkท. การคyนควyาอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

เดชพงศk โพธิสุวรรณ. (2561). ป�จจัยที่มีความสัมพันธkตsอความจงรักภักดีตsอองคkกรของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการในองคkกร ภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การคyนควyาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ทศพร หงษาชาติ. (2560). ความสัมพันธkระหวsางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความผูกพัน

ตsอองคkกร: กรณีศึกษาสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1. งาน

นิพนธkรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ธัญธิภา แกyวแสง. (2558). ความสัมพันธkระหวsางความผูกพันตsอองคkกรกับความจงรักภักดีตsอองคkกร

ของบุคลากร สหกรณkโคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภk). วิทยานิพนธkบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 



 15 

เปรมมิกา อsอนธานี. (2559). แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูyบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2. วิทยานิพนธk

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคk. 

มาลินี เกลี้ยงล่ำ และ บุญสม เกษะประดิษฐk. (2561). ป�จจัยที่มีผลตsอความจงรักภักดีตsอองคkกร ของ

พนักงาน บริษัท พีแอนดkพี อิเลคทรอนิกสk เทคโนโลยี จำกัด. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกsา, 5(3), 1-8. 

ลัดดา ผลวัฒนะ. (2557). ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัย. วารสารการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 8(2), 16-27. 

วชิรวัชร งามละมsอม. (2558). แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพัน. คyนเมื่อ 27 ธันวาคม 2563, 

จาก http://learningofpublic.blogspot.com/2015/09/blog-post_44.html 

วิภา จันทรkหลyา. (2559). ความจงรักภักดีของพนักงานที่มีตsอบริษัทโตโยดyาโกเซ เอเชีย จำกัดจังหวัด

ชลบุรี. งานนิพนธkการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ศุภชัย รุsงเจริญสุขศรี. (2558). การศึกษาความผูกพันในองคkกร การพัฒนาความกyาวหนyาในสายอาชีพ 

และความพึงพอใจ ในสวัสดิการพนักงาน สsงผลตsอความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของ

บริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. การคyนควyาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

โสมยkสิรี มูลทองทิพยk. (2556). ความผูกพันตsอองคkกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อำเภอทsามะกา. วิทยานิพนธkบริหารศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

Hamdan Rasheed Abdullah Al Jammal. (2017). The Impact of Organizational Justice on 

Job Loyalty and Behavioral Corruption in Jordanian Business Organizations: An Applied Study. 

International Review of Management and Business Research, 6(3), 949-965. 

Sung-Bum Kim and Dae-Young Kim. (2016). The impacts of corporate social responsibility, 

service quality, and transparency on relationship quality and customer loyalty in the hotel 

industry. Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility. Asian Journal of Sustainability 

and Social Suspensibility, (1), 39-55. 

Taro Yamane. (1973). Statistics: an introductory analysis. New York: Harper & Row. 

 

 

 


