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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ ง หนึ่ ง ” เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การทางาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการ
ทางาน ความพึงพอใจในงาน ที่สามารถร่วมกันทานายความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น พนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จานวน 220 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามเรื่องแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
1. แรงจูงใจในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่ อองค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .46, p < .01)
2. ความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผู กพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .61, p < .01)
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(2)
3. ตัวแปรแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน สามารถร่วมกันทานายความ
ผูกพันต่อองค์การ ได้ร้อยละ 39.3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: แรงจูงใจในการทางาน, ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันต่อองค์การ
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ABSTRACT
The “EFFECTS OF WORK MOTIVATION, JOB SATISFACTION ON
ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES IN A COMMERCIAL BANK” This
research is a quantitative research. The purposes of the research were to study 1)
The relationships between work motivation, job satisfaction and organizational
commitment 2) The effects of work motivation, job satisfaction for used to predict
organizational commitment
The sample of this research consisted of 220 employees. Data was
collected using a set of questionnaires as follows: 1) The questionnaire of work
motivation. 2) The questionnaire of job satisfaction. 3) The questionnaire of
organizational commitment. The Pearson’s product moment correlation coefficient
and Multiple Regression were used for data analysis.
The results showed that:
1.Work Motivation and Organizational Commitment were positively
correlated (r = .46, p < .01)
2. Job Satisfaction and Organizational Commitment were positively
correlated (r = .61, p < .01)
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(4)
3. Work motivation, Job Satisfaction could predict Organizational
Commitment at 39.3 percent (p < .05)
Keywords: Work motivation, Job Satisfaction, Organizational Commitment

Ref. code: 25595606035128GMK

(5)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้ง นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและเมตตาอย่างยิ่งของ
ดร.จารุวรรณ สกุลคู อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยส่วนบุคคล ที่ให้ความเมตตารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยส่วนบุคคล เสียสละเวลาให้ความรู้ คาปรึกษา และคาแนะนาการวิจัยในทุกขั้นตอน อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิจัย อีกทั้งตรวจสอบแก้ไขบกพร่องต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์
จนผู้วิจัยสามารถจัดทางานวิจัยส่วนบุคคลเล่มนี้ได้สาเร็จ
ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ศิริพานิช ประธานกรรมการสอบงานวิจัยส่วน
บุคคล และอาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน กรรมการสอบงานวิจัยส่วนบุคคล ที่กรุณาให้คาปรึกษา
ให้คาแนะนาในการแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดทางานวิจัยส่วนบุคคลในครั้งนี้ด้วย
ขอบคุณ คุณสุภาวิณี สิริสมพรคง คุณกีรติกา สินสุวรรณ คุณสมรรถพงศ์ ขจรมณี คุณ
พัชรา รุ่งสันเทียะ กลุ่มเพื่อนสนิท และเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาโท รุ่นที่ 24 ซึ่งคอยให้กาลังใจและให้
ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาเรียนปริญญาโท
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และบุคคลในครอบครัว ที่ให้การสนับสนุน
ส่งเสริม และให้โอกาสทางการศึกษา ขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้
และคุณธรรมให้แก่ผู้วิจัย ขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนให้การดาเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อย
ผู้วิจัยขออุทิศคุณประโยชน์และคุณงามความดีแด่ผู้มีพระคุณทุกท่านดังที่กล่าวมาข้างต้นและอีกหลาย
ท่านที่อาจไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ ผู้วิจัยขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นางสาวธนัญพร สุวรรณคาม

Ref. code: 25595606035128GMK

(6)

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย

หน้า
(1)

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

(3)

กิตติกรรมประกาศ

(5)

สารบัญตาราง

(8)

สารบัญภาพ

(9)

บทที่ 1 บทนา

1

1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการทางาน
2.3 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงาน
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย

1
4
4
4
5
5
7
8
12
22
28
35

Ref. code: 25595606035128GMK

(7)
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.3 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การสร้างพัฒนาแบบสอบถามให้มีคุณภาพ
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
4.2 การทดสอบสมมติฐาน
4.3 การอภิปรายผล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 ข้อเสนอแนะ
รายการอ้างอิง

36
36
38
38
42
43
44
45
45
47
49
54
54
55
57

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

63
71
77

หนังสือรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

88

ประวัติผู้เขียน

89

Ref. code: 25595606035128GMK

(8)

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 ตารางเปรียบเทียบกลุ่มทฤษฎีแรงจูงใจในการทางานเชิงเนื้อหา
3.1 แสดงจานวนประชากรและขนาดตัวอย่างในแต่ละสายงาน
3.2 แสดงตัวอย่างข้อคาถามแรงจูงใจในการทางาน
3.3 แสดงตัวอย่างข้อคาถามความพึงพอใจในการทางาน
3.4 แสดงตัวอย่างข้อคาถามความผูกพันต่อองค์การ
3.5 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามแรงจูงใจในการทางาน
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ
4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
4.2 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)

หน้า
18
37
39
40
41
41
45
48
49

Ref. code: 25595606035128GMK

(9)

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1 แบบจาลองของ Maslow's hierarchy of needs (1970)
2.2 แบบจาลองของ Vroom’s Expectancy theory (1964)
2.3 แบบจาลองของ Porter-Lawler process model of motivation (1968)

หน้า
14
19
25

Ref. code: 25595606035128GMK

1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันภาคเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้องค์การธุรกิจเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน อย่างรวดเร็ว
ตามไปด้วยทาให้เกิดการแข่งขันทางด้านธุรกิจทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การต่างๆ
มีการปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์องค์การวางแผนงานระบบทั้งทรัพยากรมนุษย์และเครื่องจักร เพื่อ
หากลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะเพิ่มผลประกอบการให้แก่องค์การมากขึ้น ทั้งนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มีการ
แข่งขันกันอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่มีการ
ขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกันนาเสนอบริการทางการเงินในรูปแบบและช่องทางที่
หลากหลายแก่ลูกค้า (ดรุณศรี สิริยศธารง, 2542) กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์จึงจาเป็นต้องดาเนิน
ธุรกิจเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน เหตุนี้บุคลากรจึงมีบทบาท
สาคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสู่เป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ ธนาคารจึง
ต้องรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่เพื่อให้มีจานวนเพียงพอต่อการดาเนินกิจการ ธนาคารจึงมี
นโยบายในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน ซึ่งการลาออก
ของพนักงานนั้นส่งผลกระทบในด้านการสร้างขีดความสามารถ และศักยภาพการแข่งขันขององค์การ
เนื่องจากองค์การได้สูญเสียความรู้ ความชานาญที่มีติดตัวพนักงานให้กับองค์การอื่น ซึ่งนาไปสู่การ
สูญเสียงานขององค์การ (Loss of Career Organization) และการที่องค์การมีพนักงานลาออกบ่อย
ยั ง ส่ งผลให้ ต้ น ทุ น ในการบริ ห ารงานสู งขึ้ น และสู ญเสี ย งบประมาณในการสรรหาพนัก งาน การ
ฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานใหม่ (อัจฉรา อัจฉริยะอุสาห์ , 2554) ทั้งนี้การมีบุคลากรผู้มีความ
เชียวชาญและมีความรู้ความเข้าใจต่อกิจการที่ตนรับผิดชอบย่อมเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของ
องค์การอันจะนาการดาเนินการขององค์การไปสู่ เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อผลักดันองค์การให้สามารถ
ดาเนินกิจการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างทัดเทียมนั้น องค์การจึงมี
ความจาเป็นในการรักษาดูแลบุคลากรให้มีความผูกพั นกับองค์การและเป็นสมาชิกขององค์การให้
ยาวนานที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ
ผลการวิจัยพบว่า ในงานวิจัยของ Allen and Meyer, 1997 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การมีจานวนมากไม่ต่ากว่า 30 ปัจจัย (ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์, 2548) อาทิเช่น ความพึงพอใจใน
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งาน (Saimir Suma, 2003) แรงจูงใจในการทางาน การสนับสนุนจากองค์การ (Rhoades &
Eisenberger, 2002) คุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน (Normala, Daud, 2010) เป็นต้น อย่างไรก็
ตามในงานการศึกษาวิจัยมีการกล่าวถึงปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานและความพึงพอใจงาน ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่ า แรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในการทางานนั้น
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัย สาคัญ โดยทั้งสองปัจจัยล้วนมีความสัมพันธ์ต่อ
การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง สอดคล้องกับ
การศึกษาของรัศมี เอกณรงค์ (2556) พบว่าแรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้วย
เช่นกัน อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจ
ในงานเพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ในการศึกษาความผูกพันต่อ
องค์การที่ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารโดยตรงยังมีจานวนไม่มากนัก โดยการศึกษา
ส่วนใหญ่นั้นมุ่งเน้นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการทางาน หรือความพึงพอใจในงาน
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งต่อความผูกพันกับองค์การเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ และความสัมพันธ์ของตัว
แปร ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒ นาความผูกพันต่อองค์การ โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย
แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในงานเป็นสองปัจจัยหลัก เพื่อทานายความผู กพันต่อ
องค์การของพนักงาน
ปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน ถือเป็นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรเกิด
ความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (1959) พบว่า
แรงจูงใจในการทางานเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เมื่อได้รับการตอบสนองก็ทา
ให้เกิดความพึงพอใจ และแสดงพฤติกรรมในทางบวก ถ้าได้รับแรงจูงใจในการทางานที่ดีและมีความ
เหมาะสมก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความผูกพันต่อองค์การ
และเต็มใจทางานอยู่กับองค์การต่อไป องค์การก็จะได้รับประโยชน์จากบุคลากรในด้านคุณภาพของ
ผลการปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาองค์การได้อีกด้วย สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) เมื่อ
บุคลากรมีแรงจูงใจในการทางาน มีความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในการทางานกับองค์การของตนแล้ วนั้น
บุคลากรก็จะใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
และมีค วามต้ องการรั กษาการเป็ น สมาชิ กของตนในองค์ก ารไว้ ดัง นั้น แรงจู งใจในการทางานจึ ง
เปรียบเสมือนกับแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกอยากทางานให้สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แรงจูงใจในการทางานจึงเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความ
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ผูกพันต่อองค์การกับการทางานและองค์การโดยตรงเนื่องจากสามารถส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานในแนวทางใดแนวทางหนึ่งได้
นอกจากนี้แรงจูงใจในการทางานนั้นมิใช่ปัจจัยเดียวที่มีน้าหนักต่อการเสริมสร้าง
ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การหากแต่ยังมีการศึกษาที่กล่าวถึงความพึงพอใจในงานในฐานะ
ปัจจัยสาคัญอีกอย่างหนึ่งต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากร ในการศึกษางานวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้
ว่าความพึงพอใจในงานถือเป็นปัจจัยที่ มีนัยยะสาคัญที่ทาให้บุคลากรทางานด้วยความกระตือรือร้น
และมีผลต่อระดับโอกาสความสาเร็จขององค์การโดยตรง กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีความพึงพอใจในงาน
นั้นสูง ก็จะทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเต็มที่และเกิดความจริงจังกับการทางานนั้นมากขึ้น มี
ความกระตือรือร้น มีความมุ่ง มั่นในความสาเร็จของงาน ทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มความสามารถ
ของตน (มนตรี แก้วด้วง, 2552) ความพึงพอใจในงานจะนาไปสู่การทางานที่มีประสิทธิภาพ มีผลผลิต
เพิ่มขึ้นและทาให้องค์การมีกาไรเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย (อารี เพชรผุด , 2537) ในทางตรงกันข้ามถ้าหาก
บุคลากรในองค์การไม่มีความพึงพอใจในงานก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การทางานลดต่าลง คุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน และอาจนาไปสู่การลาออกจากงานในที่สุด
หากแต่ใ นทางกลั บ กัน หากบุ คคลในองค์การมีความพึ งพอใจในงานสู ง ก็จะส่ งผลทางบวกต่อการ
ปฏิบัติงาน (บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์, 2553) ถ้าหากบุคคลากรมีขวัญกาลังใจหรือความพึงพอใจในงานใน
ระดับต่าก็จะก่อให้เกิดการขาดความตั้งใจในการทางาน ขาดความเต็มใจในการทางาน ขาดการอุทิศ
ตนและเวลาในการทางานให้ กับ องค์การ ซึ่งย่อมจะส่ งผลให้ เกิดการขาดความร่วมมือ ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะนาไปสู่ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่ย่อมจะเกิดขึ้นได้ยากยิ่งขึ้น
(วนิดา เสนีเศรษฐ์ และ ชอบ อินทร์ประเสริฐกุล, 2530)
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน ความพึง
พอใจในงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่ งหนึ่ง ทาการศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อป้องกันการประสบปัญหาการสูญเสียพนักงาน
และเสริมสร้างนโยบายกระตุ้นให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง โดยทาการศึกษาปัจจัย
ที่จะสร้างแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน ความพึงพอใจในงาน เพื่อเป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมให้
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การและยังคงทางานกับองค์การต่อไป ซึ่งผลการวิจัยองค์การสามารถ
นาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานขององค์การ เพื่อรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับ
องค์การและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจในการท างาน ความพึ ง พอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์การ
2. เพื่อศึกษาด้านปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน ที่สามารถร่วมกัน
ทานายความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
1.3 สมมติฐานการวิจยั
1. แรงจูงใจในการทางาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
2. ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
3. แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในงาน สามารถร่วมกันทานายความผูกพัน
ต่อองค์การ
1.4 ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ พนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จานวน 3,000 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ พนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จานวน 353 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 แรงจูงใจในการทางาน ศึกษาตามแนวคิดของ Herzberg’s (1959)
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน
2.2 ความพึงพอใจในงาน ตามแนวคิดของ Smith (1985) ประกอบด้วย 5
ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านเพื่อน
ร่วมงาน
2.3 ความผู กพันต่อองค์การ ตามแนวคิดของ Allen & Meyer (1990)
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน
ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่
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1.5 ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
เพื่อทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน
และความผูกต่อองค์การและข้อสรุปเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งจะทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการบริหารงาน เพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
แรงจูงใจในการทางาน (Work Motivation) หมายถึง ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้พนักงานแสดงพฤติกรรมหรือการกระทาในการ
ปฏิบั ติง านนั้ น ๆ ทาให้ พนั กงานเกิดความมุ่ง มั่น เต็มใจทางาน ตั้งใจในการทางานและเกิ ดความ
กระตือรือร้นในการทางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หมายถึง ปัจจัยที่กระตุ้นการทางานและสร้าง
ทัศนคติทางบวกให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจั ยที่มีผลต่อความพอใจโดยตรงในการ
ทางาน สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานได้ รวมถึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้
เพิ่ ม มากขึ้ น ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วได้ แ ก่ ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน การได้ รั บ ความยอมรั บ ใน
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
2. ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยค้าจุนเป็นข้อกาหนดเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในงานที่
ปฏิบัติอยู่ หากองค์การไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างเพียงพอก็จะส่งผล
ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจ ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ นโยบายการบริหารขององค์การ การบริหารจัดการ
การบังคับบัญชา สภาพการทางาน และด้านความมั่นคงในงาน
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของพนักงาน
หรือความรู้สึกด้านบวกของพนักงานที่มีต่องานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่
1. ด้านลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ
ความยากง่ ายของงาน การใช้ ความรู้ ความสามารถ เล็ ง เห็ น ว่า งานเป็ นงานที่ มีคุ ณค่ าท้า ทายต่ อ
ความสามารถ มีความภาคภูมิใจในงานและผลงานที่เกิดขึ้น
2. ด้านค่าตอบแทน (Pay) หมายถึง ความพึงพอใจในผลตอบแทนหรือสวัสดิการ
ต่างๆ ที่ได้รับจากการทางาน โดยค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมและมีความยุติธรรม
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3. ด้านโอกาสและความก้าวหน้า (Promotion Opportunity) หมายถึง ความพึง
พอใจอันเกิดจากที่บุคคลมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในงานตามลาดับขั้ น เมื่อพิจารณาตามความสามารถ
และความยุติธรรม
4. ด้านผู้บังคับบัญชา (Supervisor) หมายถึง ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็น
หั ว หน้ า งานโดยตรง หั ว หน้ า งานมี ค วามเหมาะสม มี ค วามสามารถคอยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและบังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม
5. ด้านเพื่อนร่วมงาน (Coworker) หมายถึง ความพึงพอใจในบรรยากาศของการ
ทางานร่วมกันเป็นทีม ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
ให้คาแนะนาซึ่งกันและกัน ปรึกษากัน เป็นต้น
ความผูกพันต่อองค์การ(Organizational Commitment) หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของพนักงานภายในองค์การที่ทางานด้วยความมุ่งมั่น ยึดมั่นผูกพัน ยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ อุทิศตนให้กับองค์การ ทุ่มเทความพยายามในการทางาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วม
ในองค์การและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ และมีความต้องการที่จะคงอยู่กั บองค์การ
ต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ
1. ความผูกพันด้านจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันทาง
อารมณ์ความรู้สึกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การและมี
ความพร้อมในการมีส่วนร่วมกับองค์การดังนั้นพนักงานที่มี ความผูกพันด้านนี้จะเป็นการแสดงออกถึง
การมีความสุขในการทางานและมีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกในองค์การต่อไป
2. ด้านการคงอยู่กับองค์การ (Continuance Commitment) หมายถึง ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่เกิดจากการจ่ายค่าตอบแทน การอยู่ในองค์การของพนักงานจะเกิด
จากการได้รับผลประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ ดังนั้นพนักงานที่มีความผูกพันด้านนี้จะเป็นการ
แสดงออกถึงความจาเป็นที่จะต้องอยู่ภายในองค์การ
3. ด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความรู้สึกผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์การที่เกิดจากความรู้สึกถึงความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะ
กระทาในการเป็ น สมาชิ กขององค์ก ารดัง นั้น พนัก งานที่ มีค วามผู กพั นด้ านนี้คื อการแสดงออกถึ ง
ความคิดว่าเขาจะอยู่ในองค์การเป็นสิ่งที่ควรกระทาเพื่อความถูกต้องและเหมาะสม
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผล
ต่อความผูกพัน ต่อองค์การของพนักงานธนาคารพาณิช ย์แห่ งหนึ่ง ” ผู้ วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้า
เอกสารข้อมูล ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัว แปรที่ศึกษา ผู้ วิจัยขอเสนอรายละเอียดโดย
แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ตามลาดับ ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ
2.1.1 ความหมายความผูกพันต่อองค์การ
2.1.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ
2.1.3 การวัดความผูกพันต่อองค์การ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการทางาน
2.2.1 ความหมายแรงจูงใจในการทางาน
2.2.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทางาน
2.2.3 การวัดแรงจูงใจในการทางาน
2.3 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงาน
2.3.1 ความหมายความพึงพอใจในงาน
2.3.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน
2.3.3 การวัดความพึงพอใจในงาน
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางาน
กับความผูกพันต่อองค์การ
2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับ
ความผูกพันต่อองค์การ
2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์การ
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ
2.1.1 ความหมายความผูกพันต่อองค์การ
Kanter (1968) (อัจฉรา เนียมหอม, 2551) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็น
การแสดงความเต็มใจของบุคคลที่ยินดีจะทุ่มเทกาลังกายและความจงรักภักดีให้แก่ระบบสังคมที่เขา
เป็นสมาชิกอยู่
Sheldon (1971) กล่ าวว่า ความผู กพันต่อองค์การเป็นทัศนคติที่สมาชิกมีต่อ
องค์การ โดยเชื่อมโยงระหว่างความผูกพันของบุคคลกับองค์การ มีการประเมินองค์การไปในทางที่ดี
ก่อให้เกิดความพยายามทางานอย่างดีที่สุดและมีความตั้งใจที่ จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ
Buchanan (1974) (ปรีดี อิทธิพงศ์, 2552) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็น
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เป็นความผูกพันทางใจที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมต่างๆ ขององค์การ
รวมถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับองค์การมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ความรู้ สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ คือการที่บุคคลมีเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การของตนเองสอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมองค์การ
2. ความเกี่ยวพันกับองค์การ เป็นการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เต็มที่
3. ความจงรักภักดีต่อองค์การเป็นความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์การ
Steers & Porter (1983) (ณัฐยา ไพรสงบ, 2546) ให้ความหมายว่าความผูกพัน
องค์การเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์การซึ่งมี 3 ลักษณะดังนี้
1. มีความเชื่อและยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ
2. มีความเต็มใจที่จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในการทางานให้องค์การ
3. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคงเป็นสมาชิกขององค์การนั้นต่อไป
Mowday, Porter & Steers et al. (1982) (นงเยาว์ แก้วมรกต, 2542)
กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นระดับของการแสดงออกมากกว่าความจงรั กภักดีต่อองค์การที่
เกิดขึ้นตามปกติ เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและผลักดันให้บุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตนเอง
เพื่อให้องค์การเจริญก้าวหน้าให้ดียิ่งขึ้น
Allen & Meyer (1990) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกผูกพัน
ระหว่างพนั กงานกับ องค์การ ซึ่ง ความรู้สึ กผู กพันต่อองค์การเป็นสิ่ งที่เชื่อมโยงพนักงานให้เข้ากับ
องค์การ เป็นสภาวะทางจิตของบุคคลที่มีต่อองค์การที่ตนอยู่และเป็นตัวบ่งชี้ว่าพนักงานมีความผูกพัน
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กับองค์การมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพนักงานว่าจะยังคงอยู่
เป็นสมาชิกขององค์การต่อไปหรือไม่
นงเยาว์ แก้วมรกต (2542) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์ก ารของพนั กงานบุ คคลที่มีต่ อองค์การที่ปฏิ บัติอยู่ โดยจะยอมรับ เป้า หมายและค่านิย มของ
องค์การและรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ จึงทาให้เกิดความทุ่มเท เต็มใจที่จะทุ่มเททั้งกาย ทั้ง
กาลังใจ และมีความจงรักภักดีให้กับการทางานเพื่อองค์การอย่างเต็มที และมีความปรารถนาที่จะ
ทางานกับองค์การต่อไป
อมรรั ต น์ อ่ อ นนุ ช (2546) กล่ า วว่า ความผู ก พัน ต่ อองค์ก ารเป็ นความรู้ สึ ก ของ
พนั กงานที่ยึ ดมั่น ต่อองค์การ ในลักษณะดังนี้ คือ ความรู้สึ กจงรักภักดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
องค์การ การยอมรับและยึดถือในเป้าหมายและค่านิยมองค์การ มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามของตนในการปฏิบัติงานและความต้องการคงอยู่กับองค์การต่อไป
นิณี บุณยทธานันท์ (2547) กล่าวว่า เป็นความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์ การที่
ปฏิบัติงานอยู่ โดยยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเท อุทิศตนให้กับงานอย่าง
เต็มที่และมีความปรารถนาที่จะทางานอยู่กับองค์การต่อไป
เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์ (2548) กล่าวว่า เป็นความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์การที่
ตนปฏิบัติอยู่ ในลักษณะที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การมีความเต็มใจที่จ ะทุ่มเทความพยายามในการทางาน เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายขององค์การ
มีความจงรักภักดีต่อองค์การและมีความต้องการที่จะทางานกับองค์การนั้นต่อไป
จากการทบทวนวรรณกรรมความหมายความผูกพันต่อองค์การที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุ ป ว่าความผู กพัน ต่อองค์การ คือ ความรู้สึ กหรือทัศนคติและการแสดงออกทางพฤติกรรมของ
พนักงานภายในองค์การที่ทางานด้วยความมุ่งมั่น ยึดมั่นผูกพัน ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ อุทิศตนให้กับองค์การ ทุ่มเทความพยายามในการทางาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในองค์การ
และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ และมีความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์การต่อไป
2.1.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การเป็นองค์ประกอบสาคัญในการทาความเข้าใจ และอธิบายถึง
พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการทางานของพนักงานในองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์การแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม รายละเอียด ดังนี้
1. แนวคิดด้านพฤติกรรม (Behavioral Commitment) แนวคิดนี้เน้นความผูกพัน
ต่อองค์การเป็นเสมือนการลงทุนของพนักงาน โดยนักวิจัยที่สาคั ญ คือ Becker (1960) ได้นาเสนอ
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ทฤษฎี การเปรียบเทียบผลได้ -ผลเสีย (Side-bet theory) ซึ่งอธิบายว่า เมื่อคนมีความผูกพันต่อ
องค์การก็จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในการทางานและพยายามที่จะรักษาความเป็นสมาชิกของ
องค์การไว้ เนื่ องจากพนั กงานได้เปรียบเทียบผลได้ -ผลเสี ย ที่เกิดขึ้นจากการลาออก ซึ่งผลเสี ยนี้
พิจ ารณาในลั กษณะของต้นทุน ที่จ ะเกิดขึ้นหรือผลประโยชน์ที่จะสู ญเสี ยไป (อนันต์ชัย คงจันทร์ ,
2529) แนวคิดด้านพฤติกรรมนี้จะวัดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความความผูกพันต่อองค์การในลักษณะ
การคงอยู่กับองค์การของพนักงานเป็นเวลานาน
2. แนวคิดด้ านทัศนคติ เป็นแนวคิดที่เน้นความรู้สึกของบุคคลที่รู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่ว นหนึ่ งขององค์การและมีส่ว นร่ว มกับองค์การ มีความเต็มใจที่จะอุทิศตนทางานให้ กับองค์การ
เพื่อให้บ รรลุเป้ าหมายขององค์การ โดยนักวิจัยที่สาคัญ คือ Kanter (1968) Porter, Steers,
Mowday & Boulian (974) โดย Porter et al. (ปรีดี อิทธิพงศ์, 2552) ได้ทาการศึกษาความผูกพัน
ต่อองค์การ โดยแบ่งความผูกพันต่อองค์การออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1) ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าพร้อมที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ การที่บุคคลมีเจตคติทางบวกต่อองค์การ โดยมีความเชื่อว่ าองค์การเป็นสถานที่ที่ดีและมี
ความเหมาะสมกับตนมากที่สุด และยังรวมความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของและมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับองค์การ ตลอดจนมีค่านิยมที่กลมกลืนไปกับสมาชิกคนอื่นๆ ในองค์การ
2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อความสาเร็จขององค์การ การที่
บุคคลพร้ อมที่จะทุ่มเทกาลังใจและกาลังกาย เพื่อปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ
3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดารงรักษาความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ การที่บุคคลมีความจงรักภักดีต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ
และถึงแม้จ ะมีงานลักษณะเดีย วกันมาเสนอและให้ ผลตอบแทนที่สู งกว่า บุคคลก็ไม่ต้องการที่จะ
โยกย้ายจากองค์การเพื่อไปทางานที่ใหม่
3. แนวคิดที่ร วมด้านพฤติกรรมและด้านทัศนคติเข้าด้วยกัน โดยนักวิจัยที่ส าคัญ
คือ Allen & Meyer (1990) ได้นาเสนอทฤษฎีนี้ว่า ความผูกพันต่ อองค์การเป็นความรู้สึกผูกพัน
ระหว่างพนักงานกับองค์การ ซึ่งความรู้สึกนี้จะบ่งชี้ว่าพนักงานกับองค์การจะมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะใดและนาไปสู่การตัดสินใจของพนักงานว่าจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไปหรือไม่ โดยความ
ผูกพันกับองค์การประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ (Affective Commitment)
ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Continuance Commitment) ความผูกพันด้านคงอยู่ (Normative
Commitment) (ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์, 2548) รายละเอียด ดังนี้

Ref. code: 25595606035128GMK

11
แนวคิดของ Allen & Meyer (1990) ได้ทาการศึกษาและอธิบายถึงความผูกพันต่อ
องค์การมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
1. ความผูกพันด้านจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง อารมณ์ความรู้สึก
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การในแง่ที่พนักงานมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การและ
การมีส่วนร่วมในองค์การของพนักงาน พนักงานที่มีความผูกพันด้านจิตใจสูงจะแสดงออกถึงความ
ต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกกับองค์การต่อไป
2. ด้านการคงอยู่ กับองค์การ (Continuance Commitment) หมายถึง ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่เกิดจากการจ่ายค่าตอบแทนแลกเปลี่ยนกับการคงอยู่กับองค์การของ
พนักงาน การอยู่ในองค์การของพนักงานจะเกิดจากการได้รับผลประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์
พนักงานที่มีความผูกพันด้านนี้จะเป็นการแสดงออกถึงความจาเป็นที่จะต้องอยู่ภายในองค์การ
3. ด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงาน
ที่ว่าเมื่อเขาเข้าเป็นสมาชิกขององค์การย่อมต้องมีความผูกพันต่อองค์การ เพราะนั่นคือ ความถูกต้อง
และความเหมาะสมที่จ ะทา ความผู กพันต่อองค์การนั้นเป็นหน้าที่ห รือเป็นพันธะผู กพันที่สมาชิก
จะต้องมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ พนักงานที่มีความผูกพันด้านนี้คือการแสดงออกถึงความคิดว่า
เขาจะอยู่ในองค์การเป็นสิ่งที่ควรกระทาเพื่อความถูกต้องและเหมาะสม
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารทั้ ง 3 แนวคิ ด แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ ถ้าพนักงานมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การสูงก็จะทาให้
พนักงานคงอยู่กับองค์การต่อไป
การวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจัยมีความสนใจศึกษาความผู กพันต่อองค์การตามแนวคิดของ
Allen & Meyer (1990) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มีความครอบคลุมถึงความรู้สึกด้านจิตใจและด้าน
พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกมา และได้แยกองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การให้เห็นอย่าง
ชัดเจน แนวคิดความผูกพันต่อองค์การของ Allen & Meyer (1990) ได้รวบรวมสาเหตุของความ
ผูกพันต่อองค์การ จึงสามารถอธิบายความผูกพันต่อองค์การได้ดีกว่าแนวคิดอื่น ซึ่งเป็นการอธิบาย
ความผูกพันต่อองค์การแบบมิติเดียว ไม่ครอบคลุมหรืออธิบายถึงความผูกพันในส่วนอื่นๆ
2.1.3 การวัดความผูกพันต่อองค์การ
จากการศึกษาผู้วิจัย พบว่าแบบวัดความผูกพันต่อองค์การที่ได้รับความนิยม และ
น ามาใช้กัน อย่ างแพร่ห ลาย ได้แก่ แบบวัด Organization Commitment
Questionnaire: OCQ ของ Mowday, Steers & Porter (1979) และแบบวัดความผูกพันต่อ
องค์การของ Allen & Meyer (1990) รายละเอียดดังนี้
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1. แบบวัด Organization Commitment Questionnaire: OCQ ของ Mowday,
Steers & Porter (1979) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความผูกพันต่อองค์การด้านทัศนคติจากการนิยาม
ความผูกพันต่อองค์การของ Mowday et al. ซึ่งแบ่งความผูกพันออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1)
ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์ การ (2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ (3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การโดยมีข้อคาถาม 15 ข้อ ที่มีทั้งข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบ
มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.82 - 0.93 ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นคาถามเชิงประมาณค่า 7 ระดับ
2. แบบวัดความผูกพันต่อองค์การของ Allen & Meyer (1990) ประกอบด้วย
องค์ ป ระกอบทั้ ง 3 ด้า น โดยมีข้ อค าถาม 24ข้อ ได้ แก่ ด้า นจิ ตใจ (Affective) ด้า นการคงอยู่
(Continuance) และด้านบรรทัดฐาน (Normative) โดยแต่ละด้านมีข้อคาถามด้านละ 8 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.87 0.75 และ 0.79 ตามลาดับ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นคาถามเชิง
ประมาณค่า 5 ระดับ จะเห็นได้ว่าแบบวัดความผูกพันต่อองค์การ OCQ ของ Mowday, Steers, and
Porter (1979) ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการวัดความผูกพันต่อองค์การด้านทัศนคติจากการนิย ามของ
ความผูกพันต่อองค์การในมิติด้านจิตใจเพียงด้านเดียว ขณะที่แบบวัดความผูกพันต่อองค์การของ
Allen & Meyer (1990) สร้างแบบวัดที่สะท้อนความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือก
แนวทางการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ Allen & Meyer (1990) โดยผู้วิจัยได้ทาการพัฒนา
และประยุกต์แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การของ Allen & Meyer (1990) เพื่อให้เข้ากับบริบท
ขององค์การและครอบคลุ มองค์ประกอบของความผู กพันต่อองค์การทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ
(Affective) ด้านการคงอยู่ (Continuance) และด้านบรรทัดฐาน (Normative) ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตนต่อข้อคาถามแต่ละข้อคาถามตามระดับของการประเมิน
5 ระดับ ตามมาตรวัด Likert Scale
2.2 แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการทางาน
2.2.1 ความหมายแรงจูงใจในการทางาน
Dubrin & Ireland (1993) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางาน คือ กระบวนการที่ถูกใช้
เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนพฤติกรรมที่นาไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมายในขององค์การ
Newstrom (2007) (ศิริลักษณ์ สมัครวงศ์, 2551) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางาน
คือแรงผลักดันจากทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงานที่มีต่อการทางาน เพื่อให้
งานนั้นบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย
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พวงเพชร วัชรอยู่ (2526) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางาน คือสิ่งใดๆ หรือแรง
กระตุ้น หรือ ความต้องการที่ผลักดันให้บุคคลมีความเต็มใจในการทางาน เกิดความพึงพอใจและ
มุ่งมั่นที่จะทางานให้ดีที่สุดเพื่อบรรลุผลสาเร็จ
ธงชัย สั น ติว งษ์ (2530) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางาน คือ การพยายามให้
ประโยชน์ ตอบแทนแก่ผู้ ป ฏิ บั ติงาน เพื่อให้ ผู้ ปฏิบัติงานได้เล็ ง เห็ นทางที่จะได้รั บประโยชน์และมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางาน คือสภาวะของ
บุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปยังเป้าหมาย ความต้องการแรงจูงใจในการทางานจึงเป็นความ
พยายามของบุคคลในการทางานให้เจริญก้าวหน้า แรงจูงใจทาให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
รัชดาภรณ์ เด่นพงศ์พันธุ์ (2539) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางาน คือ สิ่งกระตุ้นหรือ
แรงผลักดันหรือความต้องการที่ผลักดันให้บุคคลมีความเต็มใจในการทางาน เกิดความพอใจและมุ่งมั่น
ที่จะทางานให้ดีที่สุดเพื่อบรรลุผลสาเร็จ
จากการทบทวนวรรณกรรมความหมายแรงจูงใจในการทางานที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปว่า แรงจูงใจในการทางานเป็นปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแรงผลักดันหรือ
แรงกระตุ้นให้พนักงานแสดงพฤติกรรมหรือการกระทานั้นๆ ทาให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่น เต็มใจ
ทางาน ตั้งใจในการทางานและเกิดความกระตือรือร้นในการทางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานนั้นบรรลุ
เป้าหมาย
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทางาน
ทฤษฎีแรงจูงใจในการทางานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มทฤษฎี
เนื้อหา (Content Theories) และกลุ่มทฤษฎีกระบวนการ (Process Theories)กลุ่มทฤษฎีเนื้อหา
ครอบคลุมทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ ทฤษฎีแรงจูงใจภายใน ทฤษฎีแรงจูงใจภายนอก และทฤษฎี
สองปัจจัย กลุ่มทฤษฎีกระบวนการครอบคลุมทฤษฎีการกาหนดเป้าหมาย ทฤษฎีความคาดหวัง
และทฤษฎีความเป็นธรรม รวมทั้งนาเสนอแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการทางาน (อรพินทร์ ชูชม,
2555) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอนาเสนอแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจที่สาคัญๆ ดังนี้
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กลุ่มทฤษฎีเนื้อหา (Content Theories) ทฤษฎีนี้อธิบายถึงความต้องการหรือ
ความปรารถนาภายในของบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม คือ ความต้องการเฉพาะอย่างหรือความ
ต้องการภายในเป็นสิ่งจูงใจและกากับแนวทางการแสดงออกพฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎีนี้พยายาม
หาคาตอบว่า มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยภายในบุคคลหรือสิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์
(อรพินททร์ ชูชม, 2555)ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ และทฤษฏีสอง
ปัจจัย ดังนี้
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ (Needs Hierarchy Theory) ของ Maslow (1970)
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งจิตวิทยาทางด้านมนุษยนิยม ได้พัฒนาทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของแรงจูงใจ โดย
ความต้องการของมนุษย์ถูกจัดลาดับขั้นความสาคัญ มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่ยังไม่
มีและเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจสาหรั บพฤติกรรมของบุคคลต่อไป
ความต้องการใหม่ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม เมื่อความต้องการระดับ
ต่าได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลจะมีความต้องการในระดับสูงต่อไป (อรพินทร์ ชูชม, 2555) ทฤษฎี
ลาดับขั้นตอนของความต้องการ ความต้องการของมนุษย์มีทั้งหมด 5 ขั้น เรียงลาดับจากขั้นต่าสุดไป
ยังขั้นสูงสุด คือ ความต้องการทางด้านกายภาพความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการทาง
สังคม ความต้องการความนิยมนับถือ และความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน

ภาพที่ 2.1 แบบจาลองของ Maslow's hierarchy of needs (1970) ที่มา https://le-group-3.wikispaces.com
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จากแบบจาลองทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow (1970) (ภาพที่ 2.1) จะเห็นได้ว่าการ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญในการที่จะจูงใจคนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้น
ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติความต้องการของบุ คคลด้วยจึงจะสามารถจูงใจบุคคลนั้นได้ ถึงแม้ว่าทฤษฎี
ลาดับขั้นความต้องการของ Maslow ได้รับการวิพากษ์ถึงลาดับขั้นความต้องการที่กาหนดและมี
หลักฐานการวิจัยบางส่วนที่พบว่าการเรียงลาดับขั้นความต้องการไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่ระบุไว้ แต่มี
นักวิชาการหลายท่านระบุว่า Maslow ไม่ได้ต้องการให้ลาดับขั้นความต้องการเป็นสิ่งที่ไม่ยืดหยุ่น
ความต้องการบางอย่างอาจมีความสาคัญมากกว่าความต้องการอย่างอื่น ในทานองเดียวกันความ
ต้องการไม่จาเป็นต้องได้รับการตอบสนองตามลาดับขั้นที่กาหนด (อรพินทร์ ชูชม, 2555)
ทฤษฎีส องปัจ จั ย ของ Herzberg (1959) เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลาย มีชื่อเรียกทฤษฎีนี้หลากหลายชื่อ คือ Motivation-Maintenance Theory, Dual Factor
Theory, Motivation-Hygiene Theory “ทฤษฎีสองปัจจัย”ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ศึกษาวิจัยของ Herzberg (1959) โดยได้ทาการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทางานของนักบัญชีและวิศวกร
จานวนประชากร 200 กว่าคนจากโรงงานอุตสาหกรรม 11 แห่งในเมือง Pittsburg ผลสรุปคือ มี
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจของพนักงาน 2 ประเภท คือ ปัจจัยค้า
จุน (Hygiene Factor) และปัจจัยจูงใจ (Motivator Factor) มีมิติที่แตกต่างกัน 2 มิติที่เกี่ยวกับ
ปัญหาการจูงใจ ด้านหนึ่งเป็นองค์ประกอบ ที่เป็นได้ทั้งสาเหตุของความไม่พอใจและสามารถป้องกัน
ความไม่พอใจได้ Herzberg เรียกองค์ประกอบนั้นว่า เป็นองค์ประกอบเสริมแรงหรือองค์ประกอบ
ส่งเสริม (Hygiene Factors) องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบภายนอก (Extrinsic Factors) มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ สภาพแวดล้ อ มในการท างาน ส่ ว นอี ก ด้ า นหนึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบที่ จู ง ใจ
(Motivational Factors) ถ้าหากมีองค์ประกอบจูงใจอยู่แล้วก็จะสามารถนาไปสู่ทัศนคติทางด้านบวก
และการจูงใจที่แท้จริงได้ องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบภายใน (Intrinsic Factors) ทฤษฎีของ
แรงจูงใจของ Herzberg (รัชดาภรณ์ เด่นพงศ์, 2539) สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่สร้างทัศนคติทางบวกให้เกิด
ขึ้นกับพนักงานปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกับ
ความพอใจโดยตรง ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย
1.1 ความสาเร็จ ในการทางาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถทางานได้สาเร็จตามกาหนดและประสบผลสาเร็จอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ และรู้จักการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานประสบผลสาเร็จจะทาให้เกิดความรู้สึกพอใจ
ในผลงานนั้น
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1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการ
ยอมรับนับถือจากผู้บังบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือจากบุคคลอื่นๆ ภายในหน่วยงาน การยอมรับนับถือ
จากการยกย่อง ชมเชยหรือการแสดงความยินดี การให้กาลังใจ หรือการแสดงออกอื่นๆที่แสดงให้เห็น
ถึงการยอมรับในความสามรถ ซึ่งจะทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าผลงานของ
ตนเองอีกด้วย
1.3 ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานที่มีความน่าสนใจ
งานที่มีความท้าทายให้ลงมือทา งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นงานที่มีลักษณะที่ทา
ตั้งแต่ต้ น จนจบได้โ ดยล าพัง โดยองค์การจะต้อ งทาให้ พนักงานรู้สึ ก ว่างานที่ทานั้ นมีความส าคั ญ
พนักงานมีความหมายต่อกระบวนการการทางานเพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจในการที่
ได้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ดชอบต่องานของตนและมีอ านาจต่องานได้ อย่างเต็มที่ ไม่มี การควบคุ ม
ใกล้ชิดมากเกินไป จนขาดอิสระในการทางาน
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนตาแหน่งให้
สูงขึ้น รวมถึงการได้รับโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ หรือการได้รับการอบรม เพิ่มความสามารถและ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง
2. ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เป็นข้อกาหนดเบื้องต้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจในงานที่ทาอยู่เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จูงใจแต่อย่างใด การให้ความสนใจ
หรือระมัดระวังต่อปั จจัย ค้าจุ นเป็นสิ่ ง จาเป็น แต่ก็ยังมีเงื่อนไขไม่พียงพอจะใช้ในการจูงใจให้ คนมี
ผลผลิตมากขึ้นได้ ปัจจัยค้าจุนประกอบด้วย
2.1 นโยบายการบริ ห ารขององค์ ก าร (Company Policy and
Administration) หมายถึง นโยบายการหรือจัดการบริหารขององค์การ กฎ ระเบียบข้อบังคับ การจัด
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบายต้องอยู่ในลักษณะที่มีการกาหนดอย่างชัดเจน และมีความเป็น
ธรรม
2.2 การบั ง คั บ บั ญ ชา (Supervision) หมายถึ ง ความสามารถของ
ผู้บังคับบั ญชาในการบริ หารจัดการภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยุติธ รรมในการ
บริหาร มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา รับฟั งความคิดเห็นและให้คาแนะนาในการทางาน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
(Relationship with Supervisors, Peers and Subordinates) หมายถึง การติดต่อสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคั บบัญชา ไม่ว่าจะเป็นกิริยา วาจา ท่าทางต่างๆ ที่แสดงถึง
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ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถทางาน
ร่วมกันได้อย่างเป็นอย่างดี
2.4 สภาพการทางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดล้อม
ต่างๆ ในการทางาน และสภาพทางกายภาพของงาน เช่น บรรยากาศในการทางาน สถานที่ทางาน
อากาศ เสียง แสงสว่าง เป็นต้น และรวมถึงลักษณะแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้
ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ เพื่อเป็นสิ่งอานวยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2.5 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานที่พนักงานพึงได้รับอย่างเหมาะสมกับงานที่ทา เช่น เงินเดือน เงินพิเศษ รวมถึงในรูปแบบ
สวัสดิการต่างๆ ที่อยู่ในระดับเพียงพอ และเป็นที่พอใจของพนักงาน
2.6 ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดี
หรือไม่ดี ซึ่งเป็ นผลที่ได้จากงานในหน้าที่ของตน อาจเป็นผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อชีวิต
ส่วนตัว เช่น การถูกย้ายไปทางานในที่ใหม่ ซึ่งอาจไกลจากครอบครัว ทาให้พนักงานไม่มีความสุข
จึงทาให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในงานที่ทา
2.7 ความมั่นคงในงาน (Job security) หมายถึง ความรู้สึกมั่นคงในงานที่
ทา ความมั่นคงต่อองค์การ หรือความยั่งยืนในอาชีพ
จากทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg สามารถสรุปได้ว่า
ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพอใจโดยตรง สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่
พนั กงานได้ รวมถึงสามารถช่ว ยเพิ่มประสิทธิภ าพในการทางานให้เพิ่มมากขึ้น ถ้า ขาดปัจจัยนี้ ไป
หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน หรืออยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมที่จะยอมรับได้ ก็จะทา
ให้เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้าเมื่อใดที่ปัจจัยอยู่ในระดับที่ยอมรับหรือสูงกว่า ความไม่พึงพอใจก็จะไม่
เกิดขึ้น ดังนั้นปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยกระตุ้นในการทางานและสร้างแรงจูงใจในการทางาน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการทางานให้แก่พนักงาน เช่น การมอบหมายงานที่ยากให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้
แสดงความสามารถ ทักษะ ในการทางาน เมื่องานนั้นสามารถทางานลุล่วงได้สาเร็จจะทาให้เขาเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และเห็นคุณค่าของงานนั้ น ซึ่งในขณะเดียวกันเมื่อเขาทางานประสบ
ผลสาเร็จก็ต้องให้การยกย่อง ชมเชย และได้รับโอกาสความก้าวหน้าในงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่พนักงาน
ปัจจัยค้าจุน ไม่ได้เป็นสิ่งที่จูงใจพนักงานโดยตรง แต่ถ้าขาดปัจจัยนี้หรือไม่มีปัจจัยนี้
ก็จะทาให้พนักงานเกิดความไม่พอใจได้ ปัจจัยนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจ ตัวอย่างเช่น
การนัดหยุดงานของพนักงาน ซึ่งสาเหตุอาจมาจากเรื่องเงินหรือค่าตอบแทน เป็นประการที่สาคัญที่สุด
ส่วนปัจจัยค้าจุนเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ เช่น วันลาพัก ลาป่วย และการตรวจสุขภาพของพนักงาน
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ซึ่งองค์การส่วนใหญ่เชื่อว่าจะสามารถเป็นแรงจูงใจให้พนักงานสามารถอยู่กับองค์การต่อไป แต่ใน
ความจริงแล้วเป็นเพียงสิ่งที่ค้าจุนหรือรักษาไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจ ทาให้เกิดความรู้สึกเฉยๆ
หรือไม่รู้สึกด้านลบ ปัจจัยกลุ่มนี้จะตอบสนองปัจจัยขั้นพื้นฐานของพนักงานนั่นเอง
โดยสรุปปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยของ Herzberg เป็นสิ่งที่บุคคลต้องการ ปัจจัยจูงใจเป็น
องค์ประกอบของแรงจูงใจในการทางานที่สาคัญ เป็นปัจจัยที่จูงใจให้พนักงานเกิดความสุขในการ
ทางาน เมื่อพนักงานได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนด้วยปัจจัยที่ดีก็จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจ
ในการท างานมากขึ้ น พนั ก งานก็ จ ะเกิ ด ความพึ ง พอใจในงานและสามารถท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยค้าจุนเป็นปัจจัยที่จะป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงาน และเกิด
ความไม่เป็นสุข ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานที่ไม่อยากทางานให้กลับมาสู่ความพึงพอใจและ
พร้อมที่จะทางาน
ตารางที่ 2.1
ตารางเปรียบเทียบกลุม่ ทฤษฎีแรงจูงใจในการทางานเชิงเนือ้ หา
ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของ Maslow

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg

ความต้องการด้านกายภาพ
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

ปัจจัยค้าจุน

ความต้องการทางสังคม
ความต้องการความนิยมนับถือ
ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน

ปัจจัยจูงใจ

กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ (Process Theories) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวน
การรู้คิดในการตัดสินใจและเลือกกระทาพฤติกรรม โดยพยายามอธิบายว่าแรงจูงใจเกิดขึ้นได้อย่างไร
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ในรูปแบบใด มากกว่าจะบอกว่าปัจจัยอะไรกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ
ซึ่งความต้องการอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจูงใจ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงทฤษฎีความ
คาดหวังและทฤษฎีการกาหนดเป้าหมายดังนี้
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Vroom (1964) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ เรียกว่า ทฤษฎีความคาดหวัง
(Expectancy Theory) อธิบายว่าการจะจูงใจให้บุคคลทางานเพิ่มมากขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจถึง
กระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อนเมื่อบุคคลมีความต้องการที่จะทางานเพิ่มมาก
ขึ้นจากระดับปกติที่เขาเคยทา เขาจะคิดว่าเขาจะได้อะไรจากการกระทาและแสดงพฤติกรรมนั้น โดย
ปกติบุคคลมักจะทางานโดยมี ความคาดหวังว่า ในการทางานนั้นเขาจะได้ผลลัพธ์และผลตอบแทน
ตามที่เขาต้องการ เขาก็จะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่าการกระทานั้นนาไปสู่ผลลัพธ์บาง
ประการที่เขามีความพึงพอใจโดยจะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 ปัจจัย ดังนี้
1. การคาดหวังว่าถ้าพยายามทาแล้วจะทาได้ (Expectancy: E) คือ ความคาดหวัง
ของคนที่ทุ่มเทให้กับการทางานอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้ว จะมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นถึง
ความสาเร็จของการทางานในระดับที่พึงปรารถนา ซึ่งในบางครั้งเรียกว่าการคาดหวังผลงานจากความ
พยายาม บุคคลจะชั่งใจว่าพฤติกรรมที่จะต้องนั้นมันยากเกินความสามารถของตนเองหรือก่อนที่
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมนั้นออกไป การทาให้ความคาดหวังสูงสุดคือการทาให้บุคคลนั้นรู้สึกว่ามี
ความสามารถในการทางานจนถึงในระดับที่ต้องการได้
2. การคาดหวังว่ากระทาแล้วจะได้ผลลัพธ์ (Instrumentality: I) คือ การคาดหวังของบุคคล
ไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อประสบความสาเร็จในการทางานแล้วผลที่ตามมาก็คือรางวัลและสิ่งอื่นๆ ที่ได้จาก
การบรรลุผลสาเร็จ เป็นการรับรู้ในความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งเรียกว่าการคาดหวังจากผลที่ได้
จากการทางาน การตั้งผลรางวัลหรือผลตอบแทนให้สูงทาให้บุคคลเกิดความมั่นใจว่าจะมีผลรางวัล
ตามมาเมื่องานนั่นประสบผลสาเร็จ
3. ค่าของผลลัพธ์ (Valence: V) คือ ระดับคุณค่าหรือความต้องใจของผลลัพธ์ที่มีให้แก่บุคคล
แต่ละบุคคลมีการรับรู้ ที่แตกต่างกันต่อผลลัพธ์เดียวกัน ค่าของผลลัพธ์เป็นตัวจูงใจให้ บุคคลแสดง
พฤติกรรมนั้นออกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้น

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองของ Vroom’s Expectancy theory (1964) ประยุกต์จาก Motivation - Hypothetical
case study on Vroom's expectancy theory - Organizational behavior. โดย Reddy สืบค้นจาก
https://www.slideshare.net/akshitha95/
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จะเห็นได้ว่าทฤษฎีของ Vroom เป็นการจูงใจให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งการกระทาเป็นผลของแรงจูงใจและการรับรู้ระดับความสามารถของตนเอง
ซึ่งแรงจูงใจที่เกิดนั้นขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่บุคคลคาดว่าจะได้รับผลลัพธ์จากที่ใช้ความพยายาม
ถ้าบุคคลเกิดความเชื่อว่าการกระทาพฤติกรรมที่ตนเองแสดงออกมานั้นสามารถนาไปสู่ผลลัพธ์และ
ผลลัพธ์นั้นมีค่าสูงสาหรับแต่ละบุคคล และบุคคลเกิดความเชื่อว่าตัวเขาเองมีความสามารถในระดับที่
จะกระทาพฤติกรรมต่างๆนั้นได้เขาก็จะเกิดความพยายามในการแสดงพฤติกรรมนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
ทฤษฎีการกาหนดเป้าหมาย (Goal-Setting Theory) เป็นทฤษฎีแรงจูงใจที่มีการ
พัฒนามาจากแนวคิดของ Locke (1980) ว่าแรงจูงใจที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมนั้นขึ้นอยู่กับความ
ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายเป็นสิ่งที่บุคคลตั้งใจให้บรรลุในช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในอนาคต
เป้าหมายช่วยส่งเสริมการกระทาโดยมุ่งความใส่ใจของบุคคลไปยังเป้าหมายที่ต้องการ มีความเพียร
พยายามและหาวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยการกาหนดเป้าหมายผลการกระทาที่เฉพาะเจาะจง
และท้า ทาย สามารถจู งใจและเป็ นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมในทางที่ มีประสิ ทธิผ ลยิ่งขึ้ น
การกาหนดเป้าหมายเพื่อจูงใจบุคคลให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้น จะต้องไม่ยากหรือง่ายเกินไป
ควรเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบุลักษณะของ
การกาหนดเป้าหมายที่เฉพาะที่ประสบความสาเร็จ (อรพินทร์ ชูชม, 2555) มีดังนี้
1. กาหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
2. เป้าหมายควรเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ
3. บุคคลควรมีความสามารถและมีทรัพยากรที่จาเป็นที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
4. บุคคลควรได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการที่จะบรรลุเป้าหมาย
5. จัดสรรรางวัลสาหรับบุคคลที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
6. ผู้บริหารจาเป็นต้องสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย
7. การกาหนดเป้าหมายจะมีประสิทธิผลมากที่สุดถ้าพนักงานยอมรับเป้าหมายที่
กาหนดไว้
จะเห็ น ได้ ว่ า ทฤษฎี ก ารก าหนดเป้ า หมายมี ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ คื อ ความผู ก พั น กั บ
เป้าหมายของบุคคล (Individual Goal Commitment) ซึ่งหมายถึง ความเข้มข้นในการที่จะมุ่งมั่นให้
บรรลุเป้าหมาย (อรพินทร์ ชูชม, 2555) ความมุ่งมั่นตั้งใจต่าง ๆ ที่แสดงออกในรูปเป้าหมาย สามารถ
เป็นส่วนสาคัญของการจูงใจในการทางานได้ ซึ่งเป้าหมายจะเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรม ดังนั้น การ
ชักชวนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายนั้นจะทาให้พนักงานมีความเข้าใจและยอมรับ
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เป้าหมายนั้นมาตั้งแต่ต้นซึ่งจะส่งผลให้พนักงานทางานได้ผลดีมากขึ้นตลอดจนมีความผูกพันทางใจกับ
เป้าหมายนั้นมากขึ้นอีกด้วย
2.2.3 การวัดแรงจูงใจในการทางาน
ในการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทางาน มักจะต้องอาศัยทฤษฎีอื่นๆ มาเป็นเครื่อง
นาทางในการวัดการแสดงออกของแรงจูงใจในการทางานที่สามารถสังเกตได้ เนื่องด้วยแรงจูงใจใน
การทางานมีลักษณะมีความเป็นนามธรรม จึงทาให้การวัดแรงจูงใจในการทางานยากที่จะวัดในเชิง
ปริมาณได้โดยตรง (ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, 2009) เมื่อได้ทาการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีแรงจูงใจที่
ส าคัญๆผู้ วิจั ย มีความสนใจที่จ ะศึกษาแรงจูง ใจในการทางาน โดยเลื อกแนวทางตามแนวคิดของ
Herzberg (1959) ซึ่งเป็นการศึกษาที่จะทาให้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทางาน
ทฤษฎีของ Herzberg ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน เป็นทฤษฎีที่สามารถ
จัดองค์ประกอบแรงจูงใจได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมเนื่องจากเมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจในปัจจัย
ต่างๆเหล่านี้ก็จะทาให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจในการทางานเมื่อเกิดแรงจูงใจในการทางานพวกเขาก็จะ
ทางานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านี้
แล้วก็จะกลายเป็นความรู้สึกจงรักภักดีจนกลายเป็นความผูกพันต่อองค์กรต่อไปไม่คิดที่จะลาออกไป
ทางานที่อื่นผู้วิจัย ได้เลือกใช้แบบวัดแรงจูงใจในการทางานของ รัชดาภรณ์ เด่นพงศ์พันธุ์ ( 2539)
เป็นแบบสอบถามที่ได้รับการพัฒนาและประยุกต์มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทฤษฎีแรงจูงใจของ
นักวิชาการที่มีความสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (1959) และครอบคลุมตามแนวคิด
แรงจูงใจในการทางาน ของ Herzberg (1959) ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถามแรงจูงใจในการทางาน
2 ด้าน คือ แรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าทฤษฎีของ Herzberg (1959)
มีความเหมาะสมกับการนามาประยุกต์ใช้ในองค์การเพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทขององค์การที่
ทาการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ทาการประยุกต์แบบสอบถามให้มีข้อคาถามแรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัย
จูงใจ มีข้อคาถามทั้งหมด 17 ข้อ และแรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน มีข้อคาถามทั้งหมด 14
ข้อ โดยประยุ กต์ ข้อคาถามให้ มีค วามเหมาะสมกับ บริบทขององค์ก าร แบบสอบถามจะประเมิ น
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตนเองต่อแต่ละข้อคาถามตามระดับของการประเมินค่า 5 ระดับ ตาม
มาตรวัดแบบ Likert Scale
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงาน
2.3.1 ความหมายความพึงพอใจในงาน
Cooper (1958) กล่าวว่า ความต้องการในการทางานเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจในงาน สิ่งจูงใจนั้นจะเกิดขึ้นจากภายในหรือภายนอกตัวบุคคลก็ได้ เมื่อบุคคลปฏิบัติงานก็
ย่อมต้องการสิ่งจูงใจต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตน
Grilmer (1966) กล่าวว่าความพึงพอใจในงานคือผลของทัศนคติต่างๆ ของบุคคลที่
มีต่อองค์ประกอบของงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน ความ
พึงพอใจนั้นได้แก่ ความสาเร็จในงาน การได้รับการยกย่อง และโอกาสก้าวหน้าในงาน
Smith et al. (1969) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานหมายถึง ความพอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านเป็ น ความรู้ สึ ก รวมระหว่ า งความคาดหวั ง และประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการท างาน
ความรู้สึกพอใจจึงรวมอยู่กับคาดหวังไม่เพียงพอแต่งานที่ทาอยู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความคาดหวังส่วน
บุคคลที่มีพื้นฐานและประสบการณ์ของเขาด้วย (พรสรัญญ์ วงศ์ศรีศุภกุล, 2557)
Locke (1979) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็นทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อ
งาน ซึ่งเกิดจากการรับรู้และการประเมินตนเอง ความพึงพอใจในงานของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับความ
แตกต่างระหว่างผลที่แต่ละบุคคลได้จากการทางานกับผลที่เขาคาดหวังว่าจะได้และการรับรู้ของแต่ละ
บุคคลหรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางาน
Spector (2003) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็นเจตคติที่สามารถสะท้อน
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานในภาพรวมหรือแยกเป็นเฉพาะด้านของงานนั้นๆ
Luthans (2005) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็นผลรวมจากองค์ประกอบต่างๆ
ซึ่งตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์ต่อสถานการณ์ในงาน และตัดสินว่าพึงพอใจในงานหรือไม่
โดยพิจารณาจากลักษณะงาน ค่าตอบแทน โอกาสเลื่อนตาแหน่งงาน หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) กล่าวว่า เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการ
ทางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทนซึ่งผลที่
ได้รับเป็นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญ
กาลั งใจ สิ่ งเหล่ านี้ จ ะมีผ ลต่ อประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ลของการทางาน รวมทั้งการส่ งผลต่ อ
ความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ
ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน คือ ทัศนคติหรือ
ความรู้ สึ ก รวมๆ ของพนั ก งานที่ มี ต่ อ การท างานในทางบวก เป็ น ความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด จากเนื้ องาน
หรือองค์ประกอบด้านอื่นๆ
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รัชนิดา ตุงคสวัสดิ์ (2545) กล่าวว่า ทัศนคติหรือความรู้สึกที่ดีต่องาน โดยเกิดจาก
ปัจจัยต่างๆ คือ ด้านสภาพแวดล้อมในกาปฏิบัติงาน ด้านคุณค่าของงาน ด้านสัมพันธภาพในงาน
และด้านผลประโยชน์ตอบแทน
ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์ (2548) กล่าวว่า ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องานและ
สภาพแวดล้อมในการทางานนั้น
มนตรี แก้วด้วง (2552) กล่าวว่า ทัศนคติและความรู้สึกที่มีต่องานทั้งทางบวกและ
ทางลบว่ารู้สึกพึงพอใจในงานหรือไม่พึงพอใจงานโดยภาพรวม ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่
ผลตอบแทน การเลื่ อ นต าแหน่ ง หั ว หน้ างาน สวัส ดิก าร รางวัล จากผลการปฏิ บัติ ง าน ระเบี ย บ
ข้อบังคับในการทางาน เพื่อนร่วมงาน ลักษณะงาน และการสื่อสานภายในองค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรมความหมายความพึงพอใจในงานที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปว่าความพึงพอใจในงาน คือ ความรู้สึกพึงพอใจของพนักงานหรือ ความรู้สึกด้านบวกของพนักงาน
ที่มีต่องานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ ซึ่งมีผลมาจากองค์ประกอบต่างๆ ที่สนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
ทาให้บุคคลเกิดความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานมีมากมายหลายทฤษฎี ดังนี้
Gilmer (1966) ได้จาแนกองค์ประกอบที่มีผ ลต่อความพึงพอใจในงานไว้ 10
ประการ ดังนี้
1. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความมั่นคงในการทางาน การได้ทางาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา
2. โอกาสก้าวหน้าในงาน (Opportunity for Advancement) ได้แก่ การมีโอกาส
เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น และการมีโอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในงานที่ทา
3. ความพอใจในการจัดการ (Management) ได้แก่ ความพึงพอใจในงานที่ทา
ความพึงพอใจต่อสถานที่ทางาน และความพึงพอใจในการจัดการ
4. ค่าจ้าง (Wage) คือ ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในค่าจ้าง และรู้สึกสมเหตุสมผล
ในสิ่งตอบแทนนั้นๆ
5. ลักษณะงานที่ทา (Intrinsic Spec of the Job) ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจใน
งานที่ทา หากได้ทางานที่ตรงกับความต้องการและความถนัด
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6. การบังคับบัญชา (Commanding) ได้แก่ เทคนิค วิธีการและความสามารถใน
การบังคับบัญชา การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งการบังคับบัญชาเป็นส่วนทาให้เกิด
ความพึงพอใจในงาน
7. ลักษณะทางสังคม (Social Aspect of the Job) หากผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ทางานร่วมกับคนอื่นๆ ได้อย่างมีความสุขก็จะเกิดความพึงพอใจในงาน
8. การคมนาคมและการสื่อสาร (Communication) ได้แก่ สภาพลักษณะของการ
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การติดต่อสื่อสารมีความสาคัญและมีส่วนช่วยให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการทางานมากน้อยต่างกันได้
9. สภาพการทางาน (Working Condition) ได้แก่ สภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการ
ทางาน เช่น แสง เสียง ห้องน้า และชั่วโมงการทางาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยให้เกิดความพึง
พอใจในงานมากน้อยต่างกันได้
10. ประโยชน์เกื้อกูลหรือสิ่งตอบแทนต่างๆ (Benefit) ได้แก่ เงินบาเหน็จตอบแทน
เมื่อออกจากงาน การรักษาพยาบาล สวัสดิการ และที่อยู่อาศัยก็มีส่วนให้เกิดความพึงพอใจในงานได้
Smith et al. (1969) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่าความพึงพอใจมี
องค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
1. ลั กษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ความพึงพอใจต่อลักษณะงานที่ตน
รับผิดชอบ และเล็งเห็น ว่างานที่ทาเป็นงานที่น่าสนใจ รวมทั้งเป็นงานที่ทาให้บรรลุตามเป้าหมาย
ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความยากง่ายของงาน การใช้ความรู้ความสามารถ ความท้าทายในงาน ความ
ภาคภูมิใจในงาน การเปิดโอกาสในการเรียนรู้และการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน
2. ค่าตอบแทน (Pay) หมายถึง ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับต่อเดือน หรือ
ผลประโยชน์อื่น มีความเหมาะสมกับความสามารถและมีความเท่าเทียมและยุติธรรมกับบุคคลอื่น
ภายในองค์การ ได้แก่ ผลตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ โดยค่าตอบแทนที่ได้รับจะถูกเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าตอบแทนกับความพยายามในการทางาน หรืออาจนาไปถูกเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่เห็น
ว่ามีความเหมาะสม และมีความยุติธรรม
3. โอกาสและความก้าวหน้า (Promotion Opportunity) หมายถึง ความพึงพอใจ
ที่ เ กิ ด จากการได้ รั บ โอกาสในการฝึ ก อบรมเพิ่ ม ความรู้ และบุ ค คลมี โ อกาสที่ จ ะก้ า วหน้ า ในงาน
ตามลาดับขั้น เมื่อพิจารณาตามความสามารถและความยุติธรรม
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4. หั ว หน้ า งาน (Supervisor)
หมายถึ ง ความพึ ง พอใจต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบังคับบัญชา
ได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อนร่วมงาน (Coworker) หมายถึง ความพึงพอใจในบรรยากาศของการทางาน
ร่ ว มกั น เป็ น ที ม ได้ รั บ การยอมรั บ จากเพื่ อ นร่ ว มงาน ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากเพื่ อ นร่ ว มงาน
ให้คาแนะนา ปรึกษากัน
Porter & Lawler (1968) ได้แก้ไขและขยายทฤษฎีของ Vroom ในเรื่องของ
สัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน โดยเสนอแนวคิดว่าทุกทฤษฎีแรงจูงใจในการทางาน
นั้นมีส่วนที่คล้ายคลึงกัน สามารถนามารวมกันได้ และนามาอธิบายเรื่องความพึงพอใจในการทางาน
ได้ Porter and Lawler ตั้งสมมติฐานว่าความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานและความพึงพอใจใน
การทางานจะถูกเชื่อมโยงด้วยรางวัลหรือผลตอบแทนและได้กาหนดองค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวกับ
รางวัล Porter and Lawler จึงได้นาเสนอรูปแบบจาลอง แบบจาลองนี้เรียกว่า “Porter-Lawler
Model” ดังนี้

ภาพที่ 2.3 แบบจาลองของ Porter-Lawler process model of motivation (1968), สืบค้นจาก
academlib.com/3394/management/delegation
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จากแบบจ าลอง สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า ความพยายามของบุ ค คลเกิ ด จาก
2 องค์ประกอบ คือคุณค่าของรางวัลกับระดั บการรับรู้ว่าความพยายามของบุคคลจะนาไปสู่รางวัล
ซึ่งมีอิทธิพลต่อระดับความพยายามของบุคคลที่ว่าความพยายามจะทาให้ได้รับผลรางวัลตอบแทน
แต่ ค วามพยายามเพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านให้ ส าเร็ จ ได้ จะต้ อ งมี
องค์ประกอบอื่นรวมด้วย คือ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคลรวมกับการรับรู้บทบาท
ของตนเองว่ามีความเหมาะสมเพียงใดที่จะทาให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานนั้นส าเร็จ สิ่งที่ตามมา
หลั ง จากการปฏิ บั ติ ง านหรื อ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน คื อ รางวั ล ซึ่ ง รางวั ล นั้ น มี ทั้ ง รางวั ล ภายใน
และภายนอก รางวัลเป็นสิ่งที่จาแนกระดับความพึงพอใจของบุคคลนั่นเอง อย่างไรก็ตามบุคคลยังต้อง
นารางวัลที่รับมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานว่ามีความเหมาะสมเพียงใด หากรางวัลที่ได้รับมีความ
เหมาะสมก็จะทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจจึงทาให้เกิดการรับรู้คุณค่าของรางวัล อีกทั้งผลงานจาก
การปฏิบัติจะส่งผลต่อการรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของความพยายามที่จะนาไปสู่การได้รับรางวัล แต่ถ้า
หากรางวัลที่ได้รับไม่เหมาะสมและน้อยกว่าที่บุคคลคาดหวังไว้ก็จะทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึง
พอใจ
Hackman & Oldham (1980) เสนอแนวคิดความพึงพอใจในงานมีองค์ประกอบ
5 ประการ ดังนี้
1. ทักษะที่หลากหลาย (Skill Variety) หมายถึง ระดับความหลากหลายของงาน
ต่างๆ ที่บุคคลนั้นจาเป็นต้องใช้ทักษะ ความชานาญ และความสามารถที่แตกต่างกันไปตามกิจกรรมที่
ทา เมื่อบุคคลต้องใช้ทักษะที่มีความหลากหลายก็จะทาให้เกิดความรู้สึกที่ท้าทาย สนุกไปกับงานที่ทา
ทาให้ ผ ลการปฏิบั ติงานนั้ น น าไปสู่ ทักษะทางด้านต่างๆ ที่ห ลากหลายมากเท่าใด งานนั้นก็ย่อมมี
ความหมายมากขึ้นเท่านั้น
2.ความชัดเจนของงาน (Task Identity) หมายถึง บุคคลแต่ละคนที่สามารถ
ปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนกระทั่งงานเสร็จสิ้นจนกระทั่งผลงานสาเร็จลุล่วง และ
เกิดผลงานให้เห็นอย่างชัดเจน
3. ความสาคัญของงาน (Task Significance) หมายถึงการรู้สึกว่าตนมีความสาคัญ
ต่องานที่ทา ต่อกลุ่มงาน หน่วยงานและองค์การ เมื่อพนักงานมีความรู้สึกว่าตนเองสาคัญกับองค์การ
แล้วนั้น ก็จะทาให้พนักงานเกิดความรอบคอบและมีความสานึกรับผิดชอบในงานมากยิ่งขึ้น
4. ความอิสระในการทางาน (Autonomy) หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลมีอิสระ
ในการทางาน ให้อิสระในการตัดสินใจงานด้วยตนเอง รวมทั้งพิจารณาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
ตนเอง กาหนดกระบวนการทางานด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มและมีขอบเขตความรับผิดชอบสูง
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5. ผลสะท้อนกลับจากงาน (Feedback) หมายถึง บุคคลได้ทราบถึงผลสะท้อนกลับ
หรือผลลัพธ์โดยตรงจากงานและประสิทธิภาพของงาน ทาให้รู้สึกภาคภูมิใจและพัฒนาความสามารถ
ของตนเองให้ดีขึ้น
จากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงานทั้ง 4 แนวคิด ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
ตามแนวคิดของ Smith et al. (1969) ซึ่งเป็นแนวคิดองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน
ซึ่งทาให้เราทราบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเหล่านั้น
หากองค์การสามารถตอบสนองในปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้ พนักงานก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนาไปสู่
ผลการปฏิบัติงานที่ดีและเกิดการสั่งสมให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การต่อไป แนวคิดความพึงพอใจ
ส่ ว นใหญ่ มี อ งค์ ป ระกอบที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น เช่ น ด้ า นเพื่ อ นร่ ว มงาน ด้ า นค่ า ตอบแทน
ด้านโอกาสความก้าวหน้า เป็นต้น มีการนาเสนอแบบจาลองและการวิจัยเชิงประจักษ์จานวนมากที่
สรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจในงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิเคราะห์อภิมานของ Kinicki, Schriesheim, McKee-Ryan & Carson (2002)
เพื่อประเมินความตรงเชิงภาวะสันนิษฐานของมาตรวัดความพึงพอใจในงานแบบ JDI ด้วยการ
วิเคราะห์ งานวิจัยจ านวน 152 ชิ้น ตั้งแต่ปี 1975-1999 พบว่าความพึ งพอใจในงานทั้ง 5 ด้าน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยสนใจศึกษาองค์ประกอบของความพึงพอใจใน
งานตามแนวคิด Smith et al. (1969) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาส
ก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านเพื่อนร่วมงานที่ค้นพบว่าองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านส่งผลต่อความ
พึงพอใจในงานจริง (ชวัลณัฐ เหล่าพูนพิพัฒน์, 2548)
2.3.3 การวัดความพึงพอใจในงาน
เนื่ องจากความพึงพอใจในงาน เป็นคุณลั กษณะทางจิตของบุคคลที่ไม่อาจวัดได้
โดยตรง การวัดความพึงพอในในงานจึงเป็นการวัดโดยอ้อม (Indirect measure) วิธีการวัดความพึง
พอใจในงานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันมี 3วิธี ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้
แบบสอบถาม โดยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ใช้เวลามาก (Cherrington, 1994 ;
Luthans, 1992 ; Greenberg & Baron. 1993) ดังนั้นนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจส่วน
ใหญ่ จึงใช้วิธีการวัดโดยใช้แบบสอบถาม และได้มีผู้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลในการวัด
ความพึงพอใจในงานเป็นจานวนมาก เครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจในงานที่รู้จักแพร่หลายมีดังนี้
(สุรพล พยอมแย้ม, 2541)
1.
แบบสอบถามความพึ ง พอใจมิ น นิ โ ซต้ า (Minnesota
Satisfaction
Questionnaire: MSQ) เป็ นแบบวัดความพึงพอใจในงานที่ได้รับความนิยมมากแบบวัดหนึ่ง
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แบบสอบถามนี้มหาวิทยาลัย Minnesota ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้พัฒนา เป็นแบบสอบถามแบบให้
บุคคลเลือกตอบในลักษณะประเมินค่า (Rating Scale) ประกอบด้วยชุดคาถาม รวม 26 ด้าน เช่น
ความพึงพอใจในลการตอบแทน เพื่อนร่วมงาน การได้รับกายอมรับ เป็นต้น ต่อมาแบบสอบถามฉบับ
นี้ได้รับการพัฒนาให้สั้นและกระชับแต่ยังคงระดับคุณภาพเดิมไว้ คะแนนที่ได้จากแบบสอบถามจะเป็น
คะแนนรวมทุกด้าน ถ้าได้คะแนนมากแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจอยู่ในระดับสูง
2. แบบสอบถาม JDI (Job Description Index: JDI) เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัด
ความพึงพอใจในงาน 5 ด้าน คือ ลักษณะงาน ค่าจ้าง โอกาสก้าวหน้า และเพื่อนร่วมงาน ลักษณะ
แบบสอบถามในแต่ละด้านเป็นคาคุณศัพท์เกี่ย วกับลักษณะงานแต่ละด้านโดยที่คาตอบจะบ่งบอกให้
ทราบถึงทิศทางของความพึงพอใจว่ามีมากน้อยเพียงใด คะแนนที่ได้จากแบบสอบถามจึงเป็นคะแนน
ในแต่ละด้าน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับรายได้ (Pay Satisfaction Questionnaire:
PSQ) เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่เจาะจงเกี่ยวกับรายได้ ซึ่งส่งผลต่อความพอใจ PSQ เป็นแบบ
วั ด ความพึ ง พอใจตามสภาพปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น การประเมิ น ค่ า 5 อั น ดั บ คล้ า ยลั ก ษณะ
แบบสอบถามความพึงพอใจของ Minnesota แต่วัดด้านรายได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น ประเด็น
ครอบคลุ มเรื่องผลประโยชน์ รายได้จากการเลื่ อนตาแหน่ง ลัก ษณะการบริหารรายได้ และระดับ
รายได้ เป็นต้น
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงานข้างต้น ผู้วิจัยเลือกแนวทาง
การศึกษาความพึงพอใจในงาน JDI ของ Smith (1969) ซึ่งแบบวัด JDI มีความชัดเจนและครอบคลุม
มากกว่าแบบวัดอื่น เช่น แบบวัด MSQ ที่มีจานวนปัจจัยที่ใช้วัดจานวนมาก และแบบวัด PSQ เป็น
แบบวัดที่วัดความพึงพอใจเพียงด้านเดียวดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน JDI
โดยการพัฒนาและประยุกต์แบบสอบถามงานวิจัยของ Smith et al. (1969) แบบสอบถามความพึง
พอใจในงานของ Smith et al. (1969) มีองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน 5 ด้าน ได้แก่
ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านเพื่อนร่วมงาน
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความ
ผูกพันต่อองค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการ
ทางานกับความผูกพันต่อองค์การ โดยทาการศึกษาแรงจูงใจในการทางานตามแนวคิดของ Herzberg
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และทาการศึกษาความผูกพันต่อองค์การตามแนวคิดของ Allen & Meyer ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่า แรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากการศึกษาเอกสารงานวิจั ย พบว่า งานวิจัยส่ ว นใหญ่มีทิศทางความสั มพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือปัจจัยแรงจูงใจในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การทั้งรายด้าน
และโดยรวม รายละเอียด ดังนี้
รัชดาภรณ์ เด่นพงศ์พันธุ์ (2539) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับ
ความผูกพันต่อองค์การ โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 347 คน ที่เป็นพนักงานของกลุ่ม
บริษัทเอกชนที่ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการนาเข้าและจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผลการศึกษา
พบว่า แรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยในด้ า นความมั่ น คงในการท างานมี ค่ า สหสั ม พั น ธ์ สู ง สุ ด
(r= 0.73, p<0.01) และการบริหารงานขององค์การและด้านการบังคับบัญชามีค่าสหสัมพันธ์ต่าสุด
(r= 0.40, p<0.01) แรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีค่าสหสัมพันธ์สูงสุด
(r= 0.59, p<0.01) และด้านความสาเร็จในการทางานมีค่าสหสัมพันธ์ต่าที่สุด (r= 0.42, p<0.01)
ณัฐยา ไพรสงบ (2546) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางาน ความผูกพันต่อ
องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารว่างแห่งหนึ่ง ผล
การศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r= 0.59, p<0.01) แรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุนโดยรวม
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.59, p<0.01)
แรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจและแรงค้าจุนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.64, p<0.01)
วันชัย ศกุนตนาค (2555) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยทาการศึกษาปัจจัย
จูงใจเพีย งปั จ จัย เดียว ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทางานมีความสั มพันธ์กับความผู กพัน
โดยรวมของพนั ก งานในองค์ ก รอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ดั ง นี้ ด้ า นความส าเร็ จ ในการท างาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.30, p<0.01) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ (r= 0.29, p<0.01) ด้านความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.26,
p<0.01) ด้านความก้าวหน้าในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.33, p<0.01) ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.27, p<0.01) ด้านเงินเดือน อย่าง
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มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.29, p<0.01) และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.24, p<0.01)
Salleh et al. (2016) อิทธิพลของแรงจูงใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ
ในสถานที่ทางาน ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจาก บริษัท วิศวกรรม ใน Dungun จานวน 70 คน
ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกความผูกพันต่อองค์กร หในระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r = 0.77, p <0.05)
จากงานวิจัยที่รวบรวม พบว่า งานวิจัยส่วนมากพบผลการศึกษาที่สอดคล้องกันคือ
แรงจูงใจในการทางานมีความสัมพั นธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทั้ง
สองปัจจัยของแรงจูงใจในการทางานหรือปัจจัยเดียวความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการทางานกับความ
ผูกพันต่อองค์การก็มีทิศทางความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสั มพันธ์ระหว่า งแรงจู งใจในการทางานและความผูกพันต่อองค์การ โดยงานวิจัยนี้จะศึกษา
แรงจูงใจในการทางานทั้งสองปัจจัยโดยรวมเพื่อหาความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์ เพื่อทาการ
ทานายความผูกพันต่อองค์การ
2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความ
ผูกพันต่อองค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความพึงพอใจ
ในงานกับความผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในงานกับความผูกพัน
ต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย พบว่า
งานวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ มี ทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น คื อ ความพึ ง พอใจในงานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การทั้งรายด้าน และโดยรวม รายละเอียด ดังนี้
รัช นิ ดา ตุงคสวัส ดิ์ (2545) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความ
ผู กพัน ต่อ องค์การ ของพนั กงานธนาคารกรุงศรีอยุธ ยา จากั ด (มหาชน) ในจังหวั ดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงานด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
(r= 0.44, p<0.05) ด้านคุณค่าของงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.38, p<0.05)
ด้านสัมพันธภาพในงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.40, p<0.05) ด้านผลประโยชน์ตอบ
แทน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.46, p<0.05) ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อความผูกพันขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.48, p<0.05)
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มนตรี แก้วด้วง (2552) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน
ต่อองค์การและคุณภาพชี วิตการทางาน กรณี ศึกษาบริษั ทนาเข้า และจั ดจาหน่า ยเสื้ อ ผ้ าแบรนด์
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการทางานในด้านต่างๆ มีความสั มพั นธ์กับความผู กพันต่ อ
องค์ ก าร อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ดั ง นี้ ด้ า นลั ก ษณะงาน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(r= 0.20, p<0.01) ด้านค่าตอบแทน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r= 0.37, p<0.01) ด้านโอกาสเลื่อน
ตาแหน่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r= 0.30, p<0.01) ด้านหัวหน้างาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r= 0.28, p<0.01) ด้านเพื่อนร่วมงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r= 0.22, p<0.01) ความพึงพอใจ
ในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ (r= 0.49, p<0.01)
พรสรัญญ์ วงศ์ศรีศุภกุล (2557) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความพึงพอใจ
ในงานและความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจในการทางานในด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ
ดังนี้ ด้านลักษณะงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.52, p<0.01) ด้านค่าตอบแทน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.61, p<0.01) ด้านการเลื่อนตาแหน่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ (r= 0.51, p<0.01) ด้านหัวหน้างาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.38, p<0.01) ด้าน
เพื่อนร่วมงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.34, p<0.01) โดยความพึงพอใจในงานโดยรวม
และรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ (r = 0.58, p < 0.01)
Dhurupa et al. (2016) การหาความสัมพันธ์ระหว่าง การทางานเป็นทีม ความ
ผูกพันต่อองค์การและพึงพอใจในงาน: กรณีศึกษาขององค์การก่อสร้างในประเทศที่กาลังพัฒนา ผล
การศึกษาพบว่า ความผูกพันด้านจิตใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการทางานในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r = 0.36, p < 0.01) ความผูกพันด้านการคงอยู่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทางานในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r = 0.11,
p> 0.05) ความผูกพันด้านบรรทัดฐานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการทางานในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r = 0.36, p <0.01) นอกจากนี้ยังพบว่า ความพึงพอใจ
ในการทางาน (β = 0.23) สามารถทานายความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ความพึงพอใจในการทางาน
(β = 0.20) สามารถทานายความผูกพันด้านจิตใจ และพบว่าความพึงพอใจในการทางานมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความผูกพันด้านการคงอยู่ (β = -0.02) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของ
พนักงานในการเป็นสมาชิกขององค์การต่อนั้น นอกจากความผูกพันด้านจิตใจและความผูกพันด้าน
บรรทั ด ฐานแล้ ว ยั ง มี ปั จ จั ย ที่ ม าจากความพึ ง พอใจในเรื่ อ งของค่ า ตอบแทน การเลื่ อ นต าแหน่ ง
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หัวหน้างาน สภาพการทางาน เพื่อนร่วมงาน ลักษณะของงาน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของพนักงาน
ในการคงอยู่กับองค์การด้วยเช่นกัน
จากงานวิจัยที่รวบรวม พบว่า งานวิจัยส่วนมากพบผลการศึกษาที่สอดคล้องกันคือ
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากความพึงพอใจใน
งานของบุคลากรในองค์การก็จะส่งผลต่อความสาเร็จของงานและองค์การ ถ้าหากบุคลากรในองค์การ
ไม่มีความพึงพอใจในงานก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่า คุณภาพของงาน
ลดลง มีการขาดงาน และอาจนาไปสู่การลาออกจากงาน แต่ในทางกลับกันหากบุคคลในองค์การมี
ความพึงพอใจในงานสูงก็จะส่งผลทางบวกต่อการปฏิ บัติงาน (บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์ , 2537) ดังนั้น
งานวิจัยนี้จะศึกษาความพึงพอใจในงานเพื่อหาความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์และเพื่อทาการ
ทานายความผูกพันต่อองค์การ
2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันต่อองค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน ความพึง
พอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจในการทางาน ความ
พึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ
สามารถร่วมกันทานายความผูกพันต่อองค์การได้ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย พบว่า งานวิจัยส่วน
ใหญ่มีทิศทางความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือแรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การทั้งรายด้าน และโดยรวม รายละเอียด ดังนี้
รั ศ มี เอกณรงค์ (2556) แรงจู ง ใจในการท างานและความพึ ง พอใจในงานที่ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน (ระดับปฏิบัติการ) สานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริ ย์ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทางานด้านความรู้สึ กมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันที่ระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.63, p < 0.01) แรงจูงใจในการทางานด้าน
ความรู้ สึ กมีความสั มพัน ธ์กั บ ความผู กพันต่อองค์การของพนัก งาน โดยมีความสั มพันธ์ใ นทิศทาง
เดียวกันที่ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.54, p < 0.01) ความพึงพอใจใน
งานโดยรวมของพนั ก งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารทั้ ง ด้ า นความรู้ สึ ก โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.59,
p<0.01) ความพึงพอใจในงานโดยรวมของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความผูก พันต่อองค์การทั้งด้าน
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มาตรฐานทางสังคม โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับปานกลาง อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ (r= 0.58, p<0.01)
Tella, Ayeni & Popoola (2007) แรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์กรของบรรณารักษ์ห้องสมุดเชิงวิชาการและบรรณารักษ์ห้องสมุดเชิงวิจัยใน
Oyo State, Nigeria จานวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจใน
งาน มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
(r= 0.40, p < 0.01)
Hayati & Caniago (2012) จรรยาบรรณในการทางานของชาวอิสลาม : การสร้าง
แรงจู งใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน ความผู กพันต่อองค์การและผลการปฏิบัติงาน ผล
การศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์
เชิงบวก แรงจูงใจในการทางานที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทางาน ในระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r = 0.79, p < 0.01) ความพึงพอใจในการทางานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ (r = 0.69, p> 0.01) และแรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ใน
ระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r = 0.79, p < 0.01)
Sohail, et al. (2014) แรงจูงใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ และความพึง
พอใจในงาน กรณีศึกษา พนั กงานในสถานศึกษาประเทศปากีสถาน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจใน
การทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r=
0.39, p < 0.01) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ (r= 0.49, p < 0.01) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าพนักงานมีแรงจูงใจในการทางาน พนักงานก็
จะมีความพึงพอใจในงานเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้มีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ปัจจัยอื่นๆ พนักงานจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติงานและจะมีมากขึ้นเมื่อเกิดความพึงพอใจ
Tentama, Pranungsari (2016) แรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์การของครู Extraordinary Schools ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการ
ทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.61, p
< 0.01) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ (r= 0.57, p < 0.01) และพบว่าตัวแปรแรงจูงใจในการทางานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในงาน ในระดับ (β=0.38, p < 0.01) แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในงาน
สามารถร่วมกันทานายความผูกพันต่อองค์การได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากงานวิจั ย ที่ร วบรวม พบว่า ผลการศึกษาที่ส อดคล้ องกันคือ แรงจูงใจในการ
ทางานกับความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ และแรงจูงใจใน
การทางานและความพึงพอใจในงานสามารถร่ว มกันทานายความผู กพันต่อองค์การได้ เนื่องจาก
แรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของ
งานและองค์การ แรงจูงใจในการทางานเป็นปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการ
ทางานออกมา ในลักษณะความเต็มใจในการทางาน ทุ่มเท ตั้งใจทางานและมีความมุ่งมั่นที่จะทางาน
ให้ดีที่สุดและประสบผลสาเร็จในงานนั้น ความพึงพอใจในงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญถ้าพนักงาน
เกิดความไม่พึงพอใจในงานก็จะทาให้ผลงานและการปฏิบัติงานต่า เบื่อหน่ายในงาน ความตั้งใจและ
ความทุ่มเทในงานลดน้อยลง และอาจนาไปสู่การลาออกจากงาน แต่ในทางกลับกันหากพนักงานเกิด
ความพึงพอใจในงาน จะทาให้เกิดผลการทางานดีขึ้นและประสิทธิภาพการทางานสูงขึ้น เมื่อพนักงาน
เกิดแรงจูงใจในการทางานจนเกิดความพึงพอในในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั้น พนักงานก็จะเกิด
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน ความ
พึงพอใจในงาน เพื่อทานายความผูกพันต่อองค์การ โดยมีความสนใจว่าผลที่ได้นั้นจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับงานวิจัยที่ยกมาข้างต้นหรือไม่
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2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย










แรงจูงใจในการทางาน
(Work Motivation)
ปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยค้าจุน

ความผูกพันต่อองค์การ
(Organizational commitment)

ความพึงพอใจในงาน
(Job satisfaction)
ด้านลักษณะงาน
ด้านผลตอบแทน
ด้านโอกาสก้าวหน้า
ด้านหัวหน้างาน
ด้านเพื่อนร่วมงาน
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บทที่ 3
วิธกี ารวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษานี้ ได้ แก่ พนักงานธนาคารพาณิช ย์แห่ งหนึ่ง จานวน
3,000 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 353 คน โดยได้คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยการกาหนดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% (ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (มีค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ
+ 5%) โดยการใช้สูตรคานวณกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1973) ดังนี้
สูตรการคานวณ
n=
โดยที่ n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนกลุ่มประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่กาหนดไว้ที่ 0.05
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จากการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรยามาเน่ (Yamane) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 353 คน จากนั้นผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตาม
สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้กลุ่มงานภายในธนาคารสานักงาน
ใหญ่เป็นหลัก เพื่อหาสัดส่วนกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 3.1 ต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1
แสดงจานวนประชากรและขนาดตัวอย่างในแต่ละสายงาน
จานวน
ประชากร

จานวนกลุม่
ตัวอย่าง

(คน)

(คน)

สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

270

32

สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล

240

28

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

230

27

สายงานผลิตภัณฑ์ลูกค้า ลูกค้ารายย่อย และลูกค้า
บุคคล

510

60

สายงานเครือข่ายการขาย

368

43

สายงานกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจองค์กร

310

36

สายงานการเงิน

290

34

สายงานบริหารความเสี่ยง

287

34

สายงานทรัพยากรบุคคล

150

18

สายงานกฎหมาย

180

21

สายงานกากับดูแลธุรกิจธนาคาร

165

20

3,000

353

สายงาน

รวม
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3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
1.แรงจูงใจในการทางาน ตามแนวคิดของ Herzberg’s (1959) แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factors)
2. ความพึงพอใจในงาน ตามแนวคิดของ Smith (1985) แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ลักษณะงาน (Work) ด้านค่าตอบแทน (Pay) ด้านโอกาสและความก้าวหน้า (Promotion) ด้าน
หัวหน้างาน (Supervision) ด้านเพื่อนร่วมงาน (Co-worker)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
ความผูกพันต่อองค์การ ตามแนวคิ ดของ Allen & Meyer (1990) แบ่งเป็น 3 ด้าน
ได้ แ ก่ ความผู ก พั น ต่ อองค์ การด้ า นจิ ต ใจ (Affective) ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารด้ า นการคงอยู่
(Continuance) ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน (Normative)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้ว ย แบบสอบถาม
(Questionnaire) จานวน 4 ส่วน เพื่อใช้วัดแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันต่อองค์การ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นคาถามแบบตรวจคาตอบ (Check List)
จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการทางาน ตามแนวคิดของ Herzberg’s (1959)
โดยผู้วิจัยได้ทาการประยุกต์และพัฒนา ตามแนวคิดของ Herzberg’s (1959) ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
องค์ประกอบเป็น 2 ปัจจัย ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยจูงใจ 4 ด้าน จานวน 17 ข้อคาถาม (เริ่มข้อคาถามที่
1-17) 2) ปัจจัยค้าจุน 4 ด้าน จานวน 14 ข้อคาถาม (เริ่มข้อคาถามที่ 17-31) รวมทั้งหมดจานวน 31
ข้อคาถาม ผู้ตอบแบบสอบถามจะประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตนเองต่อข้อคาถามแต่ละ
ข้อตามระดับ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดค่าที่
เลือกตอบเป็น 5 ระดับ (ตามตารางที่ 3.2)
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ตารางที่ 3.2
แสดงตัวอย่างข้อคาถามแรงจูงใจในการทางาน
องค์ประกอบ

จานวนข้อ
คาถาม

ตัวอย่างข้อคาถาม

ปัจจัยจูงใจ
1.ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน

5 ข้อ

ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้

2.การได้รับความยอมรับใน
ความสามารถ

4 ข้อ

ท่านได้รับการยกย่อง ชมเชยจากหัวหน้า
งาน/หน่วยงาน

3.ความรับผิดชอบ

5 ข้อ

ปริมาณงานในความรับผิดชอบของท่านมี
ความเหมาะสม

4.ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

3 ข้อ

ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น

1.นโยบายการบริหารของ
องค์การ

4 ข้อ

นโยบายการบริหารงานของบริษัทมีความ
ชัดเจน

2.การบริหารจัดการ การบังคับ
บัญชา

4 ข้อ

ผู้บังคับบัญชาปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความยุติธรรม

3.สภาพการทางาน

3 ข้อ

สถานที่ทางานของท่านมีการแบ่งพื้นที่
เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม

4.ด้านความมั่นคงในงาน

3 ข้อ

ท่านรู้สึกว่าบริษัทที่ท่านทางานอยู่เป็น
บริษัทที่มั่นคงที่สุด

ปัจจัยค้าจุน

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ตามแนวคิดของ ของ Smith et al.
(1969) โดยผู้วิจัยได้ทาการประยุกต์และพัฒนาแบบสอบถามตามแนวคิดของ Smith et al. (1969)
ซึ่งประเมินความพึงพอใจในงานทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาส
ก้าวหน้า ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านเพื่อนร่วมงาน รวมข้อคาถามจานวน 39 ข้อคาถาม ลักษณะ
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แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้ตอบแบบสอบถามจะประเมินความรู้สึก
หรือความคิดเห็นของตนเองต่อข้อคาถามแต่ละข้อตามระดับ โดยกาหนดค่าที่เลือกตอบเป็น 5 ระดับ
(ตามตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.3
แสดงตัวอย่างข้อคาถามความพึงพอใจในงาน
จานวนข้อ
คาถาม

ตัวอย่างข้อคาถาม

1.ด้านลักษณะงาน

8 ข้อ

งานที่ท่านทาอยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่น่าสนใจ

2.ด้านค่าตอบแทน

7 ข้อ

เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับงาน
ที่ทา

3.ด้านโอกาสและ
ความก้าวหน้า

5 ข้อ

งานที่ท่านทาอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน

4.ด้านผู้บังคับบัญชา

10 ข้อ

หัวหน้าของท่านสามารถชี้แจงให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบรายละเอียดของงานได้
อย่างชัดเจน

5.ด้านเพื่อนร่วมงาน

9 ข้อ

เพื่อนร่วมงานของท่านสามารถทางานร่วมกับ
ท่านได้เป็นอย่างดี ทาให้ผลงานที่ได้เป็นที่น่า
พอใจ

องค์ประกอบ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ ตามแนวคิดของ Allen & Meyer
(1990) โดยผู้วิจัยได้ทาการประยุกต์และพัฒนาแบบสอบถามตามแนวคิดของ Allen & Meyer
(1990) ซึ่งแบบวัดความผูกพันต่อองค์การมีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ
ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน และความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ รวมข้อคาถาม
จานวน 14 ข้อคาถาม โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
กาหนดค่าที่เลือกตอบเป็น 5 ระดับ (ตามตารางที่ 3.2)
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ตารางที่ 3.4
แสดงตัวอย่างข้อคาถามความผูกพันต่อองค์การ
องค์ประกอบ

จานวนข้อ
คาถาม

ตัวอย่างข้อคาถาม

1.ความผูกพันต่อองค์การด้าน
จิตใจ

6 ข้อ

ท่านมีความรู้สึกรักและผูกพันกับบริษัทของ
ท่าน

2.ความผูกพันด้านการคงอยู่

4 ข้อ

การลาออกจากบริษัททาให้ท่านต้องสละ
ผลประโยชน์บางอย่างที่บริษัทที่ใหม่ไม่มีให้
ท่าน

3.ความผูกพันด้านบรรทัด
ฐาน

4 ข้อ

เพราะความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย จึงทาให้ท่านยังคงทางานกับ
บริษัทนี้ต่อไป

ตารางที่ 3.5
แสดงเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันต่อองค์การ
ระดับความคิดเห็น

ค่าคะแนน
ข้อคาถามเชิงบวก

ข้อคาถามเชิงลบ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5

1

เห็นด้วย

4

2

ไม่แน่ใจ

3

3

ไม่เห็นด้วย

2

4

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

1

5
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3.4 การสร้างพัฒนาแบบสอบถามให้มีคณ
ุ ภาพ
1. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษามาประยุกต์และพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ จากนั้นนามาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert scale
2. ผู้วิจัยทาการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามแรงจูงใจในการทางาน ความ
พึงพอใจในงาน และความผูกพัน ต่อองค์การ โดยผู้ วิจัยได้นาแบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับ โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช , อาจารย์
ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม (มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรีหญิง ดร. พนมพร
พุ่มจันทร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข (มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา) และอาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เป็นผู้
พิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาและนิยามของแรงจูงใจในการทางาน ความ
พึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ และนาผลที่ได้ไปคานวณหาค่าความเที่ยงตรงเนื้อหา
(Content Validity) โดยเกณฑ์การให้คะแนนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในแต่ละข้อคาถาม ถ้ามีความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาผู้เชี่ยวชาญจะให้คะแนนเป็น +1 ถ้าผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามข้อนั้นมี
ความเที่ยงตรงหรือไม่ก็จะให้ค่าเป็น 0 และถ้าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าแบบสอบถามข้อนั้นไม่มีความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาจะให้ค่าเป็น -1 จากนั้นนาผลคะแนนการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ได้
ทาการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) โดยมี
สูตรการคานวณดังนี้
สูตรการคานวณ
IOC   R
N

โดยทื่
∑

คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
3. เมื่อได้ค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจึงนาค่าที่ได้มาพิจารณาตามเกณฑ์เพื่อ
ตัดสินใจในการเลือกข้อคาถาม ข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50 ขึ้นไป ถือว่ามีความ
สอดคล้องและสามารถนาข้อคาถามไปใช้ในการวัดได้ ส่วนข้อที่ได้ค่า IOC ต่ากว่า .50 ผู้วิจัยจะ
พิจารณาตัดทิ้งและปรับปรุ งแก้ไขข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (ศิริชัย กาญจนวาสี ,

Ref. code: 25595606035128GMK

43
2552) จากผลการหาค่า IOC พบว่า แบบสอบถามแรงจูงใจในการทางาน มีข้อคาถามที่ถูกตัดออก
จานวน 8 ข้อ คือ ข้อคาถามที่ 13, 15, 17, 18, 21, 24, 26, และ 30 แบบสอบถามความพึงพอใจใน
งาน มีข้อคาถามที่ถูกตัดออก จานวน 6 ข้อ คือ ข้อคาถามที่ 2, 11, 22, 33, 39 และ 60 และ
แบบสอบถามความผูกพัน ต่อองค์การ มีข้อคาถามที่ถูกตัดออก จานวน 1 ข้อ คือ ข้อคาถามที่ 17
(รายละเอียดดังภาคผนวก ก)
4. นาแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้จากการหาค่าความเที่ยงตรงเนื้อหาแล้ว ไปทดสอบก่อน
การใช้จริง (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 45 คน จากนั้นนา
แบบสอบถามหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม (Reliability) ด้ ว ยการวั ด ความคงที่ ภ ายใน
(Internal Consistency) และการใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช (Cronbach Alpha
Coefficient) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของเนื้อหาทั้งฉบับว่าแต่ละข้อคาถามมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ และวิธีการหาค่าความสหสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับคะแนนข้อ
คาถามทั้งหมด (Corrected item-total correlation) หากข้อคาถามที่มีค่าความเชื่อมั่นน้อยกว่า
.22 ผู้วิจัยจะตัดคาถามนั้นทิ้งไป ก็ต่อเมื่อข้อคาถามนั้นส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเปลี่ยนแปลง
เพิ่มมากขึ้น ผลการทดสอบ พบว่า แบบสอบถามแรงจูงใจในการทางาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83
แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .81 แบบสอบถามความผูกพันต่อ
องค์การ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .74 (รายละเอียดดังภาคผนวก ข)
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย เสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ ขอเข้ า รั บ การพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุด ที่ 2 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติด้านจริยธรรมการวิจัยในคน จาก
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 แล้ว ผู้วิจัยติดต่อไปยัง
ผู้แทนของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลประกอบการทางาน
วิจัยส่วนบุคคล
2. เมื่อได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าเก็บข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้ประสานงานในการดาเนินการ
เข้าเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างใน
การตอบแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ จากประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จากนั้ น
ดาเนิ น การตรวจสอบความสมบรู ณ์ข องข้ อมู ล จากแบบสอบถามที่ ไ ด้คื น เพื่ อ ทาการลงรหั ส เพื่ อ
ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
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3. ผู้วิจัยจะยึดหลักสาคัญของจริยธรรมการทาวิจัยในคนเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย เคารพในการขอยิ น ยอมโดยให้ ข้ อ มู ล อย่ า งครบถ้ ว นไม่ ปิ ด บั ง ให้ แ ก่
อาสาสมัคร อาสาสมัครสามารถตัดสินใจอย่างอิสระ ปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรือให้ค่าจ้างรางวัล
2. เคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร สิทธิส่วนบุคคล พฤติกรรมส่วนตัว
พฤติกรรมปกปิด
3. เคารพในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัคร โดยการรักษา
ความลับ ของข้อมูลส่ วนตัว ของอาสาสมัค ร โดยมีข้อจากัดข้อมูลเหล่ านั้นได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล
ใบยิน ยอม ซึ่งมาตรการรักษาความลับ เช่น ใช้รหัส เก็บในตู้มีกุญแจล็ อค เก็บในคอมพิวเตอร์ที่มี
รหัสผ่าน ข้อมูลส่งทางเมล์อิเล็คโทรนิกส์ (e-mail) มีการทาให้เป็นรหัสเพื่อรักษาความลับของข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์
นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ทาการตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
เพื่อนาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาลงรหัส (Coding) แล้วนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา
การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึ กษารายได้ต่ อเดือ น ระยะเวลาในการปฏิบัติ งาน สถิติ ที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ คือ ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างตัวแปรโดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson’s product moment correlation coefficient
2.2 การวิเคราะห์เพื่อการเสนอสมการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ จากตัว
แปรแรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) โดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ Multiple Regression
Analysis ในการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยข้อมูลเรื่อง “ปัจจัยด้านแรงจูงในการทางาน ความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ” ซึ่งมีประชากรจานวน 3,000 คน
กลุ่มตัวอย่าง 353 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนมา จานวน 220 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 62.50
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 การทดสอบสมมติฐาน
4.2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจใน
งานกับความผูกพันต่อองค์การ
4.2.2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในงาน
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ
4.3 การอภิปรายผล
4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ตารางที่ 4.1
แสดงข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
จานวน (n)
1. เพศ
- ชาย
86
- หญิง
134
2. อายุ
- 22-34 ปี
128
- 35-47 ปี
68
- 48-60 ปี
24

ร้อยละ (%)
39.1
60.9
58.2
30.9
10.9
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
แสดงข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
ลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
จานวน (n)
3. ระดับการศึกษา
- ปริญญาตรี
84
- ปริญญาโท
133
- ปริญญาเอก
3
4. ระยะเวลาการทางานในองค์การ
- น้อยกว่า 2 ปี
38
- 2-5 ปี
94
- 6-10 ปี
48
- 11-15 ปี
10
- 16-20 ปี
14
- 20 ปีขึ้นไป
16
5. รายได้ต่อเดือน
- 15,000 - 20,000 บาท
42
- 20,001 - 30,000 บาท
57
- 30,001-40,000 บาท
54
- 40,001-50,000 บาท
45
- 50,001 บาทขึ้นไป
22
รวม
220

ร้อยละ (%)
38.1
60.5
1.4
17.3
42.7
21.8
4.5
6.4
7.3
19.1
25.9
24.5
20.5
10
100.0

จากตารางที่ 4.1 กลุ่ ม ตัว อย่างมีจานวน 220 คน จาแนกตามปั จจัย ส่ ว นบุคคลซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน และรายได้ต่อเดือน ดังนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 134 คน คิด เป็นร้อยละ 60.9 อายุระหว่าง 22-34 ปี
จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 จบการศึกษาสูงสุดระดับการศึกษาปริญญาโทสูงสุด จานวน
133 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 ระยะเวลาการทางานในองค์การ 2-5 ปี จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ
42.7 รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.1)
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4.2 การทดสอบสมมติฐาน
4.2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจใน
งานกับความผูกพันต่อองค์การ
สมมติฐานที่ 1 แรงจูงใจในการทางาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
แรงจูงใจในการทางาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า แรงจูงใจ
ในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r = .46, p < .01) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .31, p < .01) และ
แรงจู ง ใจในการท างานด้ า นปั จ จั ย ค้ าจุ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r = .49, p < .01) จากผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า แรงจูงใจในการ
ทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.2)
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพัน ธ์กับความผู กพันต่อองค์การ พบว่า ความพึง
พอใจในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r = .61, p < .01) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในด้านลักษณะงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .49,
p < .01) รองลงมาคือ ความพึงพอใจในงานด้านโอกาสและความก้าวหน้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r = .46, p < .01) ความพึงพอใจในงานด้านค่า ตอบแทนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .46,
p < .01) ความพึงพอใจในงานด้านผู้บังคับบัญชา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .44, p < .01) และ
ความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .37, p < .01) จากผลการ
ทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ความพึง พอใจในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.2)

Ref. code: 25595606035128GMK

48
ตารางที่ 4.2
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ได้ผลการทดสอบ ดังนี้
ตัวแปร

1

1. แรงจูงใจในงานโดยรวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. ปัจจัยจูงใจ

.88**

3. ปัจจัยค้าจุน

.87** .53**

4. ความพึงพอใจในงาน
โดยรวม

.66** .51** .65**

5. ด้านลักษณะงาน

.55** .46** .50** .72**

6. ด้านค่าตอบแทน

.47** .31** .51** .73** .42**

7. ด้านโอกาสและ
ความก้าวหน้า

.43** .33** .42** .65** .38** .47**

8. ด้านผู้บังคับบัญชา

.53** .41** .52** .76** .46** .30** .41**

9. ด้านเพื่อนร่วมงาน

.39** .33** .35** .69** .36** .33** .28** .49**

10. ความผูกพันต่อ
องค์การ

.46** .31** .49** .61** .49** .46** .46** .44** .37**

10

1
1
1
1
1
1
1
1
1

** p < .01
4.2.2. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในงาน
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ
สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในงาน สามารถร่วมกัน
ทานายความผูกพันต่อองค์การ
ผลการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อ
องค์การมีจานวน 4 ตัวแปร คือ แรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน ความพึงพอใจด้านลักษณะ
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งาน ความพึง พอใจด้ า นค่ า ตอบแทน ความพึ ง พอใจด้ า นโอกาสและความก้ า วหน้ า โดยตั ว แปร
พยากรณ์ทั้ง 4 ตัว ได้ร้อยละ 39.3 สามารถร่วมกัน ทานายความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้สนับสนุน
สมมติฐานที่ 3 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3
แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ความผูกพันต่อองค์การ
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Variable
t
B
SE.B
β
แรงจูงใจในงานปัจจัยจูงใจ
แรงจูงใจในงานปัจจัยค้าจุน
ความพึงพอใจด้านลักษณะงาน
ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทน
ความพึ ง พอใจด้ า นโอกาสและ
ความก้าวหน้า
ความพึงพอใจด้านผู้บังคับบัญชา
ความพึงพอใจด้านเพื่อนร่วมงาน
adjust = .39
* p < .05

Sig.

-.06
.14
.18
.07

.06
.06
.05
.03

-.06
.17
.22
.14

-.95
2.31
3.27
2.22

.34
.02
.00
.02

.14

.05

.18

2.86

.00

.08
.08

.05
.05

.10
.10

1.49
1.59

.13
.11

4.3 การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยด้านแรงจูงในการทางาน ความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อ
ความผู กพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารพาณิช ย์แห่งหนึ่ง ” มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ พร้อม
กับศึกษาอานาจการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของปัจจัยต่างๆ 2 ประการ ได้แก่ แรงจูงใจใน
การทางาน และความพึงพอใจในงาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังนี้
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การวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
การศึกษาแรงจูงใจในการทางาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า
แรงจูงใจในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (r = .46 , p < .01) จึงยอมรับสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจู งใจใน
การทางานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .01 แรงจูงใจในการทางานปัจจัยค้าจุนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ Herzberg (1959) พบว่า แรงจูงใจในการ
ทางาน มีมิติที่แตกต่างกัน 2 มิติที่เกี่ยวกับการจูงใจ ด้านหนึ่งเป็นองค์ประกอบที่เป็นได้ทั้งสาเหตุของ
ความไม่ พอใจและสามารถป้ องกัน ความไม่พ อใจได้ Herzberg เรี ยกองค์ ประกอบนั้ นว่ าเป็ น
องค์ ป ระกอบเสริ ม แรงหรื อ องค์ ป ระกอบส่ ง เสริ ม (Hygiene Factors) องค์ ป ระกอบนี้ เ ป็ น
องค์ประกอบภายนอก (Extrinsic Factors) ปัจจัยกลุ่มนี้จะตอบสนองปัจจัยขั้นพื้นฐานของพนักงาน
ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นองค์ประกอบที่จูงใจ (Motivational Factors) ถ้าหากมีองค์ประกอบจูงใจอยู่แล้ว
ก็จะสามารถนาไปสู่ทัศนคติทางด้านบวกและการจูงใจที่แท้จริงได้ องค์ประกอบนี้ เป็นองค์ประกอบ
ภายใน (Intrinsic Factors) เมื่อบุคลากรมีแรงจูงใจในการทางาน มีความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในการ
ทางานกับองค์การของตนแล้วนั้น บุคลากรก็จะใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และมีความต้องการรักษาการเป็นสมาชิกของตนในองค์การไว้
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชดาภรณ์ เด่นพงศ์พันธุ์ (2539)
และ ณั ฐ ยา ไพรสงบ (2546) พบว่ า แรงจู ง ใจในการท างานด้ า นปั จ จั ย ค้ าจุ น มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุ ด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และรองลงมา
คือ แรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และใกล้เคียงกับ
งานวิจัยของ และ Salleh et al. (2016) ได้ทาการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการทางาน ความ
ผูกพันต่อองค์การในสถานที่ทางาน พบว่า แรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกความผูกพัน
ต่อองค์กร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การวิเคราะห์ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
การศึกษาความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า
ความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (r = .61 , p < .01) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในด้านลักษณะงานมี
ความสัมพัน ธ์ทางบวกกับความผู กพันต่อองค์การมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ และเล็งเห็นว่างานที่ ตนเองทาเป็นงานที่
น่าสนใจ มีความพึงพอใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ เข้าใจและยอมรับในความยากง่ายของงาน มีการ
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ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการทางานอย่างเหมาะสมกับงาน และเล็งเห็นว่างานที่ตนเองทาเป็น
งานทีม่ ีคุณค่าและท้าทายต่อความสามารถ มีความภาคภูมิใจในงานและผลงานที่ตนเองปฏิบัติ เป็นต้น
รองลงมาคื อ ความพึ ง พอใจในงานด้ า นโอกาสและความก้ า วหน้ า ความพึ ง พอใจในงานด้ า น
ค่าตอบแทน ความพึงพอใจในงานด้านผู้บังคับบัญชา และความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อพนักงานเกิด ความรู้สึกพึงพอใจในงาน
หรือมีความรู้สึกด้านบวกที่มี ต่อองค์การจะส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ มนตรี แก้วด้วง (2552) และ พรสรัญญ์ วงศ์ศรีศุภกุล (2557) ที่พบว่า ความ
พึงพอใจในการทางานในด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
การวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในงาน สามารถร่วมกันทานาย
ความผูกพันต่อองค์การ
การศึกษาถดถอยพหุคูณ แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในงาน สามารถ
ร่วมกันทานายความผูกพันต่อองค์การ พบว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจในการทางาน และความพึง
พอใจในงานสามารถร่ ว มกัน ทานายความผู กพั นต่ อองค์ก ารได้ มี จ านวน 4 องค์ ประกอบ ได้ แ ก่
แรงจู ง ใจในการท างานด้ า นปั จ จั ย ค้ าจุ น ความพึ ง พอใจด้ า นลั ก ษณะงาน ความพึ ง พอใจด้ า น
ค่าตอบแทน ความพึงพอใจด้านโอกาสและความก้าวหน้า ได้ร้อยละ 39.3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลการทานายในเกณฑ์ที่กาหนดไว้
จากผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจด้านลักษณะงาน (β = .22) มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านโอกาสและความก้าวหน้า (β = .18)
แรงจูงใจในงานปัจจัยค้าจุน (β = .17) และความพึงพอใจด้านค่าตอบแทน (β = .14) โดยเมื่อ
พิจารณาจากค่า β แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในงานสามารถร่วมกัน
ทานายความผู กพัน ต่อองค์การได้ โดยแรงจูงใจในการทางาน ด้านที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ได้แก่ แรงจูงใจในงานปัจจัยค้าจุน ความพึงพอใจในงาน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านลักษณะ
งาน ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทน ความพึงพอใจด้านโอกาสและความก้าวหน้า โดยทั้ง 4 ตัวแปร
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจ
ด้านลักษณะงาน และความพึงพอใจด้านโอกาสและความก้าวหน้า สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้าน
ได้ ดังนี้
ความพึงพอใจด้านลักษณะงาน พบว่า ถ้าหากพนักงานได้รับมอบหมายให้ทางานที่มี
ความสาคัญ เป็นงานที่น่าสนใจ ท้าทายความสามารถ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและเป็นงาน
ที่ไม่น่าเบื่อ ซ้าซากจาเจ ใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน พนักงานมีโอกาสในการ
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เรี ยนรู้ในงานและการตัดสิน ใจเกี่ยวกับงาน ก็จะทาให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้
ทางานจนบรรลุเป้าหมาย จึงรู้สึกว่าตนมีความสาคัญและมีคุณค่าต่อองค์การ ทาให้มีความตั้งใจที่ จะ
ทางาน และส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การและต้องการที่จะอยู่กับองค์การ สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ นงเยาว์ แก้วมรกต (2542) และศุลีพร จิตต์เที่ยง (2542) ที่พบว่า ความพึงพอใจ
ด้านลักษณะงาน สามารถทานายความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ความพึงพอใจด้านโอกาสและความก้าวหน้า พบว่า พนักงานให้ความสาคัญด้าน
โอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง ผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญในการบริหารงานวางนโยบายเกณฑ์การ
พิจารณาผลงานและความก้าวหน้าอย่างชัดเจน โดยตามความสามารถและด้ว ยความยุติธรรม มี
โอกาสที่จ ะก้าวหน้ าในงานตามล าดับขั้น เปิ ดโอกาสในการพัฒ นาทักษะและความรู้ต่างๆ ให้ แก่
พนักงาน ที่จาเป็นกับตาแหน่งงานใหม่ให้กับพนักงาน พร้อมโอกาสในการเรียนรู้งานโดยตรงกับงาน
นั้น ก็จะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานนั้นมากขึ้น และเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการ
ทางาน ส่งผลให้องค์การมีโอกาสประสบความสาเร็จมากขึ้น กล่าวคือ ถ้าพนักงานมีความพึงพอใจใน
งานสูง ก็จะทาให้พนักงานทางานได้อย่างเต็มที่และเกิดความจริงจังกับการทางานนั้นมากขึ้น มีความ
มุ่งมั่นในความสาเร็จของงาน ทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มความสามารถของตน และส่งผลให้พนักงาน
เกิดความรู้สึ กผูกพันต่อองค์การอยากทางานกับองค์การเป็นเวลานาน (มนตรี แก้วด้วง, 2552)
สอดคล้ องกับ ผลงานวิจัย ของ อุทุมพร รุ่งเรือง (2555) ที่พบว่า ความพึงพอใจด้านโอกาสและ
ความก้าวหน้าสามารถทานายความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
แรงจู ง ใจในงานปั จ จั ย ค้ าจุ น พบว่ า แรงจู ง ใจในงานของพนั ก งานเป็ น มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ปัจจัยค้าจุนเป็นข้อกาหนดเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่
พอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ (Herzberg, 1959) อาทิเช่น 1) นโยบายการบริหารขององค์การ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่ชัดเจนที่ใช้ในการบริหารงาน การจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม องค์การ
มีการแจ้งนโยบายเกี่ยวกับการทางานในเรื่องสาคัญๆ ขององค์การ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้แก่พนักงาน 2) ความมั่นคงในงาน เมื่อพนักงานมีความรู้สึกว่าการทางานภายในองค์การเป็นงานที่
ทาให้ ชีวิตมีความมั่นคง คุ้มครองพนักงานจากการปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องกังวลต่อการถูกโอนย้าย
สับ เปลี่ย นหน้ าที่ หรื อให้ ออกจากงาน และยังมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกโอนย้ายหน้าที่โ ดยไม่เป็นธรรม
สามารถทางานในองค์การได้จนเกษียณอายุ และมีการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน
เป็นต้น ดังนั้น เมื่อพนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ เกิดความไว้วางใจ มีความรู้สึกมั่นคงในการ
ทางาน มีความยั่งยืนของอาชีพ และรู้สึกใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ส่งผลให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์การและมีความต้องการจะทางานอยู่กับองค์การตลอดไป สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
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รัชดาภรณ์ เด่นพงศ์พันธุ์ (2539) ที่พบว่า แรงจูงใจในงานปัจจัยค้าจุนสามารถทานายความผูกพันต่อ
องค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทน พบว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับต่อเดือนหรือผลประโยชน์
อื่นๆ ของพนักงาน โดยพิจารณาจากความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางาน สร้างระบบการ
จ่ า ยค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ โดยองค์ ก ารมี ก ารส ารวจและเปรี ย บเที ย บ
ค่าตอบแทนในตลาดอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนของพนักงานมีสอดคล้องและสามารถ
แข่งขันกับตาแหน่งงานที่คล้ายคลึงกันในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และที่สาคัญคือการกาหนดอัตราค่ าจ้าง
ต้องมีความเป็นธรรมเชื่อมโยงกับความสารถและผลงานกับคนเก่ง และเชื่อมโยงกับตาแหน่งงานที่
สูงขึ้นอย่างเหมาะสม เมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจในค่าตอบแทนก็จะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นงเยาว์ แก้วมรกต (2542) และณัฐวรรณ แก้วมณี
(2556) ที่พบว่า ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนสามารถทานายความผูกพันต่อองค์การ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ในส่วนผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจใน
การทางาน ทีไ่ ม่มีอิทธิผลต่อความผูกพันต่อองค์การ พบว่า มีจานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ แรงจูงใจ
ในงานปัจจัยจูงใจ ความพึงพอใจด้านผู้บังคับบัญชา และความพึงพอใจด้านเพื่อนร่วมงาน ไม่สามารถ
ทานายได้ว่าพนักงานจะคงอยู่กับองค์การ อาจเนื่องมาจากแรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจเป็น
เพียงการจูงใจในมิติด้านงานเท่านั้น เช่นเดียวกับปัจจัยความพึงพอใจด้านผู้บังคับบัญชา และความพึง
พอใจด้านเพื่อนร่วมงาน ในการทางานของพนักงานโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะต่างคนต่างทางานตาม
หน้าที่และประเภทของงานที่ได้รับมอบหมาย พนักงานรู้ขอบเขตงานและความรับผิดชอบงานของ
ตนเองดี จึงไม่ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารงานของผู้บังคับบัญชามากนัก อีกทั้ งการรวมตัวทางาน
ในลักษณะทีมงานมีน้อย จึงทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีน้อย ดังนั้นจึงทาให้ทั้ง 3 องค์ประกอบ
ไม่มีอิทธิผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ของ Tentama,
Dessy & Pranungsari (2016) ได้ทาการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์การของครูใน Extraordinary Schools พบว่า ทุกองค์ประกอบของแรงจูงใจ
ในการทางาน และความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 134 คน มีอายุระหว่าง
22 - 34 ปี จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 จบการศึกษาสูงสุดระดับการศึกษาปริญญาโทสูงสุด
จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 ระยะเวลาการทางานในองค์การ 2-5 ปี จานวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.7 รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ
พบว่า แรงจู งใจในการทางานโดยรวมมีความสั มพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r = .46, p < .01) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการทางาน
ด้านปัจจัยค้าจุนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์ มากที่สุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r = .49, p < .01) ตามลาดับ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า
ความพึงพอใจในงานโดยรวมมีกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .618,
p < .01) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .499, p < .01) รองลงมา
คือ ความพึงพอใจในงานด้านโอกาสและความก้าวหน้า ความพึงพอใจในงานด้านค่าตอบแทน ความ
พึงพอใจในงานด้านผู้บังคับบัญชา และความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงาน ตามลาดับ
การศึกษาถดถอยพหุคูณ ระหว่างแรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในงาน
สามารถร่วมกันทานายความผูกพันต่อองค์การ พบว่า องค์ประกอบที่สามารถร่วมกันทานายความ
ผูกพันต่อองค์การ มีจานวน 4 ตัวแปร คือ แรงจูงใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน ความพึงพอใจด้าน
ลั ก ษณะงาน ความพึ ง พอใจด้า นโอกาสและความก้ าวหน้า และความพึง พอใจด้า นค่า ตอบแทน
โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ได้ร้อยละ 39.3
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5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะต่อองค์การ
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าแรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การ ดังนั้น องค์การควรให้ความสาคัญกับการรักษาและจูงใจบุคลากรขององค์การโดยมุ่งเน้น
การเพิ่มความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ และการพั ฒนาระบบที่สามารถสนับสนุนการทางาน
ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์การให้อยู่ในระดับสูง
ขึ้น นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น โอกาสการการเลื่อนตาแหน่ง การจัดการอบรม
และการให้คาชื่นชม เป็นต้น และเพื่อให้สิ่งเหล่ านี้ประสบผลสาเร็จ องค์การควรสร้างความชัดเจนใน
การเชื่ อ มโยงระหว่ า งผลการปฏิบั ติ ง านและผลตอบแทน รวมทั้ ง ผลการประเมิ น จะต้ อ งมีค วาม
เหมาะสมกับผลตอบแทนและโอกาสก้าวหน้าในการทางานของบุคลากรด้วย
2. จากผลการวิจัยที่พบว่าความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน มีความสัมพันธ์
กับ ความผูกพัน ต่อองค์การ ดังนั้น องค์การควรจัดทาการส ารวจความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงาน หรือการเสนอแนะความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสได้เสนอแนะความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์และเพื่อองค์การจะได้รับทราบปัญหา และความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อจะได้
นาข้อมูล ที่ได้มาเป็นประโยชน์ในการนามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และตอบสนองความต้องการของ
พนักงานได้ ซึ่งจะนาไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ นอกจากนี้องค์การสามารถนาข้อมูลที่ทาการ
สารวจมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการปรับปรุงแนวทางและวิธีการในการทางานต่างๆ ระบบงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อหาแนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์ให้แก่
พนักงานต่อไป
3. จากผลการวิจัยที่พบว่าแรงจูงใจในการทางานและความพึงพอใจในงาน สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์กับความผูกพันต่อองค์การ ดังนั้น องค์การควรให้ความสาคัญ และกาหนดนโยบายใน
การสร้ างแรงจูงใจในการทางานให้ชัดเจน เพื่อสร้างความรู้สึ ก พึงพอใจในการทางานต่อองค์การ
หน่วยงาน และเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ เมื่อพนักงานเกิดแรงจูงใจในการทางานและเกิดความพึงพอใจใน
งานแล้วก็จะส่งผลต่อความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ และเป็นปัจจัยที่ส่ งเสริมให้พนักงานเกิด ความรู้สึ ก
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานให้พนักงานคงอยู่กับองค์การต่อไป
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรขยายขอบเขตการวิจัยไปยัง กลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น เพื่อ ศึกษา
ความแตกต่าง เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ
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2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นทีอ่ าจส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เช่น คุณภาพชีวิตการ
ทางาน การรับรู้ในความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ คุณลักษณะงาน และ
ความตั้งใจที่จะลาออก เป็นต้น
3. ควรศึกษาความผู กพันต่อองค์การในลั ก ษณะการวิจั ยเชิงคุณภาพ เช่ น
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึน้
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ภาคผนวก ก
แสดงค่าอัตราส่วนความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Index of items objective
congruence : IOC) ของแบบสอบถาม
ข้อคาถาม
แรงจูงใจในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ
1. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่ทาได้เป็นอย่าดี
3. ท่านมีความภูมิใจในงานที่ทาสาเร็จไปแล้ว
4. ท่านสามารถปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จโดยไม่มีงานค้าง
5. ท่านมีโอกาสในการตัดสินใจในงานของตนเองได้ตามความเหมาะสม
6. ท่านสามารถปฎิบัติงานได้สาเร็จตรงตามกาหนดระเวลา
7. ท่านมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จในงาน
8. ท่านได้รับการยกย่อง ชมเชยจากหัวหน้างาน/หน่วยงาน
9. ท่านมีความรู้สึกว่าอาชีพของท่านเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในสังคม
10. ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
11. เพื่อนร่วมงานยอมรับในความคิดเห็นของท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
แก่พนักงานในบริษัท
12. เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน
13. ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจยอมรับในความสามารถ โดยมอบหมายงาน
พิเศษอื่นๆ ให้ทา
14. ท่านทราบบทบาทและหน้าที่ในการทางานของท่าน
15. ปริมาณงานในความรับผิดชอบของท่านมีความเหมาะสม
16. ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนงาน และแนวทางปฏิบัติของงาน
17. ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายของบริษัท
18. ท่านได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจในงานที่ท่านรับผิดชอบ
19. ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
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20. ท่านได้รับโอกาสในการเรียนรู้งานเพิ่มมากขึ้น
21. ท่านมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ที่หน่วยงานมอบ
ให้แก่ท่าน
ปัจจัยค้าจุน
22. บริษัทชี้แจงนโยบายของบริษัทให้ทราบอย่างทั่วถึง
23. นโยบายการบริหารงานของบริษัทมีความชัดเจน
24. บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารและจัดการ
25. ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการให้คาแนะนา ปรึกษาในการทางานของท่าน
26. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
27. ผู้บังคับบัญชาปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม
28. หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและพร้อมใช้งาน
29. สถานที่ทางานของท่านมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม
30. ท่านมีชั่วโมงการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
31. ท่านสามารถปฏิบัติงานโดยไม่กังวลต่อการโยกย้าย ปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือให้
ลาออกจากงาน โดยไม่เป็นธรรม
32. ท่านรู้สึกมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่การงานที่ท่านกาลังปฏิบัติอยู่
33. ท่านมีโอกาสประสบความสาเร็จในการทางาน หากท่านยังคงอยู่กับองค์การ
ต่อไป
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ความพึงพอใจในงาน
ด้านลักษณะงาน
1. งานที่ท่านทาอยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่น่าสนใจ
2. ท่านเครียดกับงานที่ทา เมื่อต้องทางานตามกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3. งานที่ท่านทาเป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย
4. ท่านรู้สึกพอใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน
5. ท่านสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ทาอย่างเต็มที่
6. งานของท่านเป็นงานที่ได้รับการยอมรับนับถือ
7. ท่านรู้สึกสบายใจกับงานที่ท่านทาอยู่
8. งานของท่านเป็นงานที่มีคุณประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์การ
9. ท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับงานที่ทาในปัจจุบัน
10. งานที่ท่านทาเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ
11. งานที่ท่านต้องรับผิดชอบมีปริมาณมากจนทาไม่ไหว
12. งานที่ท่านทาอยู่ทาให้ท่านเกิดความท้อแท้ใจ
13. งานของท่านเป็นงานที่ง่าย จนแทบไม่ได้ใช้ความสามารถ
14. งานของท่านมีลักษณะซ้าซากจาเจ
15. งานของท่านทาให้ท่านรู้สึกประสบความสาเร็จและภาคภูมิใจ
16. ท่านภูมิใจที่ได้ทางานในตาแหน่งปัจจุบัน
ด้านค่าตอบแทน
17. รายได้ที่ท่านได้รับจากการทางานนี้เพียงพอต่อการใช้จ่ายประจาวัน
18. เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับงานที่ทา
19. เงินเดือนที่ท่านได้รับแทบจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต
20. เงินเดือนที่ท่านได้รับไม่คุ้มค่ากับความทุ่มเทที่ให้แก่งาน
21. เงินเดือนที่ท่านได้รับสามารถนาไปใช้จ่ายได้อย่างสุขสบาย
22. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากการทางานล่วงเวลา
23. เงินเดือนที่ท่านได้รับนั้นน้อยกว่าที่ท่านควรจะได้
24. อัตราเงินเดือนในปัจจุบันของท่านจัดว่าอยู่ในระดับดี เมื่อเทียบกับอัตราค่าจ้าง
ในตลาดแรงงาน
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25. ท่านพอใจกับรายได้ที่ได้รับในปัจจุบัน
26. ท่านเชื่อว่าบริษัทมีเกณฑ์การให้เงินเดือนที่เหมาะสมและยุติธรรม
27. อัตราเงินเดือนของท่านจัดว่าอยู่ในระดับต่ากว่าอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงาน
ด้านโอกาสและความก้าวหน้า
28. งานที่ท่านอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
29. โอกาสที่ท่านจะได้เลื่อนตาแหน่งมีน้อย
30. การที่ท่านจะได้เลื่อนตาแหน่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการปฏิบัติงาน
31. เส้นทางอาชีพของงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันมีความก้าวหน้า
32. ท่านเชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนตาแหน่ง ถ้าท่านทางานอย่างเต็ม
ความสามารถ
33. การเลื่อนตาแหน่งของท่านต้องใช้เวลาพิจารณาผลงานนานหลายปี
34. ท่านคิดว่านโยบายในการเลื่อนตาแหน่งของบริษัทไม่มีความยุติธรรม
35. การเลื่อนตาแหน่งงานขึ้นอยู่กับความพอใจของหัวหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงาน
36. ในที่ทางานของท่านคนที่มีผลงานโดดเด่นเท่านั้นจึงจะได้เลื่อนตาแหน่ง
37. ท่านมีโอกาสที่ดีในการเลื่อนตาแหน่งในงานที่ท่านทาอยู่
38. แม้ท่านจะขยันทางานจนดึกดื่น แต่ความขยันของท่านก็ไม่มีผลต่อการได้เลื่อน
ตาแหน่ง
39. ทางบริษัทได้ชี้แจงเส้นทางอาชีพ (Career path) ของท่านไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้เห็นโอกาสก้าวหน้าในการทางาน
ด้านผูบ้ งั คับบัญชา
40. หัวหน้าของท่านมักจะใช้ถ้อยคาหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
41. หัวหน้าของท่านจะกล่าวชมเชย เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทางานได้ดี
42. หัวหน้าของท่านเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบปฏิภาณดี
43. หัวหน้าของท่านชอบใช้อานาจตามอาเภอใจของตนในการทางาน
44. หัวหน้าของท่านเป็นคนที่มีความคิดทันสมัย
45. หัวหน้าของท่านไม่ให้คาแนะนาที่ดีในการทางานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
46. ในการทางานหัวหน้าจะบอกกับท่านเสมอว่าท่านทางานได้ดีเพียงใด
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47. หัวหน้าจู้จี้จุกจิกจนทาให้ท่านรู้สึกราคาญ
48. หัวหน้าของท่านใช้อานาจบังคับให้ท่านทาในสิ่งที่ท่านไม่เห็นด้วย
49. หัวหน้าของท่านให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนประชุมร่วมกัน เพื่อหารือวาง
แผนการทางานทุกครั้ง
50. หัวหน้าของท่านสามารถชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบรายละเอียดของงานได้
อย่างชัดเจน
51. หัวหน้าของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าพบได้ทุกเวลาที่ต้องการ
52. เมื่อท่านทางานผิดพลาด หัวหน้าจะให้คาแนะนาที่ดีและให้กาลังใจเพื่อนาไป
ปรับปรุงการทางานไม่ให้มีข้อผิดพลาดอีก
53. หัวหน้าของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นในการ
ทางานอย่างเต็มที่
54. หัวหน้าของท่านจะเป็นที่พึ่งในการทางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้านเพือ่ นร่วมงาน
55. เพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยให้ท่านเกิดกาลังใจในการปฏิบัติ
56. เพื่อนร่วมงานของท่านมักจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ทาให้การ
ทางานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
57. เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
58. เพื่อนร่วมงานของท่านมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี
59. เพื่อนร่วมงานของท่านเป็นคนดื้อรื้นไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
60. เพื่อนร่วมงานของท่านเฉื่อยชาจนส่งผลกระทบให้งานของท่านไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
61. เพื่อนร่วมงานของท่านสามารถทางานร่วมกับท่านได้เป็นอย่างดี ทาให้ผลงาน
ที่ได้เป็นที่น่าพอใจ
62. เพื่อนร่วมงานของท่านเป็นคนฉลาด คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการทางาน
ให้แก่ท่านเสมอ
63. ในการทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อนร่วมงานของท่านมักจะปัดความรับผิดชอบ
งานให้แก่ท่าน
64. เพื่อนร่วมงานของท่านมักจะให้คาแนะนาที่ดีหรือให้ความช่วยเหลือในการ
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ทางานอยู่เสมอ
65. เมื่อได้รับมอบหายให้ทางานร่วมกัน เพื่อนร่วมงานของท่านจะเกี่ยงงานโดยให้
ท่านทาเพียงคนเดียว
66. เมื่อมีปัญหาในการทางาน เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือ
ให้คาแนะนาที่ดีๆ เพื่อจัดการปัญหา
67. เพื่อนร่วมงานของท่านจะร่วมกันคิดร่วมกันทางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
คาดหวังไว้

ค่า
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1
1
1
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ความผูกพันต่อองค์การ
ความผูกพันด้านจิตใจ
1. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทางานกับบริษัทนี้
2. ท่านรู้สึกมีความสุขที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับด้านดีขององค์การกับบุคคลภายนอก
3. ท่านรู้สึกว่าปัญหาของบริษัทเป็นปัญหาของท่านด้วย
4. ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสาคัญต่อองค์การ
5. ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนี้
6. ท่านมีความรู้สึกรักและผูกพันกับบริษัทของท่าน
7. บริษัทนี้มีความสาคัญและมีความหมายกับท่านอย่างยิ่ง
8. ท่านไม่มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของบริษัทนี้เลย
ด้านการคงอยู่กบั องค์การ
9. ท่านกลัวว่าจะเกิดปัญหาในการดารงชีวิต หากท่านลาออกจากบริษัทนี้โดยไม่มี
งานอื่นรองรับอยู่
10. ท่านคิดว่าเมื่อท่านลาออกจากบริษัทท่านจะเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย
11. เมื่อท่านได้งานที่ใหม่แล้วท่านจะลาออกจากบริษัททันทีโดยไม่ต้องคิด
12. เหตุผลสาคัญที่ทาให้ท่านไม่ลาออกจากบริษัทนี้คือ “งานหายาก”
13. การลาออกจากบริษัททาให้ท่านต้องสละผลประโยชน์บางอย่างที่บริษัทที่ใหม่
ไม่มีให้ท่าน
14. เป็นเรื่องยากในการตัดสินใจที่จะลาออกจากบริษัทในตอนนี้ แม้ว่าท่าน
อยากจะลาออกเพียงใดก็ตาม
15. ท่านคิดว่าจะทางานในบริษัทนี้ต่อไปถึงแม้ว่าบริษัทอื่นจะเสนอตาแหน่งและ
ค่าตอบแทนที่สูงกว่า
16. ถึงแม้บริษัทประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ท่านก็ไม่คิดจะลาออกจากบริษัท
ด้านบรรทัดฐาน
17. ท่านตั้งใจจะทางานให้บริษัทอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้คุ้มค่ากับ
ค่าตอบแทนที่ได้รับ
18. ท่านคิดว่าคนเราไม่จาเป็นต้องทางานกับบริษัทเพียงบริษัทเดียวตลอดไป
19. การลาออกจากบริษัทหนึ่งไปทางานให้อีกบริษัทหนึ่ง ไม่ถือเป็นเรื่องที่ผิด
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จรรยาบรรณสาหรับท่าน
20. เหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่ทาให้ท่านยังคงทางานที่บริษัทนี้ คือ ท่านเชื่อว่าความ
จงรักภักดีเป็นสิ่งสาคัญ
21. แม้ว่าท่านจะได้รับข้อเสนองานที่ดีกว่าจากบริษัทอื่น ท่านคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่
ถูกต้องหากท่านจะลาออกจากบริษัท
22. เพราะความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงทาให้ท่านยังคง
ทางานกับบริษัทนี้ต่อไป
23. ท่านยินดีที่จะช่วยเหลือส่วนร่วมที่นาไปสู่การพัฒนาของบริษัทอย่างเต็มที่
24. ท่านเป็นกังวลกับภาระงานที่ท่านได้รับมอบหมายเมื่อท่านต้องลาออกจาก
บริษัท
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ภาคผนวก ข
แสดงค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม

ข้อคาถาม
แรงจูงใจในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ
1. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่ทาได้เป็นอย่างดี
3. ท่านมีความภูมิใจในงานที่ทาสาเร็จไปแล้ว
4. ท่านสามารถปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จโดยไม่มีงานค้าง
5. ท่านสามารถปฎิบัติงานได้สาเร็จตรงตามกาหนดระเวลา
6. ท่านได้รับการยกย่อง ชมเชยจากหัวหน้างาน/หน่วยงาน
7. ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
8. ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
แก่พนักงานในบริษัท
9. เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับในความรู้
ความสามารถของท่าน
10. ท่านทราบบทบาทและหน้าที่ในการทางานของท่าน
11. ปริมาณงานในความรับผิดชอบของท่านมีความเหมาะสม
12. ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนงาน และแนวทางปฏิบัติของ
งาน
13. ท่านมีอิสระในการทางานตามบทบาทหน้าที่ในงานที่ท่าน
รับผิดชอบ
14. ท่านมีอานาจตัดสินใจในงานที่ท่านทาอยู่อย่างเต็มที่
15. ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
16. ท่านได้รับโอกาสในการเรียนรู้งานเพิ่มมากขึ้น

Reliability
Corrected
Alpha if
Item-Total
Item
Correlation Deleted
ค่า Alpha = .836
ค่า Alpha = .803
.427
.702
.233
.606
.275
.707
.638
.895
.586
.897
.791
.691
.407
.902
.649
.896
.638

.896

.581
.653
.583

.798
.695
.797

.656

.895

.606
.691
.645

.597
.894
.795
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17. ท่านมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ที่
หน่วยงานมอบให้แก่ท่าน
ปัจจัยค้าจุน
18. บริษัทชี้แจงนโยบายของบริษัทให้ทราบอย่างทั่วถึง
19. นโยบายการบริหารงานของบริษัทมีความชัดเจน
20. บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารและจัดการ
21. กฎ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทมีความเป็นธรรม
22. ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการให้คาแนะนา ปรึกษาในการ
ทางานของท่าน
23. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
24. ผู้บังคับบัญชาปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม
25. ผู้บังคับบัญชาบริหารจัดการภายในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
26. หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน
27. สถานที่ทางานของท่านมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่าง
เหมาะสม
28. สถานที่ทางานของท่านมีลักษณะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ
พอเหมาะ แสงสว่างเพียงพอ มีบรรยากาศชวนให้ทางาน
29. ท่านสามารถปฏิบัติงานโดยไม่กังวลต่อการโยกย้าย
ปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือให้ลาออกจากงาน โดยไม่เป็นธรรมหรือให้
ลาออกจากงาน โดยไม่เป็นธรรม
30. ท่านรู้สึกมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่การงานทีท่านกาลังปฏิบัติอยู่
31. ท่านรู้สึกว่าบริษัทที่ท่านทางานอยู่เป็นบริษัทที่มั่นคงที่สุด

Reliability
Corrected
Alpha if
Item-Total
Item
Correlation Deleted
.619
.896
ค่า Alpha = .830
.521
.830
.793
.822
.774
.523
.785
.822
.718
.824
.792
.740
.751

.722
.723
.824

.576

.729

.486

.731

.731

.823

.538

.630

.738
.586

.723
.628
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ความพึงพอใจในงาน
ด้านลักษณะงาน
1. งานที่ท่านทาอยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่น่าสนใจ
2. ท่านรู้สึกพอใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับ
มอบหมายในปัจจุบัน
3. ท่านสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ทาอย่างเต็มที่
4. ท่านรู้สึกสบายใจกับงานที่ท่านทาอยู่
5. งานของท่านเป็นงานที่มีคุณประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์การ
6. งานที่ท่านทาเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ
7. งานของท่านมีลักษณะซ้าซากจาเจ
8. งานของท่านทาให้ท่านรู้สึกประสบความสาเร็จและภาคภูมิใจ
ด้านค่าตอบแทน
9. รายได้ที่ท่านได้รับจากการทางานนี้เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ประจาวัน
10. เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับงานที่ทา
11. เงินเดือนที่ท่านได้รับสามารถนาไปใช้จ่ายได้อย่างสุขสบาย
12. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากการทางานล่วงเวลา
13. อัตราเงินเดือนในปัจจุบันของท่านจัดว่าอยู่ในระดับดี
14. ท่านพอใจกับรายได้ที่ได้รับในปัจจุบัน
15. ท่านเชื่อว่าบริษัทมีเกณฑ์การให้เงินเดือนที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม
ด้านโอกาสและความก้าวหน้า
16. งานที่ท่านทาอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
17. การที่ท่านจะได้เลื่อนตาแหน่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
18. ท่านเชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนตาแหน่ง ถ้าท่านทางานอย่าง

Reliability
Corrected
Alpha if
Item-Total
Item
Correlation Deleted
ค่า Alpha = .816
ค่า Alpha = .757
.613
.702
.414
.738
.518
.719
.498
.723
.491
.728
.561
.709
.039
.810
.631
.703
ค่า Alpha = .804
.704
.892
.706
.846
.674
.580
.850
.701

.891
.875
.898
.904
.875
.894

ค่า Alpha = .600
.317
.567
.671
.362
.688

.364
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ข้อคาถาม
เต็มความสามารถ
19. การเลื่อนตาแหน่งของท่านต้องใช้เวลาพิจารณาผลงานนาน
หลายปี
20. ในองค์การของท่านคนที่มีผลงานโดดเด่นเท่านั้นจึงจะได้เลื่อน
ตาแหน่ง
ด้านผูบ้ งั คับบัญชา
21. หัวหน้าของท่านจะกล่าวชมเชย เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทางานได้
ดี
22. หัวหน้าของท่านเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบปฏิภาณดี โดย
ช่วยแนะนาแนวทางการทางานเพื่อให้งานของท่านออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
23. หัวหน้าของท่านเป็นคนที่มีความคิดทันสมัย ทาให้ผลงานของ
ท่านมีประสิทธิภาพ
24. หัวหน้าของท่านไม่ให้คาแนะนาที่ดีในการทางานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
25. ในการทางานหัวหน้าจะบอกกับท่านเสมอว่าท่านทางานได้ดี
เพียงใด ทาให้ท่านสามารถนาไปปรับปรุงการทางานของตนเองได้
26. หัวหน้าของท่านให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนประชุมร่วมกัน เพื่อ
หารือวางแผนการทางานทุกครั้ง
27. หัวหน้าของท่านสามารถชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ
รายละเอียดของงานได้อย่างชัดเจน
28. หัวหน้าของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าพบได้ทุก
เวลาที่ต้องการ
29. เมื่อท่านทางานผิดพลาด หัวหน้าจะให้คาแนะนาที่ดีและให้
กาลังใจเพื่อนาไปปรับปรุงการทางานไม่ให้มีข้อผิดพลาดอีก
30. หัวหน้าของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความ

Reliability
Corrected
Alpha if
Item-Total
Item
Correlation Deleted
.067

.675

.159

.653

ค่า Alpha = .812
.637
.778
.700

.773

.701

.773

.170

.881

.596

.787

.586

.784

.408

.803

.448

.801

.646

.775

.776

.765
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ข้อคาถาม
คิดเห็นในการทางานอย่างเต็มที่
ด้านเพือ่ นร่วมงาน
31. เพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยให้ท่านเกิดกาลังใจในการปฏิบัติงาน
32. เพื่อนร่วมงานของท่านมักจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
ทาให้การทางานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
33. เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็น
อย่างดี
34. เพื่อนร่วมงานของท่านมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี
35. เพื่อนร่วมงานของท่านสามารถทางานร่วมกับท่านได้เป็นอย่าง
ดี ทาให้ผลงานที่ได้เป็นที่น่าพอใจ
36. เพื่อนร่วมงานของท่านเป็นคนเฉลียวฉลาด และช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาในการทางานให้แก่ท่านเสมอ
37. เพื่อนร่วมงานของท่านมักจะให้คาแนะนาที่ดีหรือให้ความ
ช่วยเหลือในการทางานอยู่เสมอ
38. เมื่อมีปัญหาในการทางาน เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาหรือให้คาแนะนาที่ดีๆ เพื่อจัดการปัญหา
39. เพื่อนร่วมงานของท่านจะร่วมกันคิดร่วมกันทางาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้

Reliability
Corrected
Alpha if
Item-Total
Item
Correlation Deleted
ค่า Alpha = .903
.439
.909
.748
.887

.734

.888

.567
.831

.901
.88

.666

.893

.741

.888

.652

.894

.737

.889

Ref. code: 25595606035128GMK

76

ข้อคาถาม
ความผูกพันต่อองค์การ
ความผูกพันด้านจิตใจ
1. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทางานกับบริษัทนี้
2. ท่านรู้สึกมีความสุขที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับด้านดีขององค์การกับ
บุคคลภายนอก
3. ท่านรู้สึกว่าปัญหาของบริษัทเป็นปัญหาของท่านด้วย
4. ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสาคัญต่อองค์การ
5. ท่านมีความรู้สึกรักและผูกพันกับบริษัทของท่าน
6. บริษัทนี้มีความสาคัญและมีความหมายกับท่านอย่างยิ่ง
ด้านการคงอยูก่ บั องค์การ
7. ท่านกลัวว่าจะเกิดปัญหาในการดารงชีวิต หากท่านลาออกจาก
บริษัทนี้โดยไม่มีงานอื่นรองรับอยู่
8. เหตุผลสาคัญที่ทาให้ท่านไม่ลาออกจากบริษัทนี้คือ “งานหายาก”
9. การลาออกจากบริษัททาให้ท่านต้องสละผลประโยชน์บางอย่างที่
บริษัทที่ใหม่ไม่มีให้ท่าน
10. เป็นเรื่องยากในการตัดสินใจที่จะลาออกจากบริษัทในตอนนี้
แม้ว่าท่านอยากจะลาออกเพียงใดก็ตาม
ด้านบรรทัดฐาน
11. เหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่ทาให้ท่านยังคงทางานที่บริษัทนี้ คือ ท่าน
เชื่อว่าความจงรักภักดีเป็นสิ่งสาคัญ
12. แม้ว่าท่านจะได้รับข้อเสนองานที่ดีกว่าจากบริษัทอื่น ท่านคิดว่า
มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากท่านจะลาออกจากบริษัท
13. เพราะความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงทาให้
ท่านยังคงทางานกับบริษัทนี้ต่อไป
14. ท่านยินดีที่จะช่วยเหลือส่วนร่วมที่นาไปสู่การพัฒนาของบริษัท
อย่างเต็มที่

Reliability
Corrected Alpha if
Item-Total
Item
Correlation Deleted
Alpha = .743
Alpha = .855
.670
.827
.448
.863
.705
.818
.620
.838
.687
.822
.751
.810
Alpha = .607
.088
.703
.286
.279

.503
.368

.662

.674

Alpha = .696
.225
.503
.353

.816

.408

.501

.415

.499
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามเพือ่ การวิจยั ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน ทีส่ ง่ ผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่
คาชีแ้ จง
1. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ท่านตอบจะถูกเก็บเป็น
ความลับ และนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
2. แบบสอบถามชุดนี้ใช้เวลาในการทา 10 นาที มีจานวน หน้า โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน
3) แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
4) แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากที่สุด ข้อมูลที่ได้จะถือ
เป็นความลับ และการสรุปผลการศึกษาค้นคว้าจะเป็นไปในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบหรือเกิดความ
เสียหายต่อท่านหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ประการใด
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คาชีแ้ จง ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทัว่ ไป
กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน
เพียง 1 คาตอบ ใน 1 ข้อที่ตรงกับความเป็นจริง
ของท่านมากที่สุด
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) อายุ 22 - 34 ปี

2) อายุ 35-47 ปี

3) อายุ 48-60 ปี

3. ระดับการศึกษา
1) ปริญญาตรี

2) ปริญญาโท

3) ปริญญาเอก

4. ระยะเวลาการทางาน
1) น้อยกว่า 2 ปี
4) 11-15 ปี

2) 2-5 ปี
5) 16-20 ปี

3) 6-10 ปี
6) 20 ปีขึ้นไป

5. รายได้ต่อเดือน
1) 15,000 - 20,000 บาท
4) 40,001-50,000 บาท

2) 20,001 - 30,000 บาท
5) 50,001 บาทขึ้นไป

3) 30,001-40,000 บาท
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คาชีแ้ จง สาหรับส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 4
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน
คาตอบมีให้เลือก 5 ระดับ คือ
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
4 หมายถึง เห็นด้วย
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดย

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ข้อคาถาม
5
4
3
2
ปัจจัยจูงใจ
1. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
2. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่
ทาได้เป็นอย่างดี
3. ท่านมีความภูมิใจในงานที่ทาสาเร็จไปแล้ว
4. ท่านสามารถปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จโดยไม่มี
งานค้าง
5. ท่านสามารถปฎิบัติงานได้สาเร็จตรงตาม
กาหนดระเวลา
6. ท่านได้รับการยกย่อง ชมเชยจากหัวหน้างาน/
หน่วยงาน
7. ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
8. ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติแก่พนักงานในองค์การ
9. เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับใน
ความรู้ความสามารถของท่าน

1
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ข้อคาถาม

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

10. ท่านทราบบทบาทและหน้าที่ในการทางาน
ของท่าน
11. ปริมาณงานในความรับผิดชอบของท่านมี
ความเหมาะสม
12. ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนงาน และ
แนวทางปฏิบัติของงาน
13. ท่านมีอิสระในการทางานตามบทบาทหน้าที่
ในงานทีท่ ่านรับผิดชอบ
14. ท่านมีอานาจตัดสินใจในงานที่ท่านทาอยู่
อย่างเต็มที่
15. ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น
16. ท่านได้รับโอกาสในการเรียนรู้งานเพิ่มมาก
ขึ้น
17. ท่านมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการอบรม
เพิ่มพูนความรู้ ที่หน่วยงานมอบให้แก่ท่าน
ปัจจัยค้าจุน
18. บริษัทชี้แจงนโยบายขององค์การให้ทราบ
อย่างทั่วถึง
19. นโยบายการบริหารงานขององค์การมีความ
ชัดเจน
20. องค์การมีความยืดหยุ่นในการบริหารและ
จัดการ
21. กฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์การมีความเป็น
ธรรม
22. ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการให้คาแนะนา
ปรึกษาในการทางานของท่าน
23. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
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5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

24. ผู้บังคับบัญชาปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความยุติธรรม
25. ผู้บังคับบัญชาบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
26. หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และพร้อมใช้งาน
27. สถานที่ทางานของท่านมีการแบ่งพื้นที่เป็น
สัดส่วนอย่างเหมาะสม
28. สถานที่ทางานของท่านมีลักษณะแวดล้อม
เช่น อุณหภูมิพอเหมาะ แสงสว่างเพียงพอ มี
บรรยากาศชวนให้ทางาน
29. ท่านสามารถปฏิบัติงานโดยไม่กังวลต่อการ
โยกย้าย ปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือให้ลาออกจาก
งาน โดยไม่เป็นธรรมหรือให้ลาออกจากงาน โดย
ไม่เป็นธรรม
30. ท่านรู้สึกมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่การงานที่
ท่านกาลังปฏิบัติอยู่
31. ท่านรู้สึกว่าบริษัทที่ท่านทางานอยู่เป็น
องค์การที่มั่นคงที่สุด
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ด้านลักษณะงาน
1. งานที่ท่านทาอยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่น่าสนใจ

1

2. ท่านรู้สึกพอใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่
ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน
3. ท่านสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ทาอย่าง
เต็มที่
4. ท่านรู้สึกสบายใจกับงานที่ท่านทาอยู่
5. งานของท่านเป็นงานที่มีคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และองค์การ
6. งานที่ท่านทาเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ
7. งานของท่านมีลักษณะซ้าซากจาเจ
8. งานของท่านทาให้ท่านรู้สึกประสบความสาเร็จและ
ภาคภูมิใจ
ด้านค่าตอบแทน
9. รายได้ที่ท่านได้รับจากการทางานนี้เพียงพอต่อการ
ใช้จ่ายประจาวัน
10. เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับงานที่ทา
11. เงินเดือนที่ท่านได้รับสามารถนาไปใช้จ่ายได้อย่าง
สุขสบาย
12. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากการทางาน
ล่วงเวลา
13. อัตราเงินเดือนในปัจจุบันของท่านจัดว่าอยู่ใน
ระดับดี
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14. ท่านพอใจกับรายได้ที่ได้รับในปัจจุบัน
15.

ท่า นเชื่ อว่ า บริ ษั ทมี เ กณฑ์ การให้ เ งิน เดือ นที่

เหมาะสมและยุติธรรม
ด้านโอกาสและความก้าวหน้า
16. งานที่ท่านทาอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
17.

การที่ ท่ า นจะได้ เ ลื่ อ นต าแหน่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน
18. ท่านเชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนตาแหน่ง ถ้าท่าน
ทางานอย่างเต็มความสามารถ
19. การเลื่อนตาแหน่งของท่านต้องใช้เวลาพิจารณา
ผลงานนานหลายปี
20. ในองค์การของท่านคนที่มีผลงานโดดเด่นเท่านั้น
จึงจะได้เลื่อนตาแหน่ง
ด้านผู้บังคับบัญชา
21.

หั ว หน้ า ของท่ า นจะกล่ า วชมเชย เมื่ อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานได้ดี
22.

หั ว หน้ าของท่านเป็ นคนฉลาดและมีไหวพริบ

ปฏิภาณดี โดยช่วยแนะนาแนวทางการทางานเพื่อให้
งานของท่านออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
23. หัวหน้าของท่านเป็นคนที่มีค วามคิดทันสมัย ทา
ให้ผลงานของท่านมีประสิทธิภาพ
24. หัวหน้าของท่านไม่ให้คาแนะนาที่ดีในการทางาน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
25. ในการทางานหัวหน้าจะบอกกับท่านเสมอว่าท่าน
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ทางานได้ดีเพียงใด ทาให้ท่านสามารถนาไปปรับปรุง
การทางานของตนเองได้
26. หัวหน้าของท่านให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนประชุม
ร่วมกัน เพื่อหารือวางแผนการทางานทุกครั้ง
27. หัวหน้าของท่านสามารถชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทราบรายละเอียดของงานได้อย่างชัดเจน
28. หัวหน้าของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้า
พบได้ทุกเวลาที่ต้องการ
29. เมือ่ ท่านทางานผิดพลาด หัวหน้าจะให้คาแนะนาที่
ดีและให้กาลังใจเพื่อนาไปปรับปรุงการทางานไม่ให้มี
ข้อผิดพลาดอีก
30. หัวหน้าของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
แสดงความคิดเห็นในการทางานอย่างเต็มที่
ด้านเพื่อนร่วมงาน
31. เพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยให้ท่านเกิดกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
32. เพื่อนร่วมงานของท่านมักจะสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท างานท าให้ ก ารท างานร่ ว มกั น เป็ น ไปอย่ า ง
ราบรื่นและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
33. เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเป็นอย่างดี
34. เพื่อนร่วมงานของท่านมีความรับผิดชอบในหน้าที่
เป็นอย่างดี
35. เพื่อนร่วมงานของท่านสามารถทางานร่วมกับท่าน
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ได้เป็นอย่างดี ทาให้ผลงานที่ได้เป็นที่น่าพอใจ
36. เพื่อนร่วมงานของท่านเป็นคนเฉลียวฉลาด และ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการทางานให้แก่ท่านเสมอ
37. เพื่อนร่วมงานของท่านมักจะให้คาแนะนาที่ดีหรือ
ให้ความช่วยเหลือในการทางานอยู่เสมอ
38. เมื่อมีปัญหาในการทางาน เพื่อนร่วมงานของท่าน
ยิ น ดี ที่ จ ะช่ ว ยแก้ ปั ญ หาหรื อ ให้ ค าแนะน าที่ ดี ๆ เพื่ อ
จัดการปัญหา
39. เพื่อนร่วมงานของท่านจะร่วมกันคิดร่วมกันทางาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้

Ref. code: 25595606035128GMK

86
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์การ
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4
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ความผูกพันด้านจิตใจ
1. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทางานกับองค์การนี้

1

2. ท่านรู้สึกมีความสุขที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับด้านดีของ
องค์การกับบุคคลภายนอก
3. ท่านรู้สึกว่าปัญหาขององค์การเป็นปัญหาของท่าน
ด้วย
4. ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสาคัญต่อองค์การ
5. ท่านมีความรู้สึกรักและผูกพันกับองค์การของท่าน
6. องค์การนี้มีความสาคัญและมีความหมายกับท่าน
อย่างยิ่ง
ด้านการคงอยู่กับองค์การ
7. ท่านกลัวว่าจะเกิดปัญหาในการดารงชีวิต หากท่าน
ลาออกจากองค์การนี้โดยไม่มีงานอื่นรองรับอยู่
8. เหตุผลสาคัญที่ทาให้ท่านไม่ลาออกจากองค์การนี้คือ
“งานหายาก”
9. การลาออกจากองค์การทาให้ท่านต้องสละ
ผลประโยชน์บางอย่างที่องค์การที่ใหม่ไม่มีให้ท่าน
10.

เป็ น เรื่ องยากในการตัดสิ น ใจที่จะลาออกจาก

องค์การในตอนนี้ แม้ว่าท่านอยากจะลาออกเพียงใดก็
ตาม
ด้านบรรทัดฐาน
11. เหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่ทาให้ท่านยังคงทางานที่
องค์การนี้ คือ ท่านเชื่อว่าความจงรักภักดีเป็นสิ่งสาคัญ
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12. แม้ว่าท่านจะได้รับข้อเสนองานที่ดีกว่าจากองค์การ
อื่น ท่านคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหากท่านจะลาออก
จากองค์การ
13.

เพราะความรู้ สึ กรั บ ผิ ดชอบต่อ หน้ าที่ ที่ไ ด้รั บ

มอบหมาย จึ ง ท าให้ ท่ า นยั ง คงท างานกั บ องค์ ก ารนี้
ต่อไป
14. ท่านยินดีที่จะช่วยเหลือส่วนร่วมที่นาไปสู่การ
พัฒนาขององค์การอย่างเต็มที่
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