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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญั 

 

 การเติบโตของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ เป็นการสร้างความมัง่คงทางธุรกิจ ร้านกาแฟ

สตาร์บัคส์จะประสบความสําเร็จ ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ต้องอาศัยปัจจัยท่ีสําคัญหลายปัจจัย 

พนกังาน ถือเป็นปัจจยัท่ีสําคญั ท่ีมีส่วนช่วยในการผลกัดนั ให้ร้านกาแฟสตาร์บคัส์สามารถดาํเนิน

กิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ เป็นกาํลงัสําคญัในการผลกัดนัให้องค์ขบัเคล่ือนไปขา้งหน้าสู่

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้พนกังาน เปรียบเสมือนขุมทรัพยท่ี์มีค่ามหาศาล ซ่ึงการบริหารให้องค์การ

เติบโต ก้าวหน้า แบบยัง่ยืน และถาวร (สกาว สําราญคง, 2550 : 23) ต้องให้ความสําคญัและ

ตระหนกัและถึงการบริหารจดัการ พนกังานให้มีพึงพอใจ ความภกัดี และ มีความผกูพนัต่อองคก์ร

ความผกูพนัต่อองคก์รครอบคลุม มากกวา่ความพึงพอใจในงานท่ีทาํ ดว้ยเหตุน้ีเองจึงถือไดว้า่ความ

ผกูพนัต่อองคก์รเป็นกุญแจสําคญัท่ีจะคอยผกูมดัพนกังานให้ทาํงาน และอยูร่่วมกบัร้านกาแฟสตาร์

บคัส์ไปนาน ๆดงันั้นความผูกพนัต่อองค์กร มีความมัง่คงมากกว่าความพึงพอใจในงาน (ปรียาพร 

วงศ์อนุตรโรจน์,2551: 17) ซ่ึงความผูกพนัต่อองคก์รจะค่อย ๆ พฒันาไปอย่างช้า ๆ แต่จะอยู่อย่าง

มัน่คง เป็นแรงผลกัและแรงจูงใจให้พนกังานหรือบุคคลกรปฏิบติังานอย่างอุทิศตนเพื่อร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์ แต่ในทางกลบักนั ถา้พนกังานไม่มีความผกูพนัต่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์และความภกัดีต่อ

ปฏิบติังานอยา่งอุทิศตนเพื่อร้านกาแฟสตาร์บคัส์ แต่ในทางกลบักนั ถา้พนกังานไม่มีความผกูพนัต่อ

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ เม่ือมีปัญหา เกิดความอึดอดั ไม่พึงพอใจต่องานท่ีทาํ หรือมีส่ิงเร้าอ่ืนเขา้มาเช่น 

มีหน่วยงานใหม่ มีขอ้เสนอดี ๆ เขา้มา ก็จะลาออกจากงาน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อร้านกาแฟสตาร์

บคัส์ ตอ้งมาสร้างคนใหม่ ๆ เป็นการเสียเวลา และ ทรัพยากรอยา่งมาก ตลอดจนขวญัและกาํลงัใจ

และความเช่ือมัน่ของพนกังานท่ีอยูใ่นร้านกาแฟสตาร์บคัส์ (ทีระ วรีธรรมสาธิต,2553 :36) 

 ปัจจุบนัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้นยงัมิไดจ้าํกดัขอบเขตอยู่แค่สรรหา

และคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ารเท่านั้น แต่ยิ่งกวา่นั้นยงัมี

ส่ิงสําคญัท่ีจะดาํเนินควบคู่กนัไป คือปลูกฝังหรือสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรภายในองค์การเกิดพึง

พอใจ ผกูพนั ความซ่ือสัตย ์ความจงรักภกัดีจะร่วมมือและปฏิบติังานให้กบับุคลากร อนัจะส่งผลให้

บุคลากรมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างช่ือเสียง เม่ือพนกังานมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร ก็จะส่งผลทาํให้

เกิดแรงผลกัดนัแรงจูงใจและกระตุน้ใหพ้นกังานพร้อมท่ีอุทิศให้กบัองคก์าร ความผกูพนัองคก์ารจะ
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ช่วยเป็นหนา้ท่ีประสานเป็นตวัเช่ือมโยงของบุคลากรให้สอดคลอ้งไปดว้ยกนั (ทีราภทัร ขิงยะหลา้

,2555 : 45) ทาํให้ผูว้ิจยัศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน ร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพมหานครงานวิจยัน้ีจะทาํให้ทราบความคิดเห็นขอ้เสนอแนะของพนกังาน

เพื่อจะเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและแผนงานต่างๆในการปฏิบติังานของร้านกาแฟ สตาร์

บคัส์เพื่อนาํองคก์ารไปสู่ความสาํเร็จและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวต่้อไป 
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1.2 กรอบแนวความคดิ 

 

                           ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

รูปที ่1.1 กรอบแนวความคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านความต้องการของพนักงาน 

• ดา้นคุณภาพชีวิต 

• ดา้นผลตอบแทน 

• ดา้นความน่าเช่ือถือขององคก์าร 

• ดา้นทศันคติต่อองคก์าร 

• ดา้นความสาํคญัต่อองคก์าร 
 

ปัจจัยด้านลกัษณะงาน 

• ดา้นความเขา้ใจงาน 

• ดา้นลกัษณะงาน 

• ดา้นความทา้ทาย 

• ดา้นโอกาสกา้วหนา้ 

  

ความผูกพนัองค์การ 

• ดา้นความรู้สึก 

• ดา้นความต่อเน่ือง 

• ดา้นบรรทดัฐานสงัคม 
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1.3 คําถามของการวจัิย 

 คาํถามของการวจิยัคร้ังน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

1 ดา้นลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อความภกัดีในองคก์ารระดบัใด 

2 ดา้นปัจจยัดา้นความตอ้งการกบัความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อความภกัดีในองคก์าร

ระดบัใด 

1.4 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัองค์กรของพนกังาน

ร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อของพนักงานร้าน

กาแฟ สตาร์บคัส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อของพนักงานร้าน

กาแฟ สตาร์บคัส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4.เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา การสร้างความผูกผนัต่อองค์กรพนกังาน ร้านกาแฟ 

สตาร์บคัส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.5 สมมุติฐาน 
1.พนกังานร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีจะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

2.ปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานร้านกาแฟ สตาร์บัคส์  ท่ีแตกต่างกันมี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร  

 

1.6 ขอบเขตของการวจัิย 

 

 พืน้ทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีจะศึกษาครอบคลุมเฉพาะพนกังานร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  
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 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือแรงงาน พนกังานร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัเลือกพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมีพนกังาน 400 คน  

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 2.สําหรับปัจจัยด้านลักษณะงานการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัองค์กรจะศึกษา

ครอบคลุมเฉพาะ  ดา้นความเขา้ใจงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความทา้ทาย ดา้นโอกาสกา้วหนา้ 

 3. ปัจจยัดา้นความตอ้งการ ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัองค์กรจะศึกษาครอบคลุมเฉพาะ ดา้น

คุณภาพชีวิต ด้านผลตอบแทน ด้านความน่าเช่ือถือองค์การ ด้านทัศนคติต่อองค์การ ด้าน

ความสัมพนัธ์ต่อองคก์าร 

 4 ความผกูพนัองคก์รจะศึกษาครอบคลุมเฉพาะ ดา้นความรู้สึก ความต่อเน่ือง ดา้นบรรทดั

ฐานสังคม 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่ เดือน 1 ตุลาคม 2559 – 30 ตุลาคม 2559 

 

1.7 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตวัแปรตน้ ( Independent Variables)ไดแ้ก่ 
1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 2.สาํหรับปัจจยัดา้นลกัษณะงานการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัองคก์รจะศึกษา

ครอบคลุมเฉพาะ  ดา้นความเขา้ใจงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความทา้ทาย ดา้นโอกาสกา้วหนา้ 

3. ปัจจยัดา้นความตอ้งการ ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัองคก์รจะศึกษาครอบคลุมเฉพาะ ดา้น

คุณภาพชีวติ ดา้นผลตอบแทน ดา้นความน่าเช่ือถือองคก์าร ดา้นทศันคติต่อองคก์าร ดา้น

ความสัมพนัธ์ต่อองคก์าร 

ตวัแปรตาม ( Dependent Variables)คือ 

 1.ความผูกพนัองค์กรจะศึกษาครอบคลุมเฉพาะ ดา้นความรู้สึก ความต่อเน่ือง ดา้น

บรรทดัฐานสังคม 
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1.8 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1. ทาํใหท้ราบระดบัของความผกูพนัต่อท่ีดีต่อองคก์ารของพนกังาน ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

2. ทาํใหท้ราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังาน ของพนกังาน ร้านกาแฟสตาร์

บคัส์ 

3. นาํผลวิจยัท่ีได ้ไปปรับปรุงพฒันารูปแบบบริหาร ส่งผลให้ความผูกพนัองค์การของ

พนกังาน ช่วยลดปัญหาการลาออกจากกงานของพนกังาน ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

4. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและเป็นประโยชน์ในการลดตน้ทุนในการสรรหาพนกังานใหม่  

 

1.9 นิยามศัพท์ 

 

 ความผกูพนัองคก์าร หมายถึง ทศันคติ หรือความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองคก์าร เช่น 

มีความจงรักภกัดีต่อองค์การ ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม  และวฒันธรรมองค์การ มีความรู้สึกเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกบัองค์การ และมีความยินดีท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่อย่างเต็มท่ี

และเตม็ใจท่ีจะเป็นอนัอนัเดียวกบัองคก์าร 

ลกัษณะงาน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงาน ร้านกาแฟ สตาบคัส์  ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี

ไดแ้ก่  

ความเขา้ใจในการทาํงาน หมายถึง ผลในการปฏิบติัทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย

พิจารณาจากงานท่ีกาํหนด กระบวนการทาํงานท่ีชดัเจน 

โอกาสก้าวหน้าในงาน หมายถึง โอกาสในการเล่ือนฐานะทางตาํแหน่งให้สูงข้ึน โดย

พิจารณาจาก โอกาสการเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง การไดพ้ฒันาความรู้และความมัน่ใจในอนาคต 

ความน่าเช่ือถือขององค์การ หมายถึง การรับของพนกังาน ร้านกาแฟ สตาบคัส์  ท่ีมีความ

เช่ือมัน่และไวว้างใจต่อองคก์าร 

ระดบัความผกูพนัองคก์าร หมายถึง ระดบัความผกูพนัทั้งค่านิยมและแนวปฏิบติัท่ีบุคคลมี

ต่อองคก์าร 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ 

อนัทาํให้เกิดความภักดีต่อองค์การในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง อัน

ประกอบดว้ยขอ้สรุปไดด้งัน้ี  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีความผกูพนัต่อองคก์าร 

  2.2แนวคิดและทฤษฎีความภกัดีในองคก์าร 

  2.3 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัขวญัในการปฏิบติังาน 

  2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

2.1 แนวคิดและทฤษฎคีวามผูกพนัต่อองค์การ (Organizational Commitment) 

 ความสําคัญของความผูกพนัต่อองค์การ 

ความผูกพนัต่อองค์การมีความสําคัญอย่างมากระหว่างตัวของบุคลากรท่ีทาํงานและ

องคก์ารโดยBuchanan (1974)กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญั

อย่างยิ่งต่อความอยู่รอดและความมีประสิทธิภาพขององค์การโดยความผูกพนัจะเป็นทศันคติท่ี

สาํคญัยิง่สาํหรับองคก์ารไม่วา่จะเป็นองคก์ารแบบใด เพราะความผกูพนัเป็นตวัเช่ือมระหวา่งมนุษย์

กบัจุดหมายขององค์การ บุคลากรจะมีความรู้สึกรักองค์การก็ต่อเม่ือมีความรักและความผูกพนั

เสียก่อนโดยผู ้ท่ี มีความผูกพันกับองค์การจะเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน ยอมรับในค่านิยมและ

วตัถุประสงคข์ององคก์าร และถือเสมือนวา่องคก์ารเป็นของตน โดยสมาชิกจะเขา้มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆขององค์การตามบทบาทของตนอย่างเต็มท่ีเกิดเป็นแรงผลกัดนัให้ผูป้ฏิบติังานใน

องคก์ารท่ีมีความผกูพนัทาํงานไดดี้กวา่ผูอ่ื้น เน่ืองจากการท่ีสมาชิกรู้สึกวา่มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของใน

องค์การและมีส่วนร่วมสร้างเสริมประสิทธิภาพขององค์การความผูกพนัต่อองค์การเปรียบเป็น

ความคาดหวงัของสมาชิก ซ่ึงจะใชค้วามพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร และสร้าง 
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ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะทาํงานอยู่กับองค์การ ซ่ึงความรู้สึกเหล่าน้ีจะทาํให้สมาชิกมี

ความรู้สึกรักในองคก์ารในขณะท่ีJeffrey (2003)กล่าววา่ความผกูพนักบัองคก์ารมีความสําคญัท่ีสุด

เสมอ เพราะหากเพียงพนกังานมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ารจะไม่สามารถรับประกนัไดว้า่จะมีความ

มัน่คงกบัองคก์ารแมแ้ต่การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพของพนกังานในแต่ละวนัก็ยงัมาสามารถย ํ้าชดั

ไดว้่าความมีประสิทธิภาพจะทาํให้พนกังานเกิดความภกัดีความผูกพนัจึงเป็นมากกว่าพฤติกรรม

และการแสดงออกท่ีให้ความรู้สึกถึงความรักในองค์การและสามารถทาํเพื่อองค์การได้ดีซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวิธีคิดของ Meyer and Allen (1991) ท่ีกล่าววา่ความผกูพนัต่อองคก์ารช่วยสร้างความ

จงรักภกัดีของพนกังาน อนัเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความรู้สึกภายในใจ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัสําคญัในสถานท่ี

ทาํงาน ความผกูพนัจะทาํให้การทาํงานเกิดประสิทธิภาพสูง ความผกูพนัองค์การสามารถเป็นส่ิงท่ี

ทาํให้เกิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์ารจดัการและการจา้งงานการปฏิบติังานต่างๆเพื่อนาํมาเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงานให้องคก์ารไดพ้นักงานเป็นปัจจยัหลกัขององค์การเสมอเพราะพนกังาน

เป็นตวัขบัเคล่ือนการทาํงานขององค์การ ประสิทธิภาพในงาน ความตั้งใจ สามารถสร้างงานให้

สมบูรณ์แบบได ้ ส่วน Organ, Podsakoff& Mackenzie (2006) กล่าวว่าความผูกพนัต่อองค์การ

สําคญัต่อการทาํงานเป็นอย่างมากเพราะความผูกพนัของสมาชิกจะส่งผลต่อความรู้สึกทางจิตใจ

ก่อใหเ้กิดความรู้สึกมีพนัธะผกูพนักบัองคก์ารท่ีตนสังกดัอยูค่วามรู้สึกของความผกูพนัเป็นส่ิงสําคญั

ของการเกิดความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นระหวา่งบุคคลกบัองคก์าร โดยบุคคลท่ีรู้สึกวา่ตนเป็นส่วน

หน่ึงขององคก์ารจะมีความภาคภูมิใจและตอ้งการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารตลอดไป จึงเต็มใจท่ีจะ

อุทิศตนเพื่อความสาํเร็จขององคก์ารนอกจากความผกูพนัจะสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกและ

องคก์ารแลว้ ยงัช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถวางแผนโครงสร้างงานและโครงสร้างองคก์ารไดง่้ายข้ึน ซ่ึง

Meyer(1997) ได้กล่าวว่าความผูกพนัของพนักงานมีความสําคญัในส่วนช่วยให้ผูบ้ริหารสร้าง

เป้าหมายขององค์การให้บรรลุผลได้เพราะความผูกพนัต่อองค์การเป็นความรู้สึกท่ีมาจากทาง

อารมณ์ และก่อให้เกิดความผกูพนัต่อเน่ืองอนัทาํให้เกิดความเต็มใจท่ีจะยงัคงอยูใ่นองคก์ารและทาํ

เพื่อองคก์ารต่อไปส่ิงเหล่าน้ีจึงไม่เป็นอุปสรรคในการทาํงาน แต่ยงัเป็นตวัเสริมสร้างให้องคก์ารและ

พนกังานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

จากความสําคญัท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าความสําคญัของความผูกพนัต่อองค์การ ทาํให้เกิด

ลกัษณะความสัมพนัธ์อนัดีของบุคคลท่ีมีต่อองคก์าร ซ่ึงแสดงออกในความเช่ือถือและยอมรับอยา่ง

จริงจงัความผูกพนัเป็นตวัเช่ือมระหว่างองค์การและพนกังานเขา้ดว้ยกนั ทาํให้เกิดโครงสร้างของ

ประสิทธิภาพ และเกิดความสําเร็จขององคก์ารอยา่งสมบูรณ์แบบเม่ือพนกังานมีทศันคติอนัดีและมี

ความนึกคิดไปในทิศทางท่ีดีต่อองคก์าร จะส่งผลใหมี้ความซ่ือสัตยต่์อองคก์าร และความเต็มใจใน
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การร่วมเป็นสมาชิกท่ีสร้างเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ความผูกพนัสร้างความเต็มใจท่ีจะ

ทาํงานท่ีรัก จากความรู้สึกดงักล่าวทาํให้มีแนวโนม้ตํ่ามากท่ีบุคคลนั้นจะไม่สร้างประสิทธิภาพใน

ผลงานและความตอ้งการออกจากการเป็นสมาชิกองคก์าร 

 

ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ 

ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารมีความหมายท่ีหลากหลายอนัทาํให้สรุปได้

วา่ เป็นความรู้สึกและทศันคติท่ีมีต่อองคก์ารในเชิงบวกจนก่อเกิดเป็นความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่น โดย

Salancik(1983) ใหค้วามหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารวา่หมายถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ี

ได้แสดงออกมาอย่างมีความสัมพนัธ์กับองค์การโดยบุคคลท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การสูงจะมี

พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ารมากกวา่บุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารนอ้ย

กวา่หรือตํ่ากวา่ โดยพฤติกรรมดงักล่าวเปรียบเสมือนความจริงใจ และความตั้งใจท่ีจะทาํงานร่วมกบั

องคก์ารโดยไม่มีขอ้แมอ่ื้น เช่นเดียวกนักบัSteers(1977) ท่ีใหค้วามหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร

ว่าเป็นความรู้สึกของผูป้ฏิบัติงานท่ีแสดงตนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์การ มีจุดร่วมท่ี

เหมือนกบัสมาชิกองค์การคนอ่ืนๆ และเต็มใจท่ีจะทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจเพื่อปฏิบติังานและทาํ

ภารกิจขององค์การความรู้สึกน้ีจะแตกต่างจากความผูกพันต่อองค์การโดยปกติทั่วไป อัน

เน่ืองมาจากการเป็นสมาชิกขององค์การธรรมดาตรงท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานทัว่ๆไปจะไม่มีความ

ตั้งใจหรือความมุ่งมัน่ เพียงทาํงานตามหน้าท่ีให้แล้วเสร็จตามเวลา และจะไม่มีความทุ่มเพื่อ

ประสิทธิภาพ เพียงแต่ทาํงานในเวลางานเพื่อผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนเท่านั้น ต่างกบั

พฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งแทจ้ริงจะมุ่งเนน้มีความเต็มใจท่ีจะ

ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การมีความตั้งใจในงานท่ีตนทาํ มีความรักความผูกพนักบั

องคก์ารซ่ึง Greenberg & Baron (1993) กล่าววา่ความผกูพนัต่อองคก์ารหมายถึงขอบเขตของแต่ละ

บุคคลท่ีแสดงให้เห็นวา่บุคลากรมีความเก่ียวพนักบัองคก์ารเช่นไรนัน่คือคนท่ีไม่รักในองค์การจะ

ทาํงานเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีตนจะไดรั้บ มีการวางกฎเกณฑ์ให้ตนเองในส่วนของเวลา

งาน วนัท่ีทาํงาน หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ ส่วนคนท่ีมีความผกูพนักบัองคก์าร มกัจะยึดหลกัความถูกตอ้ง

และความมีประสิทธิภาพ และผลลพัธ์เชิงบวกท่ีองค์การจะไดรั้บมากว่าประโยชน์ของตวัเอง คน

กลุ่มน้ีจะมีความตั้งใจท่ีจะอยู่ในองค์กรด้วยความภกัดีและปรารถนาดีอย่างมุ่งมัน่สอดคล้องกับ 

Fosam(1998)ท่ีใหค้วามหมายความผกูพนัในองคก์ารวา่หมายถึงการมีส่วนร่วมในการทาํงาน มีการ

ให้ความร่วมมือกบัองค์การดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะเห็นผลลพัธ์อนัดี และทาํให้มีความมุ่งมัน่ในการ
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ทาํงานซ่ึงความมุ่งมัน่อย่างแรงกล้าน้ีทาํให้เกิดความเช่ือมโยงไปถึงความเต็มใจ ความภกัดีโดย 

Mowday(1979) ให้ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การว่าเป็นการแสดงออกท่ีมากกว่าความ

จงรักภกัดีปกติ เพราะความผกูพนัจะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่น และผลกัดนัให้บุคคลเต็มใจท่ี

จะอุทิศตวัเองเพื่อการสร้างสรรคใ์ห้องคก์รเจริญกา้วหนา้ข้ึน หรือวา่มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจต่อ

องคก์าร ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นความรู้สึกท่ีดีท่ีบุคคลมีต่อองค์การอย่าง

เหนียวแน่น โดยความรู้สึกท่ีดีจะทาํใหบุ้คคลแสดงออกมาในรูปของการปฏิบติัตนให้เกิดประโยชน์ 

เกิดคุณค่า โดยจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ารอยูเ่สมอนัน่คือความซ่ือสัตยต่์อ

งาน ความซ่ือสัตยต่์อหน้าท่ีท่ีองค์การพึงไดรั้บจากพนกังานความรู้สึกเหล่าน้ีเกิดข้ึนภายใตจิ้ตใต้

สํานึกของบุคคล เช่ือมโยงกบัคาํนิยามของ Kreisman(2002)ท่ีไดใ้ห้ความหมายของความผกูพนัต่อ

องคก์ารวา่ คือส่ิงท่ีอยูภ่ายใตจิ้ตใจของพนกังาน อยูใ่นความรับรู้ และจิตใตส้ํานึกโดยพนกังานและ

องคก์รมีความรับผิดชอบและมีภาระผูกพนัร่วมกนัอาจมีมีความสัมพนัธ์ท่ีคุน้เคยระหว่างพนกังาน

กับพนักงานด้วยกัน ซ่ึงเป็นการทํางานร่วมกันหรือมีส่วนในการพัฒนาร่วมกัน หรือแม้แต่

ความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชาอนัเป็นความสัมพนัธ์บนพื้นฐานของการทาํงาน 

และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานและการเกิดทีมท่ีมีคุณภาพ เช่นเดียวกับAllen & 

Meyer(1991)ใหค้วามหมายวา่ความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นความสัมพนัธ์อนัเหนียวแน่นของสมาชิก

ท่ีมีต่อองคก์าร ความสัมพนัธ์ของสมาชิกท่ีเปรียบเหมือนมิตรและครอบครัวสมาชิกจะมีความรู้สึก

ผูกพนัว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีความรู้สึกทางด้านจิตใจ และพฤติกรรมการคงอยู่กับ

องค์การมีความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกชอบหรือเจตคติด้านบวกท่ีมีต่องานในองค์การ 

ทศันคติเชิงบวกน้ีเองท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งองคก์ารและพนกังานจากความหมายดงักล่าวผูว้ิจยั

สรุปได้ว่า ความผูกพนัต่อองค์การคือ ความรู้สึกยินดี ความรัก ความจริงใจ การมีทศันคติท่ีดีต่อ

องคก์าร การไดเ้ป็นส่วนร่วม และการมีส่วนในการสร้างคุณค่าให้องค์การ  ส่ิงเหล่าน้ีก่อเกิดเป็น

ความซ่ือสัตยไ์ม่ตอ้งการเปล่ียนใจจากองค์การ มีความภกัดีและความรักในองค์การ โดยมีความ

ตอ้งการดาํรงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์ารดว้ยความเต็มใจ มีความรับรู้ต่อคุณค่าขององคก์ารและการ

นาํมาซ่ึงผลประโยชน์อนัดีอนัก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์าร 

 

 แนวคิดและองค์ประกอบความผูกพนัองค์การ 

Allen & Meyer(1990) กล่าววา่ความผกูพนัต่อองคก์ารเกิดจากองคป์ระกอบท่ีตอ้งเก่ียวพนั

กนัระหว่างพนักงานกบัองค์การ ซ่ึงความผูกพนัจะเกิดข้ึนได้ตอ้งมาจากทศันคติท่ีพนักงานมีต่อ
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องคก์ารในเชิงบวก เกิดเป็นความสัมพนัธ์อยา่งลึกซ้ึงของแต่ละบุคคล โดยบุคคลมีความเช่ือมัน่และ

ความมุ่งมัน่อย่างสูงต่อการทาํงานร่วมกับองค์การ มีความรักและความทุ่มเทกับองค์การ และ

กาํหนดวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารจะตอ้งประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ลกัษณะท่ีเป็นปัจจยัสร้างความ

ผกูพนัองคก์าร ดงัน้ี 

 1. ความผกูพนัดา้นความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึงความผูกพนัท่ี

เกิดข้ึนจากความรู้สึกเป็นความรู้สึกผูกพนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์การ เป็น

ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ และมีบทบาทในการดําเนินธุรกิจของ

องคก์าร 

 2. ความผกูพนัต่อเน่ือง (Continuance Commitment) หมายถึงความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากการ

คิดคาํนวณของบุคคลท่ีประกอบดว้ยทางเลือกท่ีมีหรือภาระหน้าท่ีและผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บ

จากองค์การโดยมีพื้นฐานในการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเน่ืองจากการทาํงาน ซ่ึง

พฤติกรรมการทาํงานจะวดัว่าบุคคลจะทาํงานอยู่กบัองค์การนั้นต่อไปหรือโยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ี

ทาํงาน 

3. ความผกูพนัท่ีเกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึงความ

ผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากค่านิยม วฒันธรรม หรือบรรทดัฐานของสังคม อาจมาจากความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานในองค์การหรือกบัหัวหน้างานก็ตามจะเป็นความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบแทนในส่ิงท่ี

บุคคลไดรั้บจากองค์การและความผูกพนัดงักล่าวเป็นการแสดงออกในรูปของความจงรักภกัดีต่อ

องคก์าร 

Miner (1992) ไดแ้บ่งแนวคิดของความผกูพนัต่อองคก์ารออกเป็น 2 ดา้น 

1. ดา้นพฤติกรรม เป็นแนวคิดท่ีมองความผูกพนัต่อองคก์ารในรูปของพฤติกรรม

การแสดงออกอย่างต่อเน่ืองคงเส้นคงวาในการทาํงานโดยไมโยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีทาํงาน และ

พยายามรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์การไวค้วามผูกพนัต่อองค์การเป็นผลมาจากการท่ี

พนกังานไดช้ัง่นํ้ าหนกัว่าเม่ือเขาทิ้งสถานะขององคก์ารไป เขาจะสูญเสียอะไรบา้ง เน่ืองจากการท่ี

พนักงานเข้าไปเป็นสมาชิกองค์การใดจะเกิดการลงทุนในองค์การข้ึนอาจเป็นเวลากําลังกาย 

สติปัญญา หรือกาํลังใจท่ีเสียไปให้กับองค์การเม่ือพนักงานได้ลงทุนในองค์การพนักงานก็จะ

คาดหวงัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากองคก์ารในระดบัท่ีเขารู้สึกวา่คุม้ค่าปัจจยัทางสังคมจะเป็นตวัแปร
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ท่ีสามารถใชว้ดัความผูกพนัต่อองคก์ารไดดี้ แนวคิดน้ีมุ่งท่ีว่าพนกังานกลวัท่ีจะสูญเสียประโยชน์

หลายอยา่งทาํใหเ้ขายงัคงอยูใ่นองคก์าร 

 2. ดา้นทศันคติเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร

โดยแสดงออกมาในรูปแบบของความเช่ือมัน่ ความเคารพและการยอมรับในเป้าหมายและ

ค่านิยมขององค์การ สมาชิกจะมีความตั้งใจทาํงานอย่างเต็มความสามารถ และพยายาม

สร้างคุณค่าให้กับตนเอง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์อนัดีให้กับ

องคก์ารและปรารถนาท่ีจะรักษาสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์ารไว ้

Steers (1977) ไดก้าํหนดว่าความผูกพนัต่อองค์การประกอบดว้ยลกัษณะสําคญั

อยา่งนอ้ย 3 ประการ โดยแนวคิดน้ีเป็นสาเหตุท่ีพนกังานจะยงัคงอยูใ่นองคก์ารเพราะเขามี

ความปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองคก์ารต่อไปคือ 

 1. ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

 2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร 

 3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์าร 

Steers & Porter(1977) จาํแนกความผกูพนัต่อองคก์ารเป็น 3 องคป์ระกอบคือ 

1. ความรู้สึกผกูพนัอยา่งเหนียวแน่นท่ีมีต่อองคก์ารท่ีตนทาํงานอยู ่

2. ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายขององคก์าร 

3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งสภาพสมาชิกขององคก์าร 

Sheldon (1971) ไดเ้ห็นว่าองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารคือ 

1. ระยะเวลาท่ีทาํงานอยู่ในองค์การระยะเวลาท่ีมีความยาวนานจะสร้างความ

ผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารให้กบัพนกังาน เวลาท่ีมากข้ึนจะทาํให้พนกังานมีส่วนร่วมในองคก์ารมากข้ึน 

มีการตดัสินใจ คิด วางแผน และมีการสั่งสมประสบการณ์  

2. ความผกูพนัต่อเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงมีส่วนผลกัดนัใหเ้กิดค่านิยมต่ออาชีพซ่ึงเพื่อน

ร่วมงานเป็นส่วนหน่ึงของการมาทาํงาน การมีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานจะเป็นตวัช้ีวดัความ
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พอใจในสถานท่ีทาํงานได้ การมีความสัมพนัธ์เชิงบวกจะทาํให้มีการร่วมมือกนัในทิศทางท่ีให้

ประโยชน์ เพื่อนร่วมงานจึงเป็นส่วนผลกัดนัใหมี้ทศันคติเชิงบวกหรือลบต่อสถานท่ีทาํงานได ้

3. การพฒันาประสบการณ์และความสนใจในอาชีพเม่ือบุคคลได้เขา้มามีส่วนร่วมใน

องคก์าร และมีประสบการณ์ในการสร้างงาน จะก่อให้เกิดความเช่ียวชาญและความสามรถต่างๆใน

รูปแบบของงานต่างๆได ้ 

Porter, Loler& Hackman (1975) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้น

ความมีอิสระในการทาํงานไวว้่าคนท่ีมีอิสระในการตดัสินใจในเร่ืองวิธีการทาํงานมากจะมีความ

ผูกพนัต่อองค์การมากกว่าคนท่ีมีความมีอิสระในการทาํงานดว้ยตนเองน้อยเน่ืองจากคนทุกคน

ปรารถนาท่ีจะมีอิสระในการกาํหนดวธีิการทาํงานดว้ยตวัเองการมีกฎเกณฑก์าํหนดวธีิการทาํงานให้

สมาชิกจะเป็นการทาํใหมี้แรงจูงใจในการปฏิบติังานตํ่าและทาํใหเ้กิดความไม่พอใจในงาน และการ

ใช้วิธีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดจะสร้างความกดดนัให้แก่คนท่ีทาํงาน ซ่ึงหากอยู่ภายใตค้วาม

กดดนัมากๆจะทาํให้บุคคลเกิดปฏิกิริยาตอบโตด้ว้ยการลาออกจากงาน เน่ืองจากงานมีความเป็น

อิสระตํ่า พนักงานอาจรู้สึกว่าความล้มเหลวในงานเป็นผลมาจากการทาํงานท่ีไม่ดีหรือการไม่มี

ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัลกัษณะงานท่ีเปิดโอกาสให้คนมีอิสระในการ

ตดัสินใจในการทาํงานตั้งแต่ตน้จนจบไม่วา่ผลการทาํงานจะออกมาอยา่งไรเขาจะรู้สึกวา่มนัข้ึนอยู่

กบัตวัของเขาเอง  ซ่ึงการท่ีบุคคลมีอาํนาจในการตดัสินใจดว้ยตนเองเขาจะมีความตั้งใจทาํงานและ

นาํไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์ารและจงรักภกัดีกบัองคก์าร 

David (1994) ไดศึ้กษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารวา่เป็นส่ิงท่ีเป็นพฤติกรรมของ

แต่ละบุคคลท่ีจะมีลกัษณะการปฏิบติังานท่ีต่างกนัตามทศันะคติของตนแต่จะมีความมุ่งมัน่ไปใน

ทิศทางเดียวกัน นั่นคือความต้องการสร้างคุณค่าให้ผลงาน และความสําเ ร็จของผลงาน 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีก่อใหเ้กิดความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารโดยจะแสดงออกมา 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1.  ความเช่ือมัน่ คือพนกังานจะมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า มีความศรัทธาใน

องค์การของตน และมียอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การความเช่ือมัน่ท่ีเกิดข้ึนจะทาํให้

พนกังานไม่เกิดความโลเลหรือไม่ซ่ือสัตยต่์อองคก์าร 
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2.  ความเตม็ใจ คือพนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทตนเองในการทาํงาน มีความพร้อมท่ีจะ

เสียสละเพื่อองค์การ และเต็มใจท่ีสร้างส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนองค์กรอย่างเต็ม

ความสามารถ 

3. ความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร คือมีความตอ้งการอยา่งมากท่ีจะรักษาสถานภาพ 

ความเป็นสมาชิกขององคก์ารพนกังานมีความซ่ือสัตยต่์อองคก์าร มีการพฒันาและตั้งใจอยา่งมากท่ี

จะไดเ้ป็นส่วนหน่ึง และเติบโตไปพร้อมๆกบัองคก์าร 

จากแนวคิดความผกูพนัต่อองค์การ3 ลกัษณะของ David (1994)  สรุปสาเหตุของความ

ผกูพนัของพนกังานไดว้า่ จะเกิดความผกูพนัข้ึนไดพ้นกังานตอ้งมีลกัษณะท่ีเกิดข้ึนจากความศรัทธา 

ต่อองค์การข้ึนภายในจิตใจดว้ยความเช่ือมัน่ต่อองค์การ ความเช่ือมัน่จะเป็นเหตุส่งให้พนกังานมี

ความมัน่ใจท่ีจะคงอยูใ่นองคก์าร และส่งผลไปถึงทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร ความเต็มใจท่ี

จะปฏิบติังานในองค์การ เป็นความสมคัรใจในการทาํงานมากกว่างานของตนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

เต็มใจท่ีจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ความเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ขององคก์าร เม่ือ

พนักงานเกิดความรักในองค์การ จะส่งผลต่อความทุ่มเทในการทํางาน พนักงานจะสร้าง

ประสิทธิภาพให้แก่งาน และยอมรับค่านิยมวฒันธรรมต่างๆในองค์การ สุดทา้ยคือความตอ้งการ

เป็นสมาชิกขององคก์าร ความตอ้งการน้ีมาจากความรักและความผกูพนัต่อองคก์าร พนกังานจะยึด

มัน่กบัองค์การและไม่เปล่ียนใจไปท่ีอ่ืนโดยท่ีองค์การไม่ตอ้งมีรางวลัจูงใจ แต่พนกังานจะปฏิบติั

เสมือนว่าองค์การเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว ทาํให้ไม่เกิดความเบ่ือ

หน่าย ความเบ่ืองาน และยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างงานสร้างคุณค่าเพื่ออยู่กบัองค์การและเติบโตไป

พร้อมๆกบัองคก์ารต่อไป 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎคีวามภักดีในองค์การ 

ความภกัดีในองค์การคือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ และทาํให้เกิดความรัก

และความผกูพนัต่อองคก์าร ความภกัดีเป็นความรู้สึกท่ีมาจากประสบการณ์อนัดีท่ีไดรั้บต่อองคก์าร

โดย Robert (1996) ไดใ้ห้ความหมายวา่ความจงรักภกัดีต่อองคก์ารคือความผกูพนัต่อองคก์ารหรือ
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เจตคติอนัดีท่ีพนกังานมีต่อองคก์ารโดยท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบความเก่ียวขอ้งของบุคคลท่ีมีต่อ

องค์การโดยกล่าวถึงเหตุผล 3 ประการว่า1.บุคคลมีความผูกพนัทางด้านจิตใจมีความศรัทธา 2.

บุคคลมีความผูกพนัต่อองคก์าร 3.การคงอยู่กบัองคก์าร มีความรักและหวงแหนต่อองคก์รท่ีตนเอง

เป็นสมาชิกอยู่เจตคติน้ีจะทาํให้องค์กรและสมาชิกมีความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่น พนกังานจะรักใน

องคก์ารจนกระทัง่รู้สึกว่าองค์กรท่ีตนทาํงานเป็นเหมือนบา้น ละครอบครัวท่ีตอ้งทาํนุบาํรุงรักษา 

และสร้างคุณค่าใหเ้กิดประโยชน์ ดว้ยความรักและหวงแหนในองคก์ารน้ีจึงสอดคลอ้งกบันิยามของ

Robert and Hiroshi (1977) ท่ีไดก้ล่าวว่าความภกัดีต่อองค์การ เป็นระดบัความมากน้อยของ

ความรู้สึกเป็นเจา้ของ พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากเหมือนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และ

คิดเสมอว่าตนมีส่วนในการสร้างสรรคผ์ลงานและสร้างความกา้วหน้าให้องคก์าร หรือแมแ้ต่ความ

ผูกพนัท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีตนทาํงานอยู่ ความผูกพนัเหล่าน้ีเกิดเป็นขอ้ดีท่ีทาํให้เกิดความภกัดีของ

พนกังานเม่ือพนกังานมีความภกัดีจะเป็นการยอมรับเป้าหมายหลกัขององคก์าร ยอมรับทศันคติเชิง

บวกท่ีองคก์ารสร้างให้ไปจนถึงค่านิยม ธรรมเนียมขององคก์ารต่างๆ รวมทั้งจะมีพฤติกรรมท่ีเป็น

ผลทางบวกต่อองคก์ารซ่ึงAlbert  (1970) ใหค้วามสาํคญัของความภกัดีต่อองคก์ารวา่ความจงรักภกัดี

ต่อองคก์ารจะทาํให้พนกังานมีความมัน่คงแมต้อ้งประสบปัญหาภายในองค์การก็ตาม เพราะความ

ภกัดีเป็นความต้องการท่ีพนักงานจะอยู่กับองค์การนั้ นต่อไปด้วยความศรัทธาในคุณภาพของ

องคก์ารถึงแมพ้นกังานผูน้ั้นจะมีความขดัแยง้กบัสมาชิกภายในองค์การก็ตามแต่ความซ่ือสัตยต่์อ

องคก์ารจะยงัคงอยู ่คลา้ยกบัความคิดเห็นของRosabeth (1971) ใหค้วามสําคญัไวว้า่ความจงรักภกัดี

ต่อองคก์าร คือความเต็มใจของบุคคลท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกในสังคมขององคก์าร บุคคล

ยงัคงตอ้งการสถานะของการเป็นพนกังาน ไดมี้ส่วนร่วมกบัองคก์ารและมีความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน และมีความผกูพนัต่อระบบสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน

ระหว่างบุคคลกบัสังคมโดยการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เก้ือกูลกนัรวมไปจนถึงประสบ

ผลสําเร็จในงานร่วมกัน ซ่ึงความสําคญัน้ีใกล้เคียงกบั Williams and Aderson (1991)ท่ีให้

ความสําคญัของความภกัดีต่อองค์การวา่เป็นวิธีการท่ีสมาชิกในองคก์ารสมคัรใจท่ีจะทาํ และขยาย

ผลให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์การต่อสังคม และนาํประสิทธิผลมาสู่ในองค์การ โดยผ่านความ

พยายามท่ีจะนาํเสนอองคก์ารของเขาผา่นชุมชน อยา่งไรก็ตามสมาชิกท่ีภกัดีจะพยายามผลกัดนัการ

สนบัสนุนองคก์าร การดูแล และอธิบายสินคา้ไปจนถึงกระบวนการการบริการขององคก์ารวา่เป็น
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ส่ิงท่ีมีคุณภาพสูงและมีการตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทาํให้มีการขยายมิตรภาพทาง

ธุรกิจซ่ึงจะนํามาสู่ประสิทธิผลขององค์การ เพราะพนักงานเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อการขยาย

ประสิทธิภาพขององคก์าร โดยส่วนใหญ่แลว้ผูท่ี้ตอ้งพบกบัลูกคา้และให้บริการลูกคา้คือพนกังาน 

ความภกัดีของพนักงานจึงมีความจาํเป็นต่อองค์การ พนักงานกลุ่มน้ีจะสร้างช่ือเสียงและความ

แข็งแกร่งให้องคก์ารผา่นการทาํงาน ในขณะท่ี Buchanan (1974)  ไดก้ล่าวถึงความจงรักภกัดีต่อ

องคก์าร ว่าเป็นความรู้สึกผูกพนัยึดมัน่กบัองค์การและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การนั้นๆ

ต่อไปโดยพนักงานพึงพอใจกบัผลตอบแทนท่ีได้รับ และพอใจกบัการบริหารองค์การของกลุ่ม

ผูบ้ริหารและ Dennis (1998) ให้ความหมายวา่ความจงรักภกัดีต่อองคก์ารวา่คือความเช่ือมโยงดา้น

ความผูกพนัระหว่างบริษทัและพนักงาน โดยอาศยัความผูกพนัน้ีท่ีรูปแบบของการบริหารงาน 

ความน่าเช่ือถือขององค์การ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ มิตรภาพในการทาํงานและโครงสร้าง

บริษัทซ่ึงปัจจัยส่วนบุคคลเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู ้ปฏิบัติงานจนแปร

เปล่ียนเป็นความผกูพนัต่อองคก์าร และนาํมาซ่ึงความจงรักภกัดี 

กล่าวโดยสรุปคือ ความภักดีในองค์การเป็นความตั้ งใจและพฤติกรรมของ

พนกังานท่ีมีความรู้สึกท่ีเช่ือมัน่ผกูพนั และความตอ้งการเป็นสมาชิกองค์การต่อไป โดยความรู้สึก

ดงักล่าวของพนกังานในองค์การจะเกิดข้ึนจากทศันคติท่ีมีต่อองค์การ ความภกัดีจะก่อให้เกิดการ

สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองค์การ สินคา้และการให้บริการ  เม่ือเกิดทศันคติท่ีดีและความสัมพนัธ์ท่ีดี

ในระยะยาวกบัองคก์ารแลว้ จะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมความรักและตระหนกัในคุณค่าเกิดความรู้สึก

การยอมรับในกฎเกณฑ์และความผกูพนัต่อเพื่อนร่วมงาน การแสดงออกของบุคลากรซ่ึงเคารพต่อ

องคก์ารจะแสดงออกมาในรูปแบบของการมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานและอุทิศตนต่อองคก์าร มี

ความผูกพนัสนใจเอาใจใส่ ภูมิใจ มีความรู้สึกเป็นเจา้ของเป็นส่วนหน่ึงขององค์การพยายามเป็น

บุคลากรท่ีดีขององค์การมีการพฒันาความสามารถตนเองและสร้างคุณภาพองค์กรสนับสนุน

องคก์ารจนกระทัง่ปกป้ององคก์ารใหค้งอยูแ่ละมีคุณภาพท่ีดี  

 

2.3 แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

 ทฤษฎสีองปัจจัยHerzberg 

 เฟรดเดอริกเฮอร์เบอร์ก (อา้งถึง สมยศ นาวีการ, 2546 : 316) เป็นผูน้าํเสนอทฤษฎี 2 ปัจจยั

เพื่อใช้ในการจูงใจ ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการทาํงานของมนุษย ์โดยการ
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สํารวจของนกับญัชี และวิศวกร 200 คน เพื่อสอบถามปัจจยัจูงใจในการทาํงาน ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัท่ีเป็นตวัจูงใจและไม่ใช่ตวัจูงใจในการทาํงานแตกต่างกนั ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจใน

งานมกัเก่ียวกบัตวังานซ่ึงHezbergเรียกว่าปัจจยัจูงใจ (Motivators) ส่วนปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความรู้สึก

ไม่พึงพอใจมกัเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของงาน เรียกว่า ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factor) การ

วจิยัของ Herzberg ไดข้อ้สรุป 2 ประการคือ 

 1. มีกลุ่มเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบังาน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจกบัพนักงาน หากไม่มี

เง่ือนไขเหล่านนั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า หากมีเง่ือนไขเหล่าน้ีแล้ว ถือเป็นส่ิงจูงใจพนักงาน

เง่ือนไขเหล่าน้ีเรียกวา่ ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความไม่พอใจ หรือปัจจยัสึขอนามยั ไดแ้ก่ 

  1.1 นโยบายบริษทั 

  1.2 การบงัคบับญัชา 

  1.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูอ้ยูใ่ต้

บงัคบับญัชา 

  1.4 ชีวติส่วนตวั 

  1.5 สถานภาพ 

  1.6 ความมัน่คงของงาน 
  1.7 เงินเดือน 

  1.8 สวสัดิการ 

  1.9 สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 2.มีกลุ่มเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับพนักงาน ซ่ึงก่อให้เกิดแรงจูงใจ โดยนําไปสู่การปฏิบัติท่ี

พนกังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงานของตน เง่ือนไขเหล่าน้ี เก่ียวกบัเน้ือหาของงาน หรือส่ิงท่ี

ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจไดแ้ก่ 

  2.1 ความสาํเร็จ 
  2.2 การยกยอ่ง 

  2.3 ลกัษณะของงาน 
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  2.4 ความรับผดิชอบ 

  2.5 ความกา้วหนา้ 

  2.6 การเติบโตและการพฒันาส่วนบุคคล 

 

   1. ทฤษฏีเก่ียวกบัการจูงใจในการทาํงานท่ีน่าสนใจอีกทฤษฎีคือ ทฤษฏี

คุณลกัษณะ ของงาน  (Job Characteristics Theory) ซ่ึงพฒันาโดย Hackman and Oldham (อา้งถึงใน 

P.Schulz and Ellan Schultz ,1994 : 162 ) ทฤษฏีดงักล่าวมีสาระสําคญัมีสาระสําคญั คือคุณลกัษณะ 

บางอย่างของงานมีผลต่อพฤติกรรมและทศันคติในการทาํงาน แต่คุณลกัษณะดงักล่าวจะไม่มีผล 

กระทบต่อพนักงานในแบบเดียวกนั บุคคลแต่ละคนจะมีความตอ้งการท่ีจะเติบโตและก้าวหน้า 

อยา่งแตกต่างกนั ซ่ึงบุคคลท่ีมีความตอ้งการท่ีจะเติบโตและกา้วหนา้อยา่งมาก จะไดรั้บผลกระทบ 

จากการเปล่ียนแปลงทางคุณลกัษณะของงานด้งกล่าวจะไม่มีผลต่อพฤติกรรม และทศันคติของ

บุคคลโดยตรงแต่อาจจะแสดงออกผา่นกระบวนการรับรู้ของบุคคล และคุณลกัษณะของงานท่ีดีจาํ

ทาํให้พนักงานเกิดสภาวะทางอารมณ์เชิงบวก เม่ือพนักงงานมีผลการปฏิบติังานท่ีดี สรุปได้ว่า

คุณลกัษณะเฉพาะของงานจะก่อใหเ้กิดสถานะทางจิตใจบางประการซ่ึงนาํไปสู่แรงจูงใจท่ีสูงข้ึน ผล

การปฏิบติัท่ีดีข้ึน และความพึงพอใจในงานท่ีมากข้ึน 

   2. ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลส์ (hierarchy of needs theory) 

(Maslow, 1954) มาสโลวไ์ดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองการจูงใจ และความเช่ือมนุษยมี์ความตอ้งการเป็น

พฤติกรรมจะเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้น 

   2.1 ความตอ้งการทางเสรีพื้นฐาน เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ

ร่างกายเพื่อความอยูร่อดของชีวติ อนัไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค อากาศ เป็น

ตน้ 

   2.2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัเม่ือความตอ้งการร่างกายไดรั้บการ

บาํบดัแล้วความต้องการของคนยงัมีความต้องการในเร่ืองการมีสุขภาพท่ีดี ความปลอดภยัจาก

อนัตราย ตลอดจนความมัน่คงในการประกอบอาชีพทาํงานหรือหนา้ท่ีการทาํงาน 
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   2.3 ความตอ้งการเขา้สังคมและมีพวกพอ้ง เม่ือความตอ้งการทั้งสองขั้นท่ี

กล่าวมา ไดรั้บการตอบสนองแลว้ บุคคลมีความตอ้งการทางสังคมคือการมีเพื่อนฝูงและตอ้งการ

เป็นท่ียอมรับตอ้งการคนรัก ปรารถนาดี ตอ้งการรู้สึกอยากเป็นเจา้ของและเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม

สังคม 

   2.4 ความตอ้งการมีศกัด์ิศรีและมีสถานภาพ ความตอ้งการขั้นน้ีคือความ

ตอ้งการท่ีจะให้คนอ่ืนยอมรับนับถือ มีความภาคภูมิใจในตวัเองเพื่อศกัด์ิศรี มีความภาคภูมิใจมี

สถานภาพในสังคมมีความนบัถือตนเอง 

   2.5 ความตอ้งการท่ีจะทาํให้สําเร็จตามความนึกคิดหรือทาํให้ชีวิตมีความ

หมายความตอ้งการขั้นน้ีเป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดท่ีบุคคลตระหนกัถึงศกัยภาพแห่งตนจากการท่ี

มีโอกาสพฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้กวา้งขวางออกไป 

 ตามทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลวน้ี์ ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพยายามศึกษาความตอ้งการ

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานอยู่เสมอว่า แต่ละคนมีความตอ้งการส่ิงใด ตอบสนองความ

ตอ้งการของเขาเหล่านั้นไดจ้นถึงระดบัท่ีพึงพอใจก็เช่ือแน่วา่ระดบัในการปฏิบติัของบุคคลหรือกลุ่ม

จะสูงตามไปดว้ย 

  3. ทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’smodified needs) 

ประกอบด้วยความต้องการชีวิตรอด ความต้องการท่ีจะสัมพนัธภาพกับบุคคลอ่ืน และความ

เจริญกา้วหนา้ (ธงชยั สันติงวษ,์ 2535) 

   3.1 ความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตรอด( existence need) เป็นความตอ้งการ

ทางด้านร่างกายและความต้องการท่ีจะได้ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีอยู่อาศัย อาหาร ค่าจ้าง 

ผลประโยชน์ตอบแทนตลอดจนสภาพการทาํงานไดดี้ 

   3.2 ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (relation needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะมี

ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆในสังคมเช่น ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนฝูง 

ผูร่้วมงาน และบุคคลท่ีตนเองเก่ียวขอ้งดว้ย แนวคิดพื้นฐานของความตอ้งการในระดบัน้ี คือคนเรา

จะมีความพึงพอใจเกิดข้ึนเม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
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   3.3 ความตอ้งการเจริญกา้วหนา้ (grownt needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะ

ผลกัดนับุคคลท่ีตนเองมีความเก่ียวขอ้งดว้ย แนวคิดพื้นฐานของความตอ้งการในระดบัน้ี คือคนเรา

จะมีความพึงพอใจเกิดข้ึนต่อเม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

  4. ทฤษฏีความตอ้งการความสําเร็จของแมคคลีแลนด์ (McCleland achievement 

motivation theory)  

  แมคคีลแลนด์ได้สรุปคุณลักษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่ฤทธ์ิสูง ว่าเป็นผูท่ี้มี

ลกัษณะดงัน้ี คือ มีความรับผิดชอบ ไม่เก่ียงงาน และเม่ือเผชิญอุปสรรคก็มุ่งมัน่ท่ีจะหาวิธีแก้ไข

ปัญหาใหไ้ดไ้ม่ยอมแพปั้ญหา ในองคก์รท่ีมีลกัษณะปัญหาน้ีมกัเป็นพนกังานท่ีทาํคนเดียว หรือเป็น

องค์กรท่ีคดัเลือกพนักงานจากความสามารถ ไม่เล่นพรรคพวก พนักท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง

ตั้งเป้าหมายของการทาํงานสูงและพอใจกบัการไดท้าํงาน ทา้ทายความสามารถเพื่อให้ถึงเป้าหมาย

นั้นให้ได้ ไม่กลวัเหน่ือย ไม่คิดว่าตนทาํงานได้มากกว่าคนอ่ืน มีความต้องการรับทราบผลการ

กระทาํของตน พนักงานลกัษณะน้ีจะกระหายใครรู้ความคิดของคนอ่ืนมาก อยากรู้ว่าคนอ่ืนคิด

อย่างไรรู้สึกอยา่งไร ถา้ไม่ไดรั้บทราบก็มกัจะกงัวลใจ ถา้ทราบว่าให้ผลดีจะพึงพอใจและเป็นแรง

กระตุน้ใหก้ระทาํต่อเน่ืองต่อไป 

  โดยสรุปพนักงานท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมกัต้องการทาํงานท่ีมีลักษณะ 3 

ประการดงัน้ี(ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2544 : 110) 

  1. พนกังานตอ้งการท่ีจะเปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบเป็นส่วนเฉพาะของเขา เพื่อ

วา่จะไดมี้อิสระท่ีจะตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดด้ว้ย 

  2. พนกังานตอ้งการงานท่ีระดบัยากง่ายพอดี ไม่ง่ายเกินไป หรือยากเกินไปกว่า

ความสามารถของเขา เพราะถ้าง่ายเกินไปก็ประสบความสําเร็จง่าย และถ้าอยากเกินไปอาจไม่

ประสบผลสาํเร็จ 

  3. พนกังานตอ้งมีการงานท่ีแน่นอนและต่อเน่ือง ตอ้งการไดรั้บทราบผลงานและ

ความกา้วหนา้ของตนเอง คือตอ้งการสนบัสนุนให้งานนั้นๆ ดาํเนินไปไดต้ลอด ตอ้งการยอมรับใน
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ระดบัท่ีพอดีในภาพรวมของผลงาน และโดยต่อเน่ืองสมํ่าเสมอเพื่อให้โอกาสแสดงผลงานไดเ้ร่ือยๆ

เพื่อใหเ้ห็นความกา้วหนา้พิสูจน์ตวัเอง 

  จากแนวคิดและทฤษฏี ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับขวัญในการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า 

องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดขวญั ประกอบดว้ย ความเป็นผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน    

2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัขวญัในการปฏิบัติงาน 

 1. ความหมายของขวญักาํลงัใจในการปฏิบัติงาน 

 นกัวชิาการท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ขวญัในการปฏิบติังาน หลายคนไดใ้ห้ความหมาย และคาํจาํกดั

ความเก่ียวกบั “ขวญั” 

  ราชบณัฑิตสถาน (2546 : 169) ไดใ้หค้วามหมายของขวญัไวว้า่ ขวญัหมายถึง ส่ิงท่ี

ไม่มีตวัตน เช่ือว่ามีอยู่ประจาํวนัของคนนั้นตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวญัอยู่กบัตวัก็เป็นสิริมงคล เป็นสุข

สบาย จิตมัน่คง ถา้คนตกใจเสียขวญั ขวญัก็จะออกไปจากร่าง ซ่ึงท่ีเรียกว่า ขวญัหาย ขวญัหนี เป็น

ตน้ 

  สมพงษ ์เกษมสิน (2550 : 198) กล่าวา่ ขวญั เป็นนามธรรมท่ีไม่มีรูปร่างและขวญัดี

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานนั้น คือความตั้งใจของคนทาํงานท่ีจะอุทิศเวลาและแรงกายของตน เพื่อ

สนองความตอ้งการและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

  นิภา แกว้ศรีงาม (2553 : 198) กล่าว่าขวญั และกาํลงัใจเป็นนามธรรม หมายถึง 

สภาวการณ์ของความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมและต่อการทาํงาน ขวญัจึงเป็นแงค์

ประกอบแห่งพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปของความรู้วึกท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

สภาวการณ์หรือสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในขณะนั้น 

  เดวิส (Davis,1962 : 545-546) ให้คาํจาํกดัความไวว้า่ ขวญัคือทศันคติของบุคคล

และกลุ่มบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มของงานของเขา ตลอดถึงความร่วมมือดว้ยความสมคัรใจใน

การทาํงานอยา่งเตม็ท่ีและความสามารถ เพือ่ประโยชน์สูงสุดท่ีดีขององคก์ร 
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  จากความหมายของคาํว่า “ขวญั” ท่ีกล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ “ขวญั” คือ

สภาวะการณ์ทางอารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคล ซ่ึงส่งผลต่อการทาํงาน อนัเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีความ

ผูกพนักบัองค์กร และเพื่อนร่วมงาน รวมถึงกาํลงัใจและความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานให้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ปัจจัยหรือองค์ประกอบของขวญัในการปฏิบัติงาน 

 การท่ีจะทาํให้บุคคลในองค์กรมีขวญัและกาํลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังาน ตอ้งอาศยัปัจจยัท่ี

ก่อให้เ กิดขวัญหรือองค์ประกอบของขวัญ นักวิชาการหลายท่าน ได้ศึกษาถึงปัจจัยหรือ

องคป์ระกอบของขวญักล่าวโดยสรุปดงัน้ี 

 เดวิส (Davis, 1962 อา้งถึงใน วิชยั แหวนเพชร, 2551 : 118-119) กล่าววา่ขวญัดีหรือการมี

ขวญันั้นเกิดจากองคป์ระกอบท่ีสาํคญัๆดงัน้ี 

 1. ลักษณะท่าทางบทบาทของผูน้ํา หรือก้าวหน้าท่ีมีต่อผู ้ใต้บังคับบัญชากล่าวคือ

สัมพนัธภาพระหว่างกนัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัพนกังาน มีความสําคญัต่อการเสริมสร้างขวญัให้

เกิดข้ึนแก่พนกังานและเสริมสร้างความสาํเร็จใหแ้ก่องคก์ร 

 2. ความพึงพอใจในหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบติัออยู่ เพราะในการปฏิบติังานนั้น ถา้บุคคลได้

ทาํงานท่ีตนพึงพอใจ ยอ่มไดผ้ลกวา่การปฏิบติังานท่ีตนไม่พึงพอใจ 

 3. ความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายหลกัและนโยบาย การดาํเนินงานขององค์กรทั้งเพื่อน

ร่วมงาน และหวัหนา้งาน ตลอดจนการจดัองคก์ร และนโยบายการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพช่วย

ใหเ้กิดขวญัในการปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน 

 4. การให้บาํเหน็จรางวลั เล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง แก่ผูป้ฏิบติังานดียอ่มจะเป็นแรงจูงใจให้

ผูป้ฏิบติังานมีความขยนัขนัแขง็ในการทาํงาน มีความมัน่ใจและมีขวญัดียิง่ข้ึน 

 5. สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ควรให้ถูกสุขลกัษณะ มีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่างท่า

เพียงพอ ตลอดจนมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํงานและมีความปลอดภยั 
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 6. สุขภาพของผูป้ฏิบติังานรวมทั้งสภาพทางกายภาพ และสภาพจิตใจ มีผลอยา่งมากต่อการ

ทาํงาน เม่ือผูป้ฏิบติังานมีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตแลว้ ยอ่มไม่สามารถทาํงานให้

เกิดผลดีได ้

 คาร์เวล ์(carvel ,1970 อา้งถึงใน วชิยั แหวนเพชร, 2551 : 119-120) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ

ของขวญัในการทาํงานวา่ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆดงัน้ี 

 1. คุณค่าของงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลวา่งานท่ีตนทาํอยูน่ั้น เป็นงานท่ีมีคุณค่าจริงทาํ

ให้มีความภาคภูมิใจ มีสถานภาพดี มีความพึงพอใจ หรือไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากบุคคลอ่ืนและ

ยิ่งถา้เป็นงานท่ีตรงกบัความสามารถ และถนดัดว้ยแลว้ก็จะเกิดความรู้สึกวา่เป็นงานท่ีทา้ทา้ยและ

ทาํงานไดอ้ยา่งสร้างสรรคม์ากข้ึนและเม่ือเป็นเช่นนั้นขวญัและกาํลงัใจจะมีมากข้ึน 

 2. การนิเทศงาน พนกังานไดรั้บส่ิงต่างๆจากผูบ้ริหาร เช่นความเอาใจใส่ ความยุติธรรมไม่

กา้วร้าว ซ่ือสัตย ์เป็นท่ีปรึกษาส่วนตวัและการงานได้ มีความเขา้ใจและใกลชิ้ดกบัพนกังานเป็น

อย่างดี ถ้าพนักงานได้รับและพบกบัผูบ้ริหารท่ีมีลกัษณะดังกล่าว ก็จะทาํให้มีขวญักาํลงัใจของ

พนกังานยอ่มมีมากข้ึน 

 3. สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ

ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม อากาศถ่ายเท แสงสว่างเหมาะสม ตลอดจนมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเพียงพอ

สาํหรับการทาํงานส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะมีส่วนใหพ้นกังานเกิดขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

 4. ค่าจา้งหรือค่าแรงถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการสร้างขวญัในการทาํงาน เช่น การให้

รางวลั การข้ึนเงินเดือนสมํ่าเสมอ การแบ่งปันรายได ้หรือรายไดท่ี้ไดน้อกเหนือจากเงินเดือน หรือ

เม่ือเกิดอุบติัเหตุก็จ่ายเงินชดเชยอยา่งยติุธรรม ถา้พนกังานไดพ้บกบัสภาพแบบน้ีก็จะมีขวญักาํลงัใจ

สูง 

 5. โอกาสท่ีจะกา้วหน้าในการทาํงานของพนกังาน บุคคลมีความตอ้งการท่ีจะกา้วหนา้อยู่

ตลอดเวลาการท่ีมีโอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานของตน จึงเป็นส่วนประกอบหน่ึงในการบาํรุง

ขว ัญเม่ือผู ้บริหารมีหลักเกณฑ์และนโยบายท่ีแน่นอน ก็จะทําให้พนักงานทุกคนมีความ

ทะเยอทะยานและแข่งขนัในการปฏิบติังานต่อไป 
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 6. ความปลอดภยั ความรู้สึกปลอดภยัเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัประการหน่ึง ท่ีจะทาํให้

ขวญัของพนกังานท่ีดี นัน่หมายถึงพนกังานจะมีความรู้สึกว่าตนปลอดภยัและมีความมัน่คงในการ

ทาํงาน 

 7. การจดัการและการบริหาร เป็นองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีสําคญัเพราะการจดัการหรือ

การบริหารท่ีดีอาจจะทาํใหเ้กิดขวญัดีหรือไม่ดีไดง่้าย 

 8. สภาพแวดลอ้มทางสังคม ถา้พนกังานมีความสบายใจเขาก็จะมีขวญัดี หากเขาทาํงานอยู่

ในกลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัก็จะทาํให้ขวญักาํลงัใจของพนกังานดี เม่ือขวญัดีก็จะทาํให้ทาํงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีความร่วมมือร่วมใจกนัอย่างดีในกลุ่ม ยอมรับซ่ึงกนัและกนั รู้หน้าท่ีของ

ตนเอง มีความรับผดิชอบและสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 

 9. การติดต่อส่ือสาร เป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงท่ีทาํให้พนักงานมีขวญัดี เพราะการ

ติดต่อส่ือสารจะทาํใหพ้นกังานรู้ความเป็นมาขององคก์ร ถา้เร่ืองท่ีจะแจง้ใหพ้นกังานรับรู้เป็นเร่ืองท่ี

ดี ก็จะทาํใหข้วญักาํลงัใจของพนกังานดีไปดว้ย 

 10. ผลตอบแทนท่ีพนกังานพึงจะไดรั้บ หากองคก์รมีผลตอบแทนท่ีดี เช่น เม่ือเกษียนมีเงิน

บาํเหน็จบาํนาญ การลาพกัผอ่นประจาํปีก็ไดรั้บเงินเดือนเพิ่ม หรือจ่ายเงินชดเชยให้เม่ือเกิดอุบติัเหตุ

ในการทาํงาน มีการประกนัภยัให้กบัตนเอง จ่ายค่ารักษาพยาบาล จะทาํให้พนกังานในองคก์รนั้นมี

ขวญัและกาํลงัใจท่ีดี 

 สาํหรับทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจและเป็นสาเหตุทาํให้

เกิดขวญัในการปฏิบติังาน โดยท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเสริมสร้างขวญัให้ถูกจุด หรือถูกวิธีนั้นจาํเป็นอยา่ง

ยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัหรือมูลเหตุ ทาํให้เกิดขวญั

ทฤษฎีท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

 2.2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์เบริก (Herzber, 1995) เฮอร์ซเบิร์กไดส้ร้างทฤษฎีแรงจูงใจ

สองปัจจยั เรียกว่า ส่ิงท่ีสร้างความพอใจ และส่ิงท่ีสร้างความไม่พอใจ ซ่ึงนักการตลาดนํามา

ประยุกต์ใช้คือ ผูข้ายพยายามหลีกเล่ียงความไม่พอใจท่ีอาจเกิดข้ึน เช่นนโยบายท่ีแย่ในความรู้สึก
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ของลูกคา้ และพยายามสร้างส่ิงท่ีพอใจมากกว่า  หรือการจูงใจให้มากในการซ้ือสินคา้ โดยการ

กาํหนดส่ิงท่ีสร้างใหเ้กิดความพอใจหลกัและตอบสนองนั้น 

 2.2.2 ทฤษฏีสองปัจจยั (Two-factor theory) เป็นทฤษฏีเฮอร์ซเบิร์ก ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั

แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลโดยศึกษาความตอ้งการของตนในองค์กร หรือการจูงใจจากการ

ทาํงาน คาํตอบก็คือ บุคคลตอ้งการความสุขจากการทาํงาน และความสุขจากการทาํงานนั้น ไดม้า

จากความพึงพอใจในงานท่ีทาํ ความพึงพอใจหรือความไม่พอใจในงานมีสาเหตุจากปัจจยั  2กลุ่ม 

คือปัจจยัจูงใจ (motivation factor)โดยเฉพาะเจาะจง และปัจจยัคํ้าจุน (maintenancefactor) 

   2.2.2.1 ปัจจยัจูงใจเป็นส่วนประกอบกบังานโดยตรง ซ่ึงจูงใจให้คนชอบ

และรักงานท่ีปฏิบติั เป็นปัจจยักระตุน้ให้บุคคลในองคก์รเกิดความพึงพอใจและสามารถปฏิบติังาน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการภายในของ

บุคคลไดด้ว้ย ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ 

   1) ความสําเร็จในงานท่ีทาํของบุคคล (achievement ) หมายถึง การท่ี

บุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จส้ิน และประสบความสําเร็จอยา่งดี มีความสามารถในการแกปั้ญหา

ต่างๆการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลสําเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมใน

ผลสาํเร็จของงาน 

   2) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (recoginition) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ

จากบุคคลต่างๆทั้งผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน ผูม้าขอรับคาํปรึกษา ฯลฯ การยอมรับน้ีอาจอยูใ่นรูปแบบ

การชมเชย การแสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีก่อให้เห็นถึงการยอมรับ

ในความสามารถ เม่ือไดท้าํงานอย่างหน่ึงอย่างใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยู่กบั

ความสาํเร็จในงานดว้ย 

   3) ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (the work itself ) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ี

ตอ้งอาศยัความคิดร่ิเร่ิมสร้างสรรคท์า้ทายให้ลงมือทาํ หรือเป็นหน่วยงานท่ีสามารถกระทาํไดต้ั้งตน้

จนจบโดยลาํพงัแต่เพียงผูเ้ดียว 
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   4)ความรับผิดชอบ (responsibirity) หมายถึงการได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบงานใหม่ๆและมีอาํนาจรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี ไม่มีการตรวจตราดูแล หรือควบคุมอย่าง

ใกลชิ้ด 

   5) ความก้าวหน้า (advancement) หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับการเล่ือน

ตาํแหน่งใหสู้งข้ึน การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่ม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 

   2.2.2.2 ปัจจยัคํ้าจุน 

   1) เงินเดือน (Salary)หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนข้ึนเงินเดือน 

   2) โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (possibility of growth) หมายถึง

การท่ีบุคคลได้รับแต่งตั้งให้เล่ือนตาํแหน่งภายในหน่วยงานรวมถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถ

ไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ 

   3) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 

(interpersonal relation among superior,subordinate and peers) หมายถึงการติดต่อส่ือสารในทุก

รูปแบบท่ีแสดงถึงความสัมพนัธอนัดีต่อกนั 

   4) นโยบายการบริหาร (Company policy and administration) หมายถึง

การจดัการ การบริหารองคก์ร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 

   5) สภาพการทาํงาน (working conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพ

ของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการทาํงาน รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์  

   6) สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง การท่ีอาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือ

ในสังคมเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี 

   7) ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal life) ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผล

ท่ีไดรั้บจากงานในหนา้ท่ี เช่นการทีบุคคลถูกยา้ยไปทาํท่ีแห่งใหม่ ซ่ึงหากไกลจากครอบครัว ทาํให้

ไม่มีความสุข และไม่พอใจกบัการทาํงานในท่ีแห่งใหม่ 

   8) ความมัน่คงในการทาํงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมี

ต่อความมัน่คงในการทาํงาน ความย ัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์ร 

   9)  วิ ธีปกครองบังคับบัญชา  ( technical supervision)  หมายถึง

ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการบริหารงาน และความยติุธรรมการปกครอง 
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 จากปัจจยัสองปัจจยั สรุปได้ว่าปัจจัยทั้งสองด้านน้ี เป็นส่ิงท่ีบุคคลต้องการเพราะเป็น

แรงจูงใจในการทาํงาน องคป์ระกอบปัจจยัจูงใจเป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีทาํให้บุคคลเกิดความสุข

ในการทาํงาน เม่ือบุคคลไดรั้บตอบสนองดว้ยปัจจยัชนิดน้ีจะช่วยเพิ่มพูนแรงจูงใจผลท่ีตามมาคือ 

การเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน หรือ ไม่พึงพอใจในงาน ช่วยให้คนเปล่ียนเจตคติจากการไม่

อยากทาํงานมาสู่ความพร้อมท่ีจะทาํงาน 

 

 

2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

Michael Asiedu(2014) ไดศึ้กษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีต่อองค์กร โดยใช้เคร่ืองมือปรังปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานและการเข้าถึง

การตลาดภายใน จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการศึกษาว่าองค์กรท่ีพนักงานมีความผูกพนัต่อ

องคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน

ในอุตสาหกรรมการธนาคารท่ีทาํการศึกษา การวิจยัไม่ไดใ้ชก้ารทดลองจากการสํารวจเชิงปริมาณ 

แต่ใช้แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของพนกังาน 200 คน จาก 10 ธนาคาร

พาณิชยท่ี์แตกต่างกนัไปในประเทศกานา และประเมินวา่ผลการดาํเนินงานของพวกเขาคืออิทธิพล

ท่ีมาจากความผกูพนัต่อองคก์รของพวกเขาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท่ีมีต่อองคก์ร 

Dr. JavadMehrabi (2013) ทาํการศึกษา อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อ

องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรการศึกษาคร้ังน้ีได้ดาํเนินการในการอธิบาย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์รท่ีไดรั้บการ

ดําเนินการโดยใช้ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย วิธีสถิติประชากร คือพนักงานท่ีมีระดับ

การศึกษาของประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง270 คนโดยใชแ้บบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์ร 18 

คาํถาม และมาตรฐานของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์ร 10 คาํถาม  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ความถูกต้องของแบบสอบถามได้รับการยืนยนัผ่านความตรงตามเน้ือหาโดย

ผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยแ์ละมีความน่าเช่ือถือผ่านการทดสอบก่อนและการคาํนวณวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันและซอฟตแ์วร์โปรแกรม SPSS ผลการวจิยัพบวา่ลกัษณะ
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การทาํงานท่ีโปร่งใส มาจากการมีความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองค์กรและพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ร 

Rab Nawaz Lodhi (2015) ไดศึ้กษาเร่ืองความจงรักภกัดีของพนกังานและความผกูพนัต่อ

องคก์รในองคก์รปากีสถานการศึกษาวจิยัใชซ้อฟแวร์โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงเป็น

ผลกระทบขององคก์ร พบวา่ความจงรักภกัดีต่อองคอ์งกรของพนกังานสามารถทาํให้เกิดพนกังานท่ี

จะมุ่งมัน่เพื่อความสําเร็จขององค์กรความผูกพนัเป็นทศันคติท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความจงรักภกัดี

ของพนกังานท่ีจะมีต่อองคก์รและความผูกพนัน้ีจะทาํให้องค์กรประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ือง

จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการหาผลกระทบของความภกัดีและความผกูพนัต่อองคก์รความมุ่งมัน่

และความจงรักภกัดีของพนกังาน  ท่ีมีอยู่ในความจงรักภกัดีของพนกังานในปากีสถาน การศึกษา

คร้ังน้ียงัพบความสัมพนัธ์ระหว่างผลประโยชน์ทางการเงิน ซ่ึงนอกจากความผูกพนัท่ีทาํให้เกิด

ความจงรักภกัดีกบัองค์กรแลว้ ยงัมีเร่ืองผลประโยชน์ทางการเงินเขา้มาเก่ียวดว้ย ทศันคติผูจ้ดัการ

และความมุ่งมัน่ของพนกังานท่ีมีต่อองค์กร ปัจจยัท่ีมีความจงรักภกัดีของพนกังานก็ยงัเป็นเหตุผล

หลกัท่ีมาจากความผูกพนัอย่างแน่นอน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการสํารวจแบบสอบถาม

การศึกษาท่ีใช ้ผลปรากฏวา่มีผลกระทบเชิงบวกและความผกูพนัต่อองคก์รและความจงรักภกัดีของ

พนกังานในองคก์รปากีสถานมีความสําคญั จากการศึกษาคร้ังน้ีไดผ้ลสรุปว่าความผกูพนัองค์กรมี

บทบาทสําคญัในความจงรักภกัดีของพนกังาน และประการท่ีสองมีผลประโยชน์ทางการเงินมา

เก่ียวขอ้งกบัความภกัดี 

 AyyubSheikhy(2015) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณแห่งความ

จงรักภกัดีต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร  จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการ

อธิบายความสัมพนัธ์ขององค์กรท่ีพนกังานมีจิตวิญญาณแห่งความจงรักภกัดีต่อองค์กรและการมี

ส่วนร่วมในการทาํงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์ร โดยใชป้ระชากรการศึกษาท่ีเป็น

พนักงานของบริษทันํ้ ามนัใน Khuzestan(Iran) รวม 1,266 คน และขอ้มูลท่ีไดถู้กนาํมาใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมSPSS  และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันระบุวา่จิตวิญญาณแห่ง

ความจงรักภกัดีต่อองคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์รมีความสัมพนัธ์กนั ช่วยก่อเกิด

การมีส่วนร่วมในการทาํงาน 
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 Yu-je lee, I –chao lee and Chin-langlin(2015)ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบของความ

จงรักภกัดีของพนกังานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์รท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานองคก์ร:

กรณีท่ีธุรกิจของครอบครัวไตห้วนัจดทะเบียนวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือผลกระทบของความ

จงรักภกัดีของพนกังานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์รสามารถให้ประสิทธิภาพองคก์ร

ของธุรกิจครอบครัวของไตห้วนัการวิจยัและการสัมภาษณ์หลกัคือหัวหน้าส่วนและผูจ้ดัการของ

องค์กร ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างเพื่อนาํมาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีในขณะท่ีสมการโครงสร้างการสร้าง

แบบจาํลอง (SEM) ถูกนํามาใช้เพื่อให้รับรองรูปแบบการวิจัยโดยรวมและผลท่ีเหมาะสม 

ผลการวิจยัพบว่าธุรกิจครอบครัวตอ้งประกอบด้วย (1) ความจงรักภกัดีของพนกังานท่ีมีผลบวก

อยา่งมีนยัสําคญักบัความมุ่งมัน่ขององคก์ร(2) การทาํงานของพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพต่อองคก์ร 

(3) ความมุ่งมัน่ต่อการทาํงานขององค์กร(4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรท่ีมีผลบวก

และ (5) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ

องค์กร ผลดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า "ความภกัดีต่อองค์กร"มีบทบาทสําคญัในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพขององค์กร จาการสํารวจมีการใช้แบบสอบถามการออกแบบและทดสอบ CMV

การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายสาํหรับสาํรวจแบบสอบถาม เพื่อเพิ่มความถูกตอ้งของ

เน้ือหาและความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามการศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินการแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญบน

พื้นฐานของการเร่ิมตน้การออกแบบแบบสอบถามสําหรับการทดสอบนาํร่อง แบบสอบถามจะถูก

ส่งออกไปยงัส่วนหัวหน้าและผูจ้ดัการท่ีทาํงานในครอบครัวไต้หวนัจดทะเบียนธุรกิจ และได้

คาํตอบท่ีมีประสิทธิภาพ 35%ของแบบสอบถาม การศึกษาอาจใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อช่วยให้

เจา้หน้าท่ีบริหารธุรกิจของครอบครัวไตห้วนัจดทะเบียนสามารถนาํมาปรับใชก้บักลยุทธ์ของพวก

เขา 

 เอิฟวิ่ง และ เมเยอร์ (Irving and Meyer. 1994 : 937-949) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสมมติฐานของ

การ บรรลุความคาดหวงั (Met-Expectations hypothesis) พบวา่ความคาดหวงัของพนกังานท่ีเขา้มา

ใหม่มี ผลกระทบต่อทศันคติ และพฤติกรรมในการทาํงานเป็นอย่างมาก โดยปัญหาทาง

Methodology ท่ีอยูใ่นการทดสอบส่วนบุคคลของสมมติฐานการบรรลุความคาดหวงั ช่วยยนืยนัผล 

การศึกษาน้ี การศึกษาแนวยาว ตอบสนองกรรมวิธีไดด้ว้ยการตรวจสอบส่ิงสนบัสนุนการแบ่งแยก

และเช่ือมโยงระหวา่งความคาดหวงั และ ประสบการณ์ในการทาํนายความพึงพอใจในงาน, ความ
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ผกูพนัต่อองคก์ร และความตั้ง ใจเปล่ียนงาน ในปีแรก ของการทาํงาน ผลการศึกษากล่าววา่องคก์ร

สามารถเพิ่มทศันคติและการลดความตั้งใจเปล่ียนงานของ พนกังานไดโ้ดยการเนน้ประสบการณ์

การทาํงานจริงในเชิงบวก มากกวา่การเนน้ความคาดหวงัของพนกังาน 

 เอิฟวิ่ง และ เมเยอร์ (Irving and Meyer. 1994 : 937-949) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสมมติฐานของ

การ บรรลุความคาดหวงั (Met-Expectations hypothesis) พบวา่ความคาดหวงัของพนกังานท่ีเขา้มา

ใหม่มี ผลกระทบต่อทศันคติ และพฤติกรรมในการทาํงานเป็นอย่างมาก โดยปัญหาทาง

Methodology ท่ีอยูใ่นการทดสอบส่วนบุคคลของสมมติฐานการบรรลุความคาดหวงั ช่วยยืนยนัผล

การศึกษาน้ี การศึกษาแนวยาว ตอบสนองกรรมวิธีไดด้ว้ยการตรวจสอบส่ิงสนบัสนุนการแบ่งแยก

และเช่ือมโยงระหวา่งความคาดหวงั และ ประสบการณ์ในการทาํนายความพึงพอใจในงาน, ความ

ผกูพนัต่อองคก์ร และความตั้ง ใจเปล่ียนงาน ในปีแรก ของการทาํงาน ผลการศึกษากล่าววา่องคก์ร

สามารถเพิ่มทศันคติและการลดความตั้งใจเปล่ียนงานของ พนกังานไดโ้ดยการเนน้ประสบการณ์

การทาํงานจริงในเชิงบวก มากกวา่การเนน้ความคาดหวงัของพนกังาน 
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บทที ่3 

ระเบียบและวธีิการศึกษา 

 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์าร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ

องคก์ารและความภกัดีต่อองคก์าร โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 

3.1ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในพื้นท่ีเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน  400  คน รายละเอียด ดงัแสดงในตาราง 3.1 

 

 ตารางท่ี 3.1 โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการแจกแบบสอบถามครบทั้งจาํนวน  400 คน ดงันั้น

จาํนวนประชากรจึงเป็นจาํนวนของกลุ่มประชากรท่ีจดัเก็บ 

 

 

 

พนักงานร้านกาแฟสตร์บัคส์ พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ลาํดับที ่ สาขาทีสั่งกดังาน จํานวนพนักงาน(คน) 

1 ดิ เอม็โพเรียม (ชั้น5) 15 

2 สยามสแคว (ซอย4-5) 15 

3 ตึกสยามกิต 15 

4 สยามสแคว one 14 

5 สยามพารากอน (ชั้นG) 15 

6 เมเจอร์ป่ินเกลา้ 11 
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7 เซนทรัลป่ินเกลา้ 15 

8 เซนทรัลพระราม2 14 

9 เซนทรัลชิดลม (ชั้นG) 12 

10 โรบินสนัสีลม 11 

11 หลงัสวน(ปทุมวนั) 15 

12 สีลม(ซอย19) 15 

13 ตึก State Tower (บางรัก) 15 

14 สีลม คอมเพล็กซ์ 12 

15 โครงการ Sena fest เจริญนคร 14 

16 โครงการ วนิลามูน ถนน จนัทร์ 15 

17 อาคาร จามจุรี สแคว (ปทุมวนั) 12 

18 ตึก Exchange Tower 13 

19 The mercury ville 15 

20 โรงพยาบาลพญาไท3 12 

21 พาราไดซ์ ปาร์ค (ประเวศ) 13 

22 The circle ราชพฤกษ ์ 13 

23 ถนน ขา้วสาร 15 

24 Bangkok city tower 11 

25 วคิตอเรียการ์เดน้ เพชรเกษม69 12 

26 ซีคอนบางแค 13 

27  The Pasio กาญจนาภิเษก 13 

28 เดอะมอลล ์บางแค 12 

29 เดอะมอลล ์ท่าพระ 12 

30 ท่ามหาราช 11 

รวม 400 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี แบบสอบถาม 

ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 6  ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามจะเป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบคาํตอบหลายตวัเลือก 

(Multiple choices) จาํนวน 5 ขอ้โดยแต่ละขอ้คาํถามจะมีระดบัการวดัขอ้มูลประเภทพร้อมทั้ง

รายละเอียดต่างๆดงัน้ี 
 1.เพศลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามท่ีมีคาํตอบให้เลือก 2 ทาง

(Dichotomous Questions) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) ไดแ้ก่

เพศชายและเพศหญิง 

 2.อายุลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบให้เลือก

(Multiple Choice Questions) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) แสดง

ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 

 3.ระดับการศึกษาลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วยคาํถามท่ีมีหลาย

คาํตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Questions) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั(Ordinal 

Scale) 

 4.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามท่ีมีหลาย

คาํตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) และใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั 

(Ordinal Scale) 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานร้านกาแฟ  

สตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นลกัษณะ 

งานต่อองคก์ารของพนกังานร้านกาแฟ สตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นปัจจยัความ

ตอ้งการขององคก์ารของพนกังานร้านกาแฟ สตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 4  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อ

องคก์ารของพนกังานร้านกาแฟ สตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 2- ส่วนท่ี 4 คาํถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) โดยใชร้ะดบัการวดั

ขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) ซ่ึงออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
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ระดบัความคิดเห็น   คะแนน 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่    5 คะแนน 

เห็นดว้ย     4 คะแนน 

ไม่แน่ใจ    3 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ย    2 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1 คะแนน 

 ผูศึ้กษาใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียในการแปลผล ซ่ึงผลจากการคาํนวณ โดยใชสู้ตรความกวา้ง

ของอนัตรภาคชั้น มีดงัน้ี  

 จากสูตรอนัตรภาคชั้น  =ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด-ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าสุด 

จาํนวนชั้น 
   =   5-1 
     5 

   =   0.8 

 
 ซ่ึงจะไดค้่าเฉล่ียแต่ละระดบัห่างกนั 0.8 และกาํหนดความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย 

แต่ละระดบั ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.21   ถึง 5.00   หมายถึง  มากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.31   ถึง 4.20   หมายถึง มาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.61   ถึง 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.81   ถึง 2.60   หมายถึง  นอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00   ถึง 1.80   หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 

 3.2.2 ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามซ่ึงมีขั้นตอนการ

ดาํเนินการสร้างตามลาํดบัดงัน้ี 

 1) ศึกษาขอ้มูลจากตาํราเอกสารบทความทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวจิยั 

 2) นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบขอคาํแนะนาํในการนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงคข์องการวจิยั 
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 3) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพื่อปรับปรุง

ใหม่ใหมี้ความถูกตอ้งก่อนนาํไปใช ้

 4) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบัแรงงานพม่าในเขตจงัหวดั

สมุทรสาครท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน 

 5) นาํแบบสอบถามไปหาความเช่ือมัน่โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (coefficient alpha) 

ของครอนบาค (Cronbach) (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2546, หนา้ 449) จากการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ 

(reliability) ของแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด ไดค้่าระดบัความเช่ือมัน่ 0.94 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1.ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวม

ไวด้งัน้ี 

 1.1 หนงัสือพิมพว์ารสาร และส่ิงพิมพต่์างๆ 

 1.2 ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

 1.3 หนังสือทางวิชาการบทความสารนิพนธ์วิทยานิพนธ์และรายงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 2.แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่ง 400 คนในเขตสมุทรสาครดงัน้ี 

 2.1ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปดาํเนินการสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายบริษทัไทย

การ์เมน้ทจ์าํกดั 

 2.2 นาํแบบสอบถามมาลงรหสัเพื่อนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 3.4.1 การจดัทาํขอ้มูล 

 1.เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามจาํนวนท่ีตอ้งการแลว้ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจสอบ

ขอ้มูล (Editing) โดยตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํการ

ตอบแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

 2.ทาํการลงรหัส (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้นาํมาลงรหัส

ตามท่ีกาํหนดรหสัไวล่้วงหนา้ 
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 3.การประมวลผลขอ้มูลนาํขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้มาบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อทาํ

การประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูปเพือ่การวจิยัทางสังคมศาสตร์ SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) for Windows version 19 

 

 3.4.2การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายและ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1.วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพนกังานในระดบั และระยะเวลาในการทาํงาน

โดยนาํมาแจกแจงจาํนวนความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2.วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ปัจจยัภายในส่งผลต่อแรงจูงใจต่อการ

ทาํงานในบริษทัไทยการ์เมน้ทโ์ดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: SD) 

3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 3.5.1 การทดสอบสมมติฐานการวจิยัในการทดสอบโดยใชก้ารวเิคราะห์เชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยเลือกใชส้ถิติ ดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี 5 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการ และดา้นลกัษณะงานกบัความผกู

พกัพนัองคก์าร 

ในการทดสอบมากซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีแยกเป็นรายคู่หากพบวา่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

(ค่าSig) 

  3. การทดสอบสมมติฐานและสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) การทดสอบ

สัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) ซ่ึงไดก้าํหนดค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 3.1 

ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ (r) ระดับความสัมพนัธ์ 

0.71-1.00 มีความสัมพนัธ์มาก 

031-0.70 มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 

0.01-0.30 มีความสัมพนัธ์ตํ่า 

0.01 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ท่ีมา : Cohen, 1988 
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สัญลกัษณ์ทางสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปล

ความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ต่างๆไวใ้นการแปลความดงัน้ี 

 N    แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 X แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 

 S.D แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 T แทน สถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ 

 (t-Distribution) 

 F แทน สถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ 

 R   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ 

 (F Distribution) 

 Sig แทน  นยัสาํคญัทางสถิติ   (Significant) 

 * แทน  ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่ 4 

ผลการวจิยั 

 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ใน

เขตบางแค กรุงเทพมหานครของพนักงานร้านกาแฟ สตาบคัส์ในเขตกรุงเทพมหานคร  แบ่งการ

นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานร้านกาแฟ 

สตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นลกัษณะ

งานต่อองคก์ารของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นปัจจยัความ

ตอ้งการขององคก์ารของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อ

องคก์ารของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานร้านกาแฟ สตาบัคส์ ในสาขา

ต่างๆพืน้ทีจั่งหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 4.1แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน (คน)/ความถ่ี คิดเป็นร้อยละ 

ชาย 250 63 

หญิง 150 37 

รวม 400 100 

  

 จากตารางท่ี 4.1  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมากท่ีสุดจาํนวน 250 

คน คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาเป็นเพศหญิง จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37 

 

ตารางท่ี 4.2แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ

 

 จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ20–25 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 300 

คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือ อาย ุ26-30 ปี จาํนวน 80 คนคิดเป็นร้อยละ 20  และ31 ปีข้ึนไป 

จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

 

 

 

 

อายุ จํานวน (คน)/ความถี่ คิดเป็นร้อยละ 

20–25 ปี 300 75 

26–30 ปี 80 20 

31 ปีข้ึนไป 20 5 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี  4.3แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) )/ความถี่ คิดเป็นร้อยละ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 222 56 

ปริญญาตรี 160 40 

ปริญญาโท 18 4 

รวม 400 100 

  

 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีมาก

ท่ีสุดจาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรี160 คน คิดเป็นร้อย 40 ระดบั

ปริญญาโทจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ4 

 

ตารางท่ี  4.4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน (คน)/ความถี่ คิดเป็นร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10,000 25 6 

10,001-12,000 40 10 

12,001-13,000 115 29 

13,001 ข้ึนไป 220 55 

รวม 400 100 

 

 จากตารางท่ี 4.4  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน13,001 ข้ึนไป

บาทมากท่ีสุด  จาํนวน 220คน คิดเป็นร้อยละ55 รองลงมาคือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน12,001-13,000

จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ29รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001 - 12,000บาทจาํนวน 40 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 10 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 10,000จาํนวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ6 
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ตารางท่ี  4.5แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามสาขางานท่ีสังกัดของกลุ่ม

ประชากร 

สาขาท่ีสังกดั จาํนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ดิ เอม็โพเรียม (ชั้น5) 15 3.75 

สยามสแคว (ซอย4-5) 15 3.75 

ตึกสามกิต 15 3.75 

สยามสแคว one 14 3.5 

สยามพารากอน (ชั้นG) 15 3.75 

เมเจอร์ป่ินเกลา้ 11 2.75 

เซนทรัลป่ินเกลา้ 15 3.75 

เซนทรัลพระราม2 14 3.5 

เซนทรัลชิดลม (ชั้นG) 12 3 

โรบินสนัสีลม 11 2.75 

หลงัสวน(ปทุมวนั) 15 3.75 

สีลม(ซอย19) 15 3.75 

ตึก State Tower (บางรัก) 15 3.75 

สีลม คอมเพล็กซ์ 12 3 

โครงการ Sena fest เจริญนคร 14 3.5 

โครงการ วนิลามูน ถนน จนัทร์ 15 3.75 

อาคาร จามจุรี สแคว (ปทุมวนั) 12 3 

ตึก Exchange Tower 13 3.25 

The mercury ville 15 3.75 

โรงพยาบาลพญาไท3 12 3 

พาราไดซ์ ปาร์ค (ประเวศ) 13 3.25 

The circle ราชพฤกษ ์ 13 3.25 

ถนน ขา้วสาร 15 3.75 

Bangkok city tower 11 2.75 

วคิตอเรียการ์เดน้ เพชรเกษม69 12 3 

ซีคอนบางแค 13 3.25 
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The Pasio กาญจนาภิเษก 13 3.25 

เดอะมอลล ์บางแค 12 3 

เดอะมอลล ์ท่าพระ 12 3 

ท่ามหาราช 11 2.75 

 

 จากตารางท่ี  4.5  แสดงประเภทของหน่วยงานท่ีสังกดัของกลุ่มประชากรพนกังานร้าน

กาแฟสตาบคัในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครพบวา่มีพนกังานสังกดัสาขางานดิ เอ็มโพ

เรียม (ชั้น5)จาํนวน 15คน คิดเป็นร้อยละ 3.75สยามสแคว (ซอย4-5)จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.75ตึกสยามกิตจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75สยามพารากอน (ชั้นG)  จาํนวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.75เซนทรัลป่ินเกลา้จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75หลงัสวน(ปทุมวนั)จาํนวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.75สีลม(ซอย19)จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตึก State Tower (บางรัก)จาํนวน 

15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75โครงการ วนิลามูน ถนน จนัทร์จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75The 

mercury ville  จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75ถนน ขา้วสารจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ3.75

สยามสแคว one  จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3. เซนทรัลพระราม2จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.5โครงการ Sena fest เจริญนครจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5ตึก Exchange Tower  จาํนวน 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25พาราไดซ์ ปาร์ค (ประเวศ)จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25The circle 

ราชพฤกษจ์าํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25ซีคอนบางแคจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 The 

Pasio กาญจนาภิเษกจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25เซนทรัลชิดลม (ชั้นG)  จาํนวน 12 คน คิด

เป็นร้อยละ 3สีลม คอมเพล็กซ์จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3อาคาร จามจุรี สแคว (ปทุมวนั)

จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3โรงพยาบาลพญาไท3จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3วิคตอเรียการ์

เดน้ เพชรเกษม69 จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3เดอะมอลล์ บางแคจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

3เดอะมอลล์ ท่าพระจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3เมเจอร์ป่ินเกลา้จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.75โรบินสันสีลมจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75Bangkok city towerจาํนวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.75ท่ามหาราช  จาํนวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านลักษณะงานต่อ

องค์การของพนักงานร้านกาแฟสตาบัคส์ ในสาขาต่างๆพืน้ทีจั่งหวดักรุงเทพมหานคร 

  

ตารางท่ี 4.6 แสดงจาํนวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลกัษณะงานต่อองคก์ารดา้นความ

เขา้ใจในงานของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ด้านความเข้าใจงาน x  S.D ระดับความคิดเห็น 

พนกังานไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานตรงกบัความรู้ความสามารถ

ท่ีตอ้งการ 

4.00 0.86 มาก 

พนกังานไดรั้บงานท่ีปฏิบติัมีคุณค่าและมัน่คง 3.93 0.94 มาก 

รวม 3.96 0.82 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่าค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพนัองค์กร ผูแ้บบสอบถามให้ความคิดเห็นกบัด้านความเขา้ใจในงานในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัความคิดเห็นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.28 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่พนกังานไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานตรงกบัความรู้ความสามารถท่ี

ตอ้งการอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมาพนกังานไดรั้บงานท่ีปฏิบติัมีคุณค่า

และมัน่คงอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจาํนวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลกัษณะงานต่อองคก์ารดา้นลกัษณะ

งานของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ด้านลกัษณะงาน x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

พนกังานมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ และไดท้าํงานสาย

งานท่ีตรงท่ีตรงกบัความสามารถ 

3.36 1.15 ปานกลาง 

ร้านกาแฟ สตาบคัส์ มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ เพียงพอท่ีจะ

ช่วยใหข้า้พเจา้สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.20 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.86 ปานกลาง 

  

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อ

ความผกูพนัองคก์ร ผูแ้บบสอบถามใหค้วามคิดเห็นกบัดา้นลกัษณะงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัความ

คิดเห็นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.28 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่พนกังานไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานตรงกบัความรู้ความสามารถท่ี

ตอ้งการอยูใ่นระดบัความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.36รองลงมาพนกังานไดรั้บงานท่ีปฏิบติัมี

คุณค่าและมัน่คงอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย3.20 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงจาํนวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลกัษณะงานต่อองคก์ารดา้นความทา้

ทายของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ด้านความท้าทาย 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

งานท่ีทาํมีความหลากหลาย 3.87 0.92 มาก 

งานท่ีทาํมีความทา้ยทาย 3.78 1.00 มาก 

รวม 3.82 0.77 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อ

ความผกูพนัองคก์ร ผูแ้บบสอบถามใหค้วามคิดเห็นกบัดา้นความทา้ทายในภาพรวมอยูใ่นระดบัความ

คิดเห็นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.82 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่งานท่ีทาํมีความหลากหลายอยูใ่นระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

มีค่าเฉล่ีย 3.87งานท่ีทาํมีความทา้ยทายอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย3.78 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจาํนวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นลกัษณะงานต่อองค์การดา้น

โอกาสกา้วหนา้ของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ด้านโอกาสก้าวหน้า x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

พนกังานไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ พฒันาตนเอง และมีโอกาส

เติบโตในหนา้ท่ีการงาน 

3.93 0.94 มาก 

ผูบ้งัคบับญัชาใหอิ้สระในการทาํงานเพื่อใหเ้กิดความคิด 

ริเร่ิม สร้างสรรค ์

3.36 1.15 มาก 

รวม 3.65 0.79 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.9พบวา่ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพนัองค์กร ผูแ้บบสอบถามให้ความคิดเห็นกบัดา้นโอกาสกา้วหนา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ความคิดเห็นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.65 
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 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนักงานได้รับโอกาสในการเรียนรู้ พฒันาตนเอง และมีโอกาส

เติบโตในหน้าท่ีการงานอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 ผูบ้งัคบับญัชาให้อิสระในการ

ทาํงานเพื่อใหเ้กิดความคิด ริเร่ิม สร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78 

 

ส่วนที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นปัจจัยความต้องการของ

องค์การของพนักงานร้านกาแฟสตาบัคส์ ในสาขาต่างๆพืน้ทีจั่งหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจาํนวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นลกัษณะงานต่อองคก์ารดา้น

คุณภาพชีวติของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ด้านคุณภาพชีวติ x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

สวสัดิการท่ีไดรั้บตรงความตอ้งการของพนกังานและครอบครัว 4.00 0.86 มาก 

การทาํงานของพนกังานไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ดาํรงชีวิต 

3.93 0.94 มาก 

รวม 3.96 0.82 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัองค์กร ผูแ้บบสอบถามให้ความคิดเห็นกบัดา้นคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่สวสัดิการท่ีไดรั้บตรงความตอ้งการของพนกังานและครอบครัวอยู่

ในระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00การทาํงานของพนกังานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวิต

อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย3.93 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจาํนวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการต่อองค์การ 

ดา้นผลตอบแทน ของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ด้านผลตอบแทน 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

พนกังานพึงพอใจต่ออตัราเงินเดือนหรือผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 3.84 0.86 มาก 

เงินเดือนท่ีพนกังานไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงาน และ

ความรับผดิชอบ 

3.93 0.94 มาก 

รวม 3.88 0.71 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.11พบวา่ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการท่ีส่งผล

ต่อความผกูพนัองค์กร ผูแ้บบสอบถามให้ความคิดเห็นกบัดา้นผลตอบแทนในภาพรวมอยู่ในระดบั

ความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.88 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าเงินเดือนท่ีพนักงานไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงาน และ

ความรับผิดชอบอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93พนกังานพึงพอใจต่ออตัราเงินเดือนหรือ

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 
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ตารางท่ี 4.12แสดงจาํนวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการต่อองคก์าร ดา้น

ความน่าเ ช่ือถือขององค์การของพนักงานร้านกาแฟสตาบัคส์  ในสาขาต่างๆพื้ น ท่ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ด้านความน่าเช่ือถือขององค์การ x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

เป็นองคก์ารท่ีไดรั้บการยอมรับ และน่าเช่ือถือ ภาคภูมิใจท่ีได้

ทาํงาน 

3.84 0.86 มาก 

พนกังานมีความสาํคญัเป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

ความสาํเร็จ 

3.93 0.90 มาก 

รวม 3.89 0.80 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.12พบวา่ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการท่ีส่งผล

ต่อความผูกพนัองค์กร ผูแ้บบสอบถามให้ความคิดเห็นกับด้านความน่าเช่ือถือขององค์การใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 

 เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานมีความสําคัญเป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

ความสําเร็จอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93เป็นองค์การท่ีไดรั้บการยอมรับ และน่าเช่ือถือ 

ภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงานอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงจาํนวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการต่อองค์การ 

ดา้นทศันคติต่อองคก์ารของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ด้านทศันคติต่อองค์การ 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

พนกังานรู้สึกพอใจในความมีนํ้าใจและอธัยาศยัไมตรีอนัดีของ

เพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 

3.92 0.88 มาก 

ผูบ้ริหารในฝ่ายหรือในแผนกท่ีพนกังานทาํอยูเ่ป็นผูน้าํท่ี

ดีมีประสิทธิภาพ 

4.00 0.86 มาก 

รวม 3.96 0.81 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.13พบวา่ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการท่ีส่งผล

ต่อความผกูพนัองคก์ร ผูแ้บบสอบถามให้ความคิดเห็นกบัดา้นทศันคติต่อองค์การในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96  

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผูบ้ริหารในฝ่ายหรือในแผนกท่ีพนกังานทาํอยูเ่ป็นผูน้าํท่ีดีมี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 4.พนกังานรู้สึกพอใจในความมีนํ้ าใจและอธัยาศยั

ไมตรีอนัดีของเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย3.92 
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ส่วนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบด้านความผูกพนัองค์การของพนักงานร้านกาแฟสตาบัคส์ 

ในสาขาต่างๆพืน้ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจาํนวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการต่อองค์การ 

ด้านความ รู้ สึก ต่อองค์การของพนักงานร้านกาแฟสตาบัคส์  ในสาขาต่างๆพื้ น ท่ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ด้านความรู้สึกองค์การ x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

พนกังานรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดก้า้วเป็นส่วนหน่ึง ของร้าน 

สตาบคัส์ 

3.21 1.03 ปานกลาง 

พนกังานรู้สึกวา่ปัญหาขององคก์ารเปรียบเสมือนปัญหา

ของพนกังาน 

3.87 0.922 มาก 

พนกังานรู้สึกวา่เพื่อนร่วมงานเปรียบเสมือนอบครัวของ

พนกังาน 

3.78 1.00 มาก 

พนกังานรู้สึกวา่องคก์ารเปรียบเสมือนบา้นของพนกังาน 3.84 0.86 มาก 

พนกังานมีความรู้สึกวา่ท่านพร้อมเสียสละอุทิศตนใหก้บั

องคก์าร 

3.93 0.90 มาก 

พนกังานรู้สึกวา่พร้อมท่ีจะร่วมมือต่อองคก์ารโดยไม่มี

การเคลือบแคลงใจ 

3.42 1.00 มาก 

รวม 3.67 0.59 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการท่ี

ส่งผลต่อความผูกพนัองค์กร ผูแ้บบสอบถามให้ความคิดเห็นกับด้านความรู้สึกต่อองค์การใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.67  

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนักงานมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมเสียสละอุทิศตนให้กบั

องคก์ารอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93พนกังานรู้สึกวา่องคก์ารเปรียบเสมือนบา้นของ

พนักงานอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย3.84 พนักงานรู้สึกว่าปัญหาขององค์การ

เปรียบเสมือนปัญหาของพนักงานอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย3.87 พนักงานรู้สึกว่า
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ปัญหาขององคก์ารเปรียบเสมือนปัญหาของพนกังาน อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78

พนกังานรู้สึกวา่พร้อมท่ีจะร่วมมือต่อองคก์ารโดยไม่มีการเคลือบแคลงใจอยูใ่นระดบัความคิดเห็น

มาก มีค่าเฉล่ีย3.42 และพนกังานรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดก้า้วเป็นส่วนหน่ึง ของร้าน สตาบคัอยู่ในระดบัความ

คิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉล่ีย3.21 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจาํนวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการต่อองค์การ 

ดา้นความต่อเน่ืองของพนกังานร้านกาแฟสตาบคั ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ด้านความต่อเน่ือง x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

พนกังานมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ลาํบาก ถา้หากตดัสินใจออกจาก

องคก์ารน้ี 

3.80 0.93 มาก 

องคก์ารน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่ง

เพียงพอ 

3.93 0.87 มาก 

องคก์ารน้ีใหใ้นส่ิงท่ีท่านตอ้งการมากกวา่องคก์ารอ่ืน 3.20 1.03 ปานกลาง 

พนกังานอยากทาํงานท่ีร้านสตาบคัส์ต่อไป เน่ืองจาก

สวสัดิการและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม 

3.42 1.00 มาก 

รวม 3.58 0.61 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์ร ผูแ้บบสอบถามให้ความคิดเห็นกบัดา้นความต่อเน่ืองในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.58 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่องคก์ารน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งเพียงพอ

อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 พนกังานมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ลาํบาก ถา้หากตดัสินใจออกจาก

องค์การน้ีอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย3.80พนักงานอยากทาํงานท่ีร้านสตาบคัส์ต่อไป 

เน่ืองจากสวสัดิการและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากมีค่าเฉล่ีย3.42  และ

องคก์ารน้ีให้ในส่ิงท่ีท่านตอ้งการมากกวา่องคก์ารอ่ืนอยูใ่นระดบัความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 

3.20 
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ตารางท่ี 4.16แสดงจาํนวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการต่อองคก์าร ดา้น

บรรทดัฐานสังคมของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ด้านบรรทดัฐานสังคม 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

พนกังานไม่คิดลาออกจากองคก์รตอนน้ี เพราะท่านผกูพนักบั

เพื่อนร่วมงานในองคก์าร 

3.93 0.87 มาก 

ท่านรู้สึกผดิวา่ไม่ถูกตอ้งท่ีจะออกจากองคก์ารในตอนน้ี 3.93 0.94 มาก 

หากบริษทัอ่ืนมีขอ้เสนอท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ

ตวัท่าน แต่ท่านรู้สึกไม่ถูกตอ้งกบัองคก์ารในตอนน้ี 

3.85 0.86 มาก 

ท่านไม่เคยคิดท่ีจะยา้ยไปร่วมงานกบัองคก์ารคู่แข่ง 3.93 0.90 มาก 

ท่านมีความยนิดีและพร้อมท่ีจะตอบแทนบุญคุณองคก์าร

เพื่อใหอ้งคก์ารกา้วหนา้และประสบความสาํเร็จ 

3.92 0.88 มาก 

รวม 3.90 0.57 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.16พบวา่ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการท่ีส่งผล

ต่อความผูกพนัองค์กร ผูแ้บบสอบถามให้ความคิดเห็นกบัดา้นบรรทดัฐานสังคมในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.90 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่พนกังานไม่คิดลาออกจากองคก์รตอนน้ี เพราะท่านผกูพนักบัเพื่อน

ร่วมงานในองคก์าร ท่านรู้สึกผดิวา่ไม่ถูกตอ้งท่ีจะออกจากองคก์ารในตอนน้ี ท่านไม่เคยคิดท่ีจะยา้ยไป

ร่วมงานกบัองคก์ารคู่แข่งอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93ท่านมีความยินดีและพร้อมท่ี

จะตอบแทนบุญคุณองค์การเพื่อให้องค์การก้าวหน้าและประสบความสําเร็จอยู่ในระดับความ

คิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย3.92 หากบริษทัอ่ืนมีขอ้เสนอท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อตวัท่าน แต่ท่าน

รู้สึกไม่ถูกตอ้งกบัองคก์ารในตอนน้ีอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85 
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ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อองคก์ารของ

พนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Person’s Product Correlation 

Coefficient) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.17- 

 

ตางรางท่ี 4.17 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นลกัษณะงานความผกูผนัองคก์าร ของร้าน

กาแฟ สตาบคัส์ จาํกดัโดยรวม 

ด้านลักษณะงาน  (Tot ) 

ความผกูพนัองคก์าร(Ytot ) 

ดา้นความรู้สึกต่อองคก์าร

(Y1) 

ดา้นความต่อเน่ือง

(Y2 ) 

ดา้นบรรทดัฐาน

สังคม (Y3 ) 

ดา้นความเขา้ใจในงาน(X1) 0.287** 0.276** 0.706** 

ดา้นลกัษณะงาน(X2) 0.553** 0.542** 0.324** 

ดา้นความทา้ทาย(X3) 0.786** 0.519** 0.435** 

ดา้นโอการกา้วหนา้(X4) 0.349** 0.354** 0.600** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ตารางท่ี 4.17พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํเปล่ียนแปลง (Xtot)กบัความผูกพนั

องค์การ ของร้านกาแฟ สตาร์บดัสี โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์สูง(r=0.786)อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัน้อยถึงสูง (0.276-

1.000)โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด (r=0.786) คือด้านลกัษณะงานความทา้ทาย (X3) กับ

ความผูกพนัองค์การ(Ytot) คู่ท่ีมีความมีสัมพนัธ์รองลงมา (r=0.706)ได้แก่ดา้นความเขา้ใจในงาน

(X2) คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด (r=0.276)ดา้นความเขา้ใจในงานกบักบัความผกูพนัองคก์ารดา้น

ความต่อเน่ือง(Y4) 
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ตางรางท่ี 4.18ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นลกัษณะงานกบัความผกูผนัองคก์ารดา้น

ความรู้สึกต่อองคก์ารของร้านกาแฟ สตาบคัส์ จาํกดัโดยรวม 

ด้านลักษณะงาน  (Tot ) 
ความผกูพนัองคก์าร(Ytot ) 

ดา้นความรู้สึกต่อองคก์าร(Y1) 

ดา้นความเขา้ใจในงาน(X1) 0.287** 

ดา้นลกัษณะงาน(X2) 0.553** 

ดา้นความทา้ทาย(X3) 0.786** 

ดา้นโอการกา้วหนา้(X4) 0.349** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ตารางท่ี 4.18 พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจัยด้านลักษณะงาน(Xtot )กบัความผกูพนั

องคก์าร(Ytot )ดา้นความรู้สึกต่อองคก์าร(Y1)ของร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์

กนัระดบัสูง(r=0.786) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลางถึงสูง (0.287-0.786)โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กันมากท่ีสุด 

(r=0.786) คือดา้นความทา้ทาย(X1)กบัดา้นความรู้สึกต่อองคก์าร(Y1)และดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ย

สุด(r=0.600)คือ ดา้นความเขา้ใจในงาน(X1)กบัความผกูพนัองคก์าร(Ytot )ดา้นความรู้สึกต่อองคก์าร

(Y1) 
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ตางรางท่ี 4.19ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นลกัษณะงานความผกูผนัองคก์าร ดา้นความ

ต่อเน่ืองของร้านกาแฟ สตาบคัส์ จาํกดัโดยรวม 

ด้านลักษณะงาน  (Xot ) 

ความผกูพนัองคก์าร(Ytot ) 

ดา้นความต่อเน่ือง(Y2 ) 

ดา้นความเขา้ใจในงาน(X1) 0.276** 

ดา้นลกัษณะงาน(X2) 0.542** 

ดา้นความทา้ทาย(X3) 0.519** 

ดา้นโอการกา้วหนา้(X4) 0.354** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ตารางท่ี 4.19พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจัยด้านลักษณะงาน(Xtot )กบัความผกูพนั

องค์การ(Ytot )ดา้นความต่อเน่ือง(Y2 )ของร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั

ระดับสูง(r=0.542) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลางถึงสูง (0.276-0.542)โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กันมากท่ีสุด 

(r=0.542) คือดา้นความเขา้ใจในงาน(X1)กบัดา้นบรรทดัฐานสังคม (Y3 )และดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์

นอ้ยสุด(r=0.600)คือ ดา้นโอการกา้วหนา้(X4))กบัความผกูพนัองคก์าร(Ytot )ดา้นความต่อเน่ือง(Y2 ) 
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ตางรางท่ี 4.20ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นลกัษณะงานความผกูผนัองคก์าร ของร้าน

กาแฟ สตาบคัส์ จาํกดัโดยรวม 

ด้านลักษณะงาน  (Xot ) 

ความผกูพนัองคก์าร(Ytot ) 

ดา้นบรรทดัฐานสงัคม (Y3 ) 

ดา้นความเขา้ใจในงาน(X1) 0.706** 

ดา้นลกัษณะงาน(X2) 0.324** 

ดา้นความทา้ทาย(X3) 0.435** 

ดา้นโอการกา้วหนา้(X4) 0.600** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ตารางท่ี 4.20พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจัยด้านลักษณะงาน(Xtot )กบัความผกูพนั

องค์การ(Ytot )ดา้นบรรทดัฐานสังคม (Y3 )ของร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์

กนัระดบัสูง(r=0.706) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลางถึงสูง (0.600-0.706)โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กันมากท่ีสุด 

(r=0.706) คือดา้นความเขา้ใจในงาน(X1)กบัดา้นบรรทดัฐานสังคม (Y3 )และดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์

นอ้ยสุด(r=0.600)คือ ดา้นโอการกา้วหนา้(X4))กบัความผกูพนัองค์การ(Ytot )ดา้นบรรทดัฐานสังคม 

(Y3 ) 
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ตางรางท่ี 4.21ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการกบัความผกูพนัองคก์าร ร้าน 

กาแฟ สตาบคัส์ โดยรวม 

ปัจจัยด้านความต้องการ  

(Xtot ) 

ความผกูพนัองคก์าร(Ytot ) 

ดา้นความรู้สึกต่อ

องคก์าร(Y1) 

ดา้นความต่อเน่ือง

(Y2 ) 

ดา้นบรรทดัฐานสงัคม 

(Y3 ) 

ดา้นคุณภาพชีวิต(X1) 0.287** 0.276** 0.706** 

ดา้นผลตอบแทน(X2) 0.536** 0.401** 0.854** 

ดา้นความเช่ือถือ(X3)           0.741** 0.507** 0.741** 

ดา้นทศันคติขององคก์าร(X4) 0.300** 0.288** 0.687 ** 

ความสาํคญักบัองคก์าร(X5) 0.349** 0.354** 0.600** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ตารางท่ี 4.21 พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปั จ จ ัย ด้า นค วา ม ต้อง ก า ร  (Xtot)กบัความ

ผกูพนัองค์การของพนกังาน ร้านกาแฟสตาบคัส์ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์สูง(r=0.854)อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ยถึงสูง 

(0.276-  0.854)โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด (r= 0.854) คือปัจจัยด้านความต้องการ  

ดา้นผลตอบแทน(X2) (X3) กบัความผกูพนัองคก์าร(Ytot) คู่ท่ีมีความมีสัมพนัธ์รองลงมา (r=0.941)

ไดแ้ก่ดา้นความเช่ือถือ(X3) คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด (r=0.245)ดา้นคุณภาพชีวิต(X1)กบัผูกพนั

องคก์ารดา้นความต่อเน่ือง(Y2) 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ตางรางท่ี 4.22ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการกบัความผกูพนัองคก์าร ร้าน 

กาแฟ สตาบคัส์ โดยรวม 

ปัจจัยด้านความต้องการ  (Xtot ) 

ความผกูพนัองคก์าร(Ytot ) 

ดา้นความรู้สึกต่อองคก์าร(Y1) 

ดา้นคุณภาพชีวิต(X1) 0.287** 

ดา้นผลตอบแทน(X2) 0.536** 

ดา้นความเช่ือถือ(X3)         0.741** 

ดา้นทศันคติขององคก์าร(X4) 0.300** 

ความสาํคญักบัองคก์าร(X5) 0.349** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ตารางท่ี 4.22พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปั จ จ ัย ด ้า น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร (Xtot )กับความ

ผูกพนัองค์การ(Ytot )ด้านความรู้สึกต่อองค์การ(Y1) ของร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ โดยภาพรวมมี

ความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง(r=0.741) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ 

พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางถึงสูง (0.287-0.741)โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาก

ท่ีสุด (r=0.741) คือด้านความน่าเช่ือถือ(X3)กับด้านความรู้สึกต่อองค์การ(Y1) และด้านท่ีมี

ความสัมพันธ์น้อยสุด(r=0.287)คือ ด้านคุณภาพชีวิต(X1)กับความผูกพันองค์การ(Ytot )ด้าน

ความรู้สึกต่อองคก์าร(Y1) 
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ตางรางท่ี 4.23ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการกบัความผกูพนัองคก์าร ร้าน 

กาแฟ สตาบคัส์ โดยรวม 

ปัจจัยด้านความต้องการ  (Xtot ) 

ความผกูพนัองคก์าร(Ytot ) 

ดา้นความต่อเน่ือง(Y2 ) 

ดา้นคุณภาพชีวิต(X1) 0.276** 

ดา้นผลตอบแทน(X2) 0.401** 

ดา้นความเช่ือถือ(X3) 0.507** 

ดา้นทศันคติขององคก์าร(X4) 0.288** 

ความสาํคญักบัองคก์าร(X5) 0.354** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ตารางท่ี 4.23พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปั จ จ ัย ด ้า น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร (Xtot )กับความ

ผกูพนัองคก์าร(Ytot )ดา้นความต่อเน่ือง(Y2 )ของร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์

กนัระดบัสูง(r=0.507) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลางถึงสูง (0.276-0.507)โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กันมากท่ีสุด 

(r=0.507) คือดา้นความน่าเช่ือถือ(X3)กบัดา้นความรู้สึกต่อองคก์าร(Y1) และดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์

นอ้ยสุด(r=0.276)คือ ดา้นคุณภาพชีวติ(X1)กบัความผกูพนัองคก์าร(Ytot )ดา้นความต่อเน่ือง(Y2 ) 
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ตางรางท่ี 4.24ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการกบัความผกูพนัองคก์ารดา้น

บรรทดัฐานสังคม ร้าน กาแฟ สตาบคัส์ โดยรวม 

ปัจจัยด้านความต้องการ  (Xtot ) 

ความผกูพนัองคก์าร(Ytot ) 

ดา้นบรรทดัฐานสงัคม (Y3 ) 

ดา้นคุณภาพชีวิต(X1) 0.706** 

ดา้นผลตอบแทน(X2) 0.854** 

ดา้นความเช่ือถือ(X3) 0.741** 

ดา้นทศันคติขององคก์าร(X4) 0.687 ** 

ความสาํคญักบัองคก์าร(X5) 0.600** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ตารางท่ี 4.24พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปั จ จ ัย ด ้า น ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร (Xtot )กับความ

ผูกพันองค์การ(Ytot )ด้านบรรทัดฐานสังคม (Y3 )ของร้านกาแฟ สตาร์บัคส์ โดยภาพรวมมี

ความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง(r=0.854) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ 

พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลางถึงสูง (0.600-0.854)โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาก

ท่ีสุด (r=0.854) คือดา้นผลตอบแทน(X2) กบัดา้นบรรทดัฐานสังคม (Y3 )และดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์

นอ้ยสุด(r=0.276)คือ มีสําคญักบัองคก์าร(X5))กบัความผูกพนัองคก์าร(Ytot )ดา้นบรรทดัฐานสังคม 

(Y3 ) 
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บทที ่5 
สรุปอภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ใน

เขต กรุงเทพมหานคร ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด เพื่อสอบถามแรงงาน

ร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ โดยแบ่งการสรุปผลการศึกษาเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 

 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 

 5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 5.4 งานวจิยัคร้ังต่อไป 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 

 การสรุปผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ท่ีของ

ร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ สามารถแบ่งผลการศึกษาเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานร้านกาแฟ 

สตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นลกัษณะงาน

ต่อองคก์ารของพนกังานร้านกาแฟ สตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นปัจจยัความ

ตอ้งการขององคก์ารของพนกังานร้านกาแฟ สตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อ

องคก์ารของพนกังานร้านกาแฟ สตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี5การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความตอ้งการ และด้านลกัษณะงานกบั

ความผกูพกัพนัองคก์าร 

   

 

 



62 
 

ส่วนที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของแรงงานพม่าในเขตจังหวดัสมุทรสาคร 

 
 จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของแรงงานของบริษทัร้าน กาแฟ สตารบคัส์ พบว่า 

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20 -25ปี การศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 13,001 บาทข้ึนไป  

 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นปัจจยัลกัษณะงานต่อ

องคก์ารของพนกังานร้านกาแฟ สตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 จากการศึกษาปัจจยัลกัษณะงานในภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมาก แบ่งเป็น 4 

ดา้นดงัน้ี 

 (1) ด้านความเข้าใจในงาน 

 จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.28เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่พนกังานไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานตรงกบัความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการอยูใ่นระดบั

ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมาพนกังานไดรั้บงานท่ีปฏิบติัมีคุณค่าและมัน่คงอยูใ่นระดบั

ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 

 (2) ด้านลกัษณะงาน 

 จากการศึกษาพบวา่อยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.28เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉล่ีย 3.36 รองลงมาพนกังานไดรั้บงานท่ีปฏิบติัมีคุณค่าและมัน่คงอยู่ในระดบั

ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.20 

 (3) ด้านความท้าทาย 

  จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 

3.82เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่างานท่ีทาํมีความหลากหลายอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง มี

ค่าเฉล่ีย 3.87งานท่ีทาํมีความทา้ยทายอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78 

 (4) โอกาสก้าวหน้า 

  จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 

3.65เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนกังานได้รับโอกาสในการเรียนรู้ พฒันาตนเอง และมีโอกาสเติบโตใน

หนา้ท่ีการงานอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 ผูบ้งัคบับญัชาให้อิสระในการทาํงานเพื่อให้

เกิดความคิด ริเร่ิม สร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นปัจจัยความต้องการของ

องค์การของพนักงานร้านกาแฟ สตาบัคส์ ในสาขาต่างๆพืน้ทีจั่งหวดักรุงเทพมหานคร 

 

จากการศึกษาปัจจยัความตอ้งการท่ีส่งผลต่อความผกูพนัองคก์ารในภาพรวมอยูใ่นระดบัความ

คิดเห็นระดบัมาก แบ่งเป็น 5 ดา้นดงัน้ี 
 (1) ด้านคุณภาพชีวติ 

  จากการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าสวสัดิการท่ีไดรั้บตรงความตอ้งการของพนกังานและครอบครัวอยู่ในระดบัความ

คิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00การทาํงานของพนกังานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวิตอยูใ่นระดบัความ

คิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 

 (2) ด้านผลตอบแทน 

 จากการศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.88เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่เงินเดือนท่ีพนกังานไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงาน และความรับผิดชอบอยูใ่นระดบั

ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93พนักงานพึงพอใจต่ออตัราเงินเดือนหรือผลตอบแทนท่ีได้รับอยู่ในระดบั

ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 

 (3) ความน่าเช่ือถือขององค์การ 

 จากการศึกษาองคก์ารในภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนักงานมีความสําคญัเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความสําเร็จอยู่ในระดบั

ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93เป็นองค์การท่ีไดรั้บการยอมรับ และน่าเช่ือถือ ภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงานอยู่ใน

ระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 

 (4) ด้านทศันคติต่อองค์การ 

 จากการศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ผูบ้ริหารในฝ่ายหรือในแผนกท่ีพนกังานทาํอยูเ่ป็นผูน้าํท่ีดีมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบั

ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 4.พนกังานรู้สึกพอใจในความมีนํ้ าใจและอธัยาศยัไมตรีอนัดีของเพื่อนร่วมงาน และ

ผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นปัจจัยความต้องการของ

องค์การของพนักงานร้านกาแฟ สตาบัคส์ ในสาขาต่างๆพืน้ทีจั่งหวดักรุงเทพมหานคร 

 

 (1) ด้านความรู้สึกต่อองค์การ 

  จากการศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.67 เ ม่ื อ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่พนกังานมีความรู้สึกวา่ท่านพร้อมเสียสละอุทิศตนใหก้บัองคก์ารอยูใ่นระดบั

ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93พนกังานรู้สึกวา่องคก์ารเปรียบเสมือนบา้นของพนกังานอยูใ่นระดบั

ความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 พนกังานรู้สึกวา่ปัญหาขององคก์ารเปรียบเสมือนปัญหาของพนกังาน

อยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.87 พนกังานรู้สึกวา่ปัญหาขององคก์ารเปรียบเสมือนปัญหา

ของพนักงาน อยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78พนักงานรู้สึกว่าพร้อมท่ีจะร่วมมือต่อ

องค์การโดยไม่มีการเคลือบแคลงใจอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.42 และพนักงานรู้สึก

ภาคภูมิใจท่ีไดก้า้วเป็นส่วนหน่ึง ของร้าน สตาบคัส์อยูใ่นระดบัความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.21 

 (2) ด้านความต่อเน่ือง 

  จากการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.58เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่องคก์ารน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งเพียงพออยูใ่นระดบัความ

คิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีลาํบาก ถ้าหากตดัสินใจออกจากองค์การน้ีอยู่ใน

ระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.80พนกังานอยากทาํงานท่ีร้านกาแฟ สตาบคัส์ ต่อไป เน่ืองจาก

สวสัดิการและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมากมีค่าเฉล่ีย 3.42  และองคก์ารน้ีให้

ในส่ิงท่ีท่านตอ้งการมากกวา่องคก์ารอ่ืนอยูใ่นระดบัความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.20 

 (3) ด้านบรรทดัฐานสังคม 

  จากการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.90เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่พนกังานไม่คิดลาออกจากองคก์รตอนน้ี เพราะท่านผกูพนักบัเพื่อนร่วมงานในองคก์าร ท่าน

รู้สึกผดิวา่ไม่ถูกตอ้งท่ีจะออกจากองคก์ารในตอนน้ี ท่านไม่เคยคิดท่ีจะยา้ยไปร่วมงานกบัองคก์ารคู่แข่งอยูใ่น

ระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 ท่านมีความยินดีและพร้อมท่ีจะตอบแทนบุญคุณองค์การเพื่อให้

องคก์ารกา้วหนา้และประสบความสาํเร็จอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92 หากบริษทัอ่ืนมีขอ้เสนอ

ท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อตวัท่าน แต่ท่านรู้สึกไม่ถูกตอ้งกบัองคก์ารในตอนน้ีอยูใ่นระดบัความคิดเห็น

มาก มีค่าเฉล่ีย 3.85 
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ส่วนที ่5 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยความต้องการ และด้านลักษณะงานกับความผูกพกั

พนัองค์การ ด้าน 

   

 (1) ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นลกัษณะงานกบัผกูพกัพนัองคก์าร 

 พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํเปล่ียนแปลง (Xtot)กบัความผูกพนัองค์การ ของร้าน

กาแฟ สตาร์บดัสี โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์สูง(r=0.786)อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายคู่ พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ยถึงสูง (0.276-1.000)โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์

กนัมากท่ีสุด (r=0.786) คือดา้นลกัษณะงานความทา้ทาย (X3) กบัความผกูพนัองคก์าร(Ytot) คู่ท่ีมีความ

มีสัมพนัธ์รองลงมา (r=0.706)ไดแ้ก่ดา้นความเขา้ใจในงาน(X2) คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด (r=0.276)

ดา้นความเขา้ใจในงานกบักบัความผกูพนัองคก์ารดา้นความต่อเน่ือง(Y4) 

 

 (2) ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นความตอ้งการกบัผกูพกัพนัองคก์าร 

 พบว่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจัยด้านความต้องการ  (Xtot)กบัความผกูพนัองคก์ารของ

พนกังาน ร้านกาแฟสตาบคัส์ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์สูง(r=0.854)อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ยถึงสูง (0.276-  0.854)โดยคู่

ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด (r= 0.854) คือปัจจัยด้านความต้องการ  ดา้นผลตอบแทน(X2) (X3) 

กบัความผกูพนัองคก์าร(Ytot) คู่ท่ีมีความมีสัมพนัธ์รองลงมา (r=0.941)ไดแ้ก่ดา้นความเช่ือถือ(X3) คู่ท่ี

มีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด (r=0.245)ดา้นคุณภาพชีวติ(X1)กบัผกูพนัองคก์ารดา้นความต่อเน่ือง(Y2) 

 

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

 
 ผลการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ปัจจัยด้านลักษณะงานกับความผูกพันองค์การ

ประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายแบ่งเป็น 2 ดา้นดงัน้ี 

 (1) ความสัมพนัธ์ปัจจยัด้านลกัษณะงานกบัความผูกพันองค์การสามารถอภิปราย

ผลไดด้งัน้ี 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านลกัษณะงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไม่ว่าจะเป็น ด้าน

ความเขา้ใจในงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความทา้ทาย ดา้นความกา้วหนา้ สําหรับดา้นความเขา้ใจใน

งานพนกังานไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานตรงกบัความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ พนกังานไดรั้บงานท่ีปฏิบติัมี

คุณค่าและมัน่คง   ดา้นลกัษณะงานพนกังานไดรั้บงานท่ีปฏิบติัมีคุณค่าและมัน่คง ดา้นความทา้ทาย 
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งานท่ีทาํมีความหลากหลาย ท่ีทาํมีความทา้ยทาย โอกาสกา้วหนา้ พนกังานไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ พฒันา

ตนเอง และมีโอกาสเติบโตในหนา้ท่ีการงาน ผูบ้งัคบับญัชาให้อิสระในการทาํงานเพื่อให้เกิดความคิด ริเร่ิม 

สร้างสรรค ์ มวัร์และเบอร์นส์ (Moore and Burns 1962 : 72) ไดส้รุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัในการ

ปฏิบติังานวา่ม่ีทั้งส้ิน 14 ประการคือ 1) ปริมาณงาน 2) สภาพในการทาํงาน 3) ค่าจา้ง 4) สัมพนัธภาพ

กบัเพื่อนร่วมงาน 5) สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา 6) โอกาสกา้วหนา้ 7) ความเขา้ใจเพื่อนร่วมงาน 8) 

ผลตอบแทนอ่ืนๆ 9) สถานะทางสังคม และ 10) การมีโอกาสประกอบกิจการท่ีมีค่า 

อนัรูห์และเทอร์เนอร์ (Unruh and Turner1970 : 55-62) ไดอ้ธิบายถึงท่ีส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน 

ไดแ้ก่ 1.การเอาใจใส่ยกย่องชมเชย (Recognition) คือ การยอมรับนบัถือในผลงานท่ีเกิดข้ึนและยก

หยอ่งชมเชย วิธีการท่ีจะทาํให้ผูร่้วมงานเกิดความรู้สึกนบัถือตนเอง ช่วยให้เกิดความมัน่ใจในสายตา

ของคนอ่ืน และช่วยให้เกิดกําลังใจในการทํางานได้ดียิ่ง ข้ึน 2.ความสําเร็จในการทํางาน 

(Achievement) คือ ความปรารถนาท่ีจะทาํให้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดบรรลุสําเร็จก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และ

เกิดแรงจูงใจในการทาํงานต่อไป ดงันั้นผูบ้ริหารควรหาทางให้ผูร่้วมงานไดป้ระสบความสําเร็จดา้น

การงาน โดยกาํหนดใหต้รงกบัความสนใจ และความสามารถในการปฏิบติังาน โดยกาํหนดให้ตรงกบั

ความสนใจ และความสามารถของผูป้ฏิบติังานไม่ง่ายหรือยากเกินไป และยอมรับผลงานนั้นๆถา้หาก

ผลงานนั้นไดรั้บการยกย่องชมเชยก็ควรหาโอกาสยกย่องชมเชยดว้ย 3.โอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ 

(Possibility of Growth) คือ โอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผูร่้วมงานอาจทาํไดโ้ดยการ

สนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงกนั จดักิจกรรมใหผู้ร่้วมงานมีโอกาสไดพ้บปะสังสรรค์

กนับ่อยๆหรือจดัเขา้ประชุมอบรมหรือศึกษาเก่ียวกบัวิชาชีพส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ฯลฯ 

วิชาการต่างๆเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูร่้วมงานเกิดความมัน่ใจและพึงพอใจในอาชีพของตนมากยิ่งข้ึน ขวญั

ในการปฏิบติังาน ก็จะเพิ่มเป็นเงาตามตวั 4.ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี (Position Advancement)

คือโอกาสท่ีจะเล่ือนตาํแหน่ง เล่ือนเงินเดือน และเล่ือนวุฒิของผูร่้วมงาน หากผูร่้วมงานมีโอกาส 

ผูบ้ริหารควรพิจารณา และการให้ความเป็นธรรมแก่ผูร่้วมงานโดยทัว่ถึง 5. เงินเดือนหรือค่าตอบแทน

ท่ีเหมาะสม (Appropriate Salary)คือเงินเดือนท่ีไดรั้บเป็นค่าจา้งในการปฏิบติังานเป็นรายเดือน หรือ

รายวนัแลว้แต่กรณี กล่าวคือ ตอ้งให้ความสมดุลกบัผลงานท่ีไดรั้บและผูรั้บสามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้

โดยไม่ฝืดเคืองการพิจารณาความดีความชอบเพื่อท่ีจะเล่ือนขั้นเงินเดือนนั้นควรทาํอยา่งสมํ่าเสมอและ

ยติุธรรม เพราะจะทาํใหผู้ร่้วมงานมีขวญัและกาํลงัใจดีข้ึน  6.ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชา

กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relation)และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย

ดว้ยกนั ควรมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีความเช่ือถือไวว้างใจกนั เห็นอกเห็นใจกนั และรู้จกัให้อภยั

กนั นอกจากน้ีควรรู้จกัสถานภาพของตนเองและยอมรับสภาพนั้นๆไม่ก้าวก่ายในสิทธิหน้าท่ีและ

ขอบเขตของผูอ่ื้นความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัน้ีจะช่วยให้ผูป้ฏิบติังานมีทศันคติท่ีดีต่อกนัและงานดว้ย 7.
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ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน (Responsibility)คือ การกาํหนดขอบเขตของอาํนาจหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบในการงานไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ฏิบติังานดาํเนินงานไปดว้ยความมัน่ใจ ไม่

สับสนหรือลังเลแต่ประการใด 8.นโยบายของการจดัการหน่วยงาน (Company Policy and 

Management)คือแต่ละหน่วยงานควรมีกาํหนดนโยบาย จดัระบบและรูปแบบของการดาํเนินงานไว้

อยา่งชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ฏิบติั เพือ่ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามท่ีวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้9.ปัจจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตส่วนตวั (Factor of Personal Life) คือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตส่วนตวัในการทาํงาน 

เช่นสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงาน 10.ความมัน่คงในการทาํงาน (Job Security)คือ

หลักประกันความมั่นคงในหน้า ท่ีการงานและกิจกรรมท่ีดํา เ นินอยู่  รวมทั้ งสว ัส ดิการ ท่ี

นอกเหนือไปจากเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เช่นท่ีพกัอาศยั ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร 

บาํเหน็จบาํนาญเป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหผู้ร่้วมงานเกิดความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัก็ตั้งใจทาํงาน 

 
(2) ความสัมพนัธ์ปัจจยัด้านความตอ้งการกบัความผูกพนัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  ดา้นคุณภาพชีวิต สวสัดิการท่ีได้รับตรงความตอ้งการของพนกังานและครอบครัว การทาํงาน

ของพนกังานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวติดา้นผลตอบแทนเงินเดือนท่ีพนกังานไดรั้บเหมาะสมกบั

ปริมาณงาน และความรับผิดชอบ  พนักงานพึงพอใจต่ออตัราเงินเดือนหรือผลตอบแทนท่ีได้รับ ความ

น่าเช่ือถือขององคก์าร พนกังานมีความสําคญัเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความสําเร็จ เป็นองคก์ารท่ีไดรั้บ

การยอมรับ และน่าเช่ือถือ ภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงาน  ด้านทศันคติต่อองค์การ ผูบ้ริหารในฝ่ายหรือในแผนกท่ี

พนกังานทาํอยู่เป็นผูน้าํท่ีดีมีประสิทธิภาพ พนกังานรู้สึกพอใจในความมีนํ้ าใจและอธัยาศยัไมตรีอนัดีของ

เพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา (วศิน กลัน่จิตร,2554 :16-18) ระดบัค่าจา้งและเงินเดือนท่ีสูงกว่าเม่ือ

เทียบรายไดใ้นประเทศตน้ทาง ในสาขาอาชีพท่ีมีลกัษะเดียวกนั ก็จะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจใหเ้กิดการอพยพ

เคล่ือนยา้ยแรงงานออกไปทาํงานในต่างประเทศได ้การขาดแคลนบุคลากรในบางสาขา ถา้หากมีการ

เผยแพร่ข่าวสารความรู้ใหก้บั บุคคลากรในแต่ละสาขาอาชีพไดท้ราบถึง ประเภทแรงงานท่ีขาดแคลน

ก็อาจถูกดึงดูดใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยไปทาํงานต่างประเทศได ้ถา้ค่าจา้งและเงินสูงพอ ความกา้วหนา้ใบ

ประเทศท่ีพฒันาสาขาอาชีพ สําหรับประเทศท่ีพฒันาแล้วย่อมมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ

ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบกบัการวางแผนพฒันาบุคลากรท่ียุติธรรมยอ่มเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา

ของแรงงานโดยทัว่ไป ในสาเหตุน้ีเองจะเป็นส่ิงดึงดูดใจให้แรงงานท่ีมีความรู้ความชํานาญจาก

ประเทศดอ้ยพฒันาเคล่ือนยา้ยออกไปทาํงานต่างประเทศ เพื่อโอกาสความกา้วหนา้ในสาขาอาชีพของ

ตนเอง  ปัจจยัทางสังคมและการเมือง ไดแ้ก่ไม่มีการกีดกนัทางดา้นเช้ือชาติ ศาสนาสีผิว การยินดี

ตอ้นรับผูย้า้ยถ่ินเขา้มาทาํงานเป็นอยา่งดี ความผกูพนัทางการเมืองระหวา่งประเทศและการมีเสรีภาพ

ในระดบัสูง เป็นตน้ ความผูกพนัต่อองค์การมีความหมายที่หลากหลายอนัทาํให้สรุปได้ว่า เป็น
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ความรู้สึกและทศันคติที่มีต่อองค์การในเชิงบวกจนก่อเกิดเป็นความสัมพนัธ์ที่แนบแน่น โดย 

Selznick (1983) ให้ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การว่าหมายถึงพฤติกรรมของแต่ละ

บุคคลที่ได้แสดงออกมาอย่างมีความสัมพนัธ์กบัองค์การโดยบุคคลที่มีความผูกพนัต่อองค์การ

สูงจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกบัความตอ้งการขององค์การมากกว่าบุคคลที่มีความผูกพนัต่อ

องค์การน้อยกว่าหรือตํ่ากว่า โดยพฤติกรรมดงักล่าวเปรียบเสมือนความจริงใจ และความตั้งใจท่ี

จะทาํงานร่วมกบัองค์การโดยไม่มีขอ้แมอ่ื้น เช่นเดียวกนักบัSteers(1977) ที่ให้ความหมายของ

ความผูกพนัต่อองค์การว่าเป็นความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานที่แสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั

องค์การ มีจุดร่วมที่เหมือนกบัสมาชิกองค์การคนอื่นๆ และเต็มใจที่จะทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจ

เพื่อปฏิบติังานและทาํภารกิจขององค์การความรู้สึกน้ีจะแตกต่างจากความผูกพนัต่อองค์การโดย

ปกติทัว่ไป อนัเนื่องมาจากการเป็นสมาชิกขององค์การธรรมดาตรงที่พนักงานที่ปฏิบตัิงาน

ทัว่ๆไปจะไม่มีความตั้งใจหรือความมุ่งมัน่ เพียงทาํงานตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามเวลา และจะ

ไม่มีความทุ่มเพื่อประสิทธิภาพ เพียงแต่ทาํงานในเวลางานเพื ่อผลตอบแทนในรูปแบบของ

เงินเดือนเท่านั้น ต่างกบัพฤติกรรมของผูป้ฏิบตัิงานที่มีความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การอย่างแทจ้ริง

จะมุ่งเน้นมีความเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การมีความตั้งใจในงานที่ตน

ทาํ มีความรักความผูกพนักบัองค์การ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร แก่ ปัจจยัดา้น 

ลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นความตอ้งการ ตลอดจนปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองค์กร พบว่าโดยภาพรวม

มี ผลความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาแยกแต่ละปัจจยัสรุปไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ภาพรวมความคิดเห็นของพนกังานอยู่ในระดบัปานกลาง  ความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ งานท่ีทา้ทาย ความหลากหลายมีคุณค่าและมัน่คง ความคิดเห็นอยู่ใน 

ระดบัปานกลาง คือ มีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ ทาํงานสายงานที่ตรงกบัความสามารถ 

อิสระ ในการทาํงานเพื่อให้เกิดความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์  ส่วนความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง

พนกังานไดร้ับมอบหมายให้ทํางานตรงกบัความรู้ความสามารถที่ตอ้งการงานที่ทาํมีความ

หลากหลายดงันั้นจึงเป็นปัจจยัที่พนกังานคิดว่ามีผลที่จะทาํให้พนกังานรักองค์การ เช่น การ

คาดหวงัท่ีจะไดรั้บเล่ือนตาํแหน่ง 

 ปัจจยัดา้นความตอ้งการ สวสัดิการท่ีไดรั้บตรงความตอ้งการของพนกังานและครอบครัว

การทาํงานของพนกังานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวิตพนกังานมีความสําคญัเป็นส่วนหน่ึงใน

การสร้างความสาํเร็จ เป็นองค์การท่ีไดรั้บการยอมรับ และน่าเช่ือถือ ภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงานผูบ้ริหาร
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ในฝ่ายหรือในแผนกท่ีพนกังานทาํอยู่เป็นผูน้าํท่ีดีมีประสิทธิภาพพนกังานรู้สึกพอใจในความมีนํ้ าใจและ

อธัยาศยัไมตรีอนัดีของเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 

  ปัจจยัด้านความผูกพนั ภาพรวมความคิดเห็นพนักงานอยู่ในระดบัปานกลาง ความคิดเห็นใน 

ระดบัมาก  ความรู้สึกท่ีไม่ทาํให้พนกังานเกิดความผกูพนัองค์การคือความพร้อมท่ีจะให้พนกังานร่วมมือ

ต่อองคก์รโดยไม่เคลือบแคลงใจใดๆ กล่าวคือ การร่วมมือทาํกิจกรรมใดๆ ในองคก์ารไม่ก่อให้เกิดส่ิงความ

รักความผูกพนัต่อองค์การและถึงแมมี้ความคิดท่ีอยากทาํงานกบับริษทัน้ีไปเร่ือยๆ ก็ไม่มีส่ิงผลต่อความ

ผกูพนั รวมทั้งบริษทัขอเสนออะไรท่ีเป็นประโยชน์พนกังานก็ไม่เพิ่มความผกูพนัมากข้ึน 

 

5.4 งานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.ควรมีการศึกษาในกลุ่มพนกังานในรูปแบบของตาํแหน่งงานเพิ่มเติมเน่ืองจากตาํแหน่ง

งานมีผลต่อความผกูพนั 

 2. ควรขยายมิติของความผูกพนัองค์การให้มากข้ึน และให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัจจุบนัใหม้ากท่ีสุด เพื่อท่ีจะไดง้านวจิยัท่ีมุมกวา้งข้ึน 

 3.ควรศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัดา้นความตอ้งการและความผกูพนัองคก์าร

การบริหารใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

 

ศึกษาปัจจยัจูงใจในการทาํงานของพนกังาน ร้านกาแฟสตาร์บคัส์  

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาสยาม 

ขอ้มูลจะถูกนาํไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 

 

 

 แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2ส่วน 

 

  ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขา

ต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นดา้นลกัษณะงานต่อองคก์ารของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ 

ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นปัจจยัความตอ้งการขององคก์ารของพนกังานร้านกาแฟส

ตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมความภกัดีต่อองคก์ารของพนกังานร้าน

กาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานร้านกาแฟสตาบคัส์ ในสาขาต่างๆพื้นท่ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานครคําช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความจริง 

 

1. เพศ 

 1) ชาย   2) หญิง 

 

2. อาย ุ

1) 20 ปี-25ปี     2)26ปี-30ปี 

 3)31 ปีข้ึนไป     
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      3. ระดบัการศึกษา 

 1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี    2) ปริญญาตรี 

 3) ปริญญาโท      

     

     4.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 1)นอ้ยกวา่ 10,000 บาท    2)10,001-12,000 บาท 

 3)12,001 – 13,000บาท    4) 13,001 ข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านลักษณะงานต่อองค์การของพนักงานร้านกาแฟสตาบัคส์ ในสาขาต่างๆ

พืน้ทีจั่งหวดักรุงเทพมหานคร 

คําช้ีแจง  : กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทาํเคร่ืองหมาย ในช่องให้ตรงกบัความเป็นจริงมากที ่สุด 

 

5=เห็นด้วยมากทีสุ่ด4=เห็นด้วยอย่างมาก3=เห็นด้วย2=ไม่เห็นด้วย1=ไม่เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 

ข้อ    ปัจจัยด้านลกัษณะงานทีส่่งผลต่อความผูกพนัองค์การ  

ระดับความคิดเห็น 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

 

1 
 

ปัจจัยด้านความเข้าใจในงาน      

1 พนักงานได้ รั บมอบหมายให้ ทํางานตรงกับความรู้

ความสามารถท่ีตอ้งการ 
     

2 พนกังานไดรั้บงานท่ีปฏิบติัมีคุณค่าและมัน่คง      

ปัจจัยด้านด้านลกัษณะงาน      

3 พนักงานมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และได้ทาํงาน

สายงานท่ีตรงท่ีตรงกบัความสามารถ 
     

4 ร้านกาแฟ สตาบคัส์ มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ เพียงพอท่ีจะ

ช่วยใหข้า้พเจา้สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

ปัจจัยด้านความท้าทาย      

5 งานท่ีทาํมีความหลากหลาย      

6 งานท่ีทาํมีความทา้ยทาย      

ด้านโอกาสก้าวหน้า      

7 พนักงานได้รับโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และมี

โอกาสเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 

     

8 ผู ้บังคับบัญชาให้ อิสระในการทํางานเพื่อให้เ กิด

ความคิด ริเร่ิม สร้างสรรค ์
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นปัจจัยความต้องการขององค์การของพนักงานร้านกาแฟสตาบัคส์ ในสาขา

ต่างๆพืน้ทีจั่งหวดักรุงเทพมหานคร 

คําช้ีแจง  : กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทาํเคร่ืองหมาย ในช่องให้ตรงกบัความเป็นจริงมากที ่สุด 

 

5=เห็นด้วยมากทีสุ่ด4=เห็นด้วยอย่างมาก3=เห็นด้วย2=ไม่เห็นด้วย1=ไม่เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 

ข้อ    ปัจจัยด้านลกัษณะงานทีส่่งผลต่อความผูกพนัองค์การ  

ระดับความคิดเห็น 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

 

1 
 

ปัจจัยด้านคุณภาพชีวติ      

9 สว ัสดิการท่ีได้รับตรงความต้องการของพนักงานและ

ครอบครัว 
     

10 การทํางานของพนักงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ดาํรงชีวติ 
     

ปัจจัยด้านผลตอบแทน      

11 พนกังานพึงพอใจต่ออตัราเงินเดือนหรือผลตอบแทนท่ีไดรั้บ      

12 เงินเดือนท่ีพนักงานได้รับเหมาะสมกับปริมาณงาน 

และความรับผดิชอบ 
     

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือขององค์การ      

13 เป็นองคก์ารท่ีไดรั้บการยอมรับ และน่าเช่ือถือ ภาคภูมิใจท่ีได้

ทาํงาน 

     

14 พนักงานมีความสําคัญเป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

ความสาํเร็จ 

     

ด้านทศันคติต่อองค์การ      

15 พนักงานรู้สึกพอใจในความมีนํ้ าใจและอธัยาศยัไมตรีอนัดี

ของเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 

     

16 ผูบ้ริหารในฝ่ายหรือในแผนกท่ีพนกังานทาํอยูเ่ป็นผูน้าํ

ท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

     

 



75 
 

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความภักดีต่อองค์การของพนักงานร้านกาแฟสตาบัคส์ ใน

สาขาต่างๆพืน้ทีจั่งหวดักรุงเทพมหานคร 

คําช้ีแจง  : กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทาํเคร่ืองหมาย ในช่องให้ตรงกบัความเป็นจริงมากที ่สุด 

 

5=เห็นด้วยมากทีสุ่ด4=เห็นด้วยอย่างมาก3=เห็นด้วย2=ไม่เห็นด้วย1=ไม่เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 

ข้อ    ปัจจัยด้านความผูกพนัองค์การ  

ระดับความคิดเห็น 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

 

1 
 

ปัจจัยด้านความรู้สึกองค์การ      

17 พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้ก้าวเป็นส่วนหน่ึง ของร้าน 

สตาบคัส์ 
     

18 พนักงานรู้สึกว่าปัญหาขององค์การเปรียบเสมือน

ปัญหาของพนกังาน 
     

19 พนักงานรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเปรียบเสมือนอบครัว

ของพนกังาน 
     

20 พนักงานรู้สึกว่าองค์การเปรียบเสมือนบ้านของ

พนกังาน 
     

21 พนักงานมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมเสียสละอุทิศตน

ใหก้บัองคก์าร 
     

22 พนกังานรู้สึกวา่พร้อมท่ีจะร่วมมือต่อองคก์ารโดยไม่มี

การเคลือบแคลงใจ 
     

ปัจจัยด้านความต่อเน่ือง      

23 พนกังานมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ลาํบาก ถา้หากตดัสินใจออกจาก

องคก์ารน้ี 
     

24 องค์การน้ีสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง

เพียงพอ 
     

25 องคก์ารน้ีใหใ้นส่ิงท่ีท่านตอ้งการมากกวา่องคก์ารอ่ืน      

 พนกังานอยากทาํงานท่ีร้านสตาบคัส์ต่อไป เน่ืองจาก      
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สวสัดิการและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม 

ปัจจัยด้านบรรทดัฐานสังคม      

26 พนกังานไม่คิดลาออกจากองคก์รตอนน้ี เพราะท่านผกูพนักบั

เพือ่นร่วมงานในองคก์ารทาํงาน 

     

27 ท่าน รู้ สึกผิดว่าไม่ ถูกต้อง ท่ีจะออกจากองค์การ

ในตอนน้ี 

     

28 หากบริษทัอ่ืนมีขอ้เสนอท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์

ต่อตวัท่าน แต่ท่านรู้สึกไม่ถูกตอ้งกบัองคก์ารในตอนน้ี 

     

29 ท่านไม่เคยคิดท่ีจะยา้ยไปร่วมงานกบัองคก์ารคู่แข่ง      

30 ท่านมีความยินดีและพร้อมท่ีจะตอบแทนบุญคุณ

อ ง ค์ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ อ ง ค์ก า ร ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ ป ร ะ ส บ

ความสาํเร็จ 
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