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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่ไดใหทุนใน
การศึกษาหลักสูตรนี้ ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี ้
 ทางดานวิชาการขอนอมระลึกถึงพระคุณของ ครูบาอาจารย ทุกทานที่ไดเคยประสิทธิ์ 
ประสาท วิชาความรูใหแกผูวิจัยมาจนถึงทุกวันนี้ และงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะห
จากผูมีพระคุณหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ที่มีคุณคาอยางยิ่ง ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ
ของงานวิจัย ดวยความเมตตา กรุณา ตอผูวิจัยอยางมาก ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในพระคุณดวยความ
เคารพอยางสูง และขอขอบพระคุณอยางสูงตอ ผศ.ดร.อดิลลา พงศยี่หลา ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ รศ.วิรัช สงวนวงศวาน กรรมการสอบวิทยานิพนธ และรศ.ศิริชัย  พงษวิชัย กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาแนะนําทางดานวิชาการ แกไขปรับปรุงขอบกพรอง เพื่อใหวิทยานพินธ
ฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
  ทางดานขอมูลองคการ และการเก็บรวบรวมขอมูลไดรับความสําเร็จอยางดีดวยความ
รวมมือจากบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ดวย 
 ขอนอมระลึกถึงพระคุณของครอบครัวขาพเจา โดยเฉพาะ คุณพอ และคุณแม ที่ไดให
ความรัก ความหวงใย ดูแลเอาใจใส และเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดเวลา และขอขอบพระคุณพี่ๆ 
นองๆ  และ เพื่อนทุกคนที่คอยใหกําลังใจ และ ความชวยเหลือตลอดมา 
 ทายนี้หากวิทยานิพนธฉบับนี้ มีคุณประโยชนตอการศึกษาคนควาของผูที่สนใจ ผูวิจัย
ขอยกคุณความดีที่ไดใหแก บุพการี และผูมีพระคุณทุกทาน แตหากมีความบกพรองประการใด 
ผูวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว  

 
  

จักรกฤษณ ปอาทิตย  
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับพันธะผูกพันตอองคการ ศึกษาปจจัยดาน
ลักษณะงาน  ดานลักษณะโครงสรางองคการ ดานประสบการณในการทํางาน ที่มีความสัมพันธตอ
พันธะผูกพันตอองคการ และศึกษาปจจัยดานลักษณะงาน ดานลักษณะโครงสรางองคการ ดาน
ประสบการณในการทํางานที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง)  
 ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ซ่ึง
เปนหนวยงานภายในที่ทําหนาที่บริการจัดการ/อํานวยการภายใน รวมถึงการกําหนดนโยบาย แผน
และทิศทางใหกับการกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแกสายงานที่มีผูวาการฯดูแลรับผิดชอบดาน
บริหารประกอบดวย 4 สายงานคือ  ฝายบริหาร  ฝายกีฬาเปนเลิศ  ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน 
และ ฝายสงเสริมกีฬา โดยผูวิจัยไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 186 คน จากประชากรทั้งสิ้น 346 
คน การวิจัยนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิเคราะหขอมูล ใช
คาทางสถิติในการทดสอบคือ แสดงผลระดับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากร สถิติที่ใชคือ 
คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ แสดงผลความแตกตางของระดับพันธะผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่มีปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน 
สถิติที่ใช คือ คา t-test และ One-Way ANOVA แสดงผลปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานลักษณะ
โครงสรางองคการ ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอ
องคการ สถิติที่ใชคือ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 
แสดงผลปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ ปจจัยดานประสบการณใน
การทํางาน มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ สถิติที่ใชคือ การวิเคราะหการถดถอดพหุคูณแตละ
ขั้นตอน  
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 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาระดับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) มีอยูในระดับมากและบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่มี
ความแตกตางกันทางดานปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน มีพันธะผูกพันตอองคการไมแตกตาง
กัน ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ ปจจัยดานประสบการณในการ
ทํางาน  มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยที่สามารถทํานายผลของพันธะผูกพันตอ
องคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) พบวา ปจจัยที่สามารถทํานายผลของ
พันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดดี มีสองปจจัยโดย
เรียงตามลําดับความสามารถในการทํานายที่ดี คือ ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน  ปจจัยดาน
ลักษณะงาน และ ในการศึกษาถึงอํานาจการทํานายของตัวแปรในแตละปจจัยที่มีผลตอพันธะผกูพนั
ตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) พบวา ปจจัยดานลักษณะงาน มีตัว
แปรที่สามารถเปนตัวทํานายที่ดีโดยเรียงลําดับตามความสามารถในการทํานายที่ดี คือ ความ
รับผิดชอบในงาน ความกาวหนาในงานและ ความมั่นคงในงาน ปจจัยดานลักษณะโครงสราง
องคการ มีตัวแปรที่สามารถเปนตัวทํานายที่ดี คือ นโยบาย กฎ ขอบังคับ ปจจัยดานประสบการณใน
การทํางาน มีตัวแปรที่สามารถเปนตัวทํานายที่ดีโดยเรียงลําดับตามความสามารถในการทํานายที่ดี
คือ ความสําคัญของงาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และ
จากการวิเคราะหตัวแปรทั้งหมดพบวามีตัวแปรที่สามารถเปนตัวทํานายที่ดีโดยเรียงลําดับตาม
ความสามารถในการทํานายที่ดี คือ ความสําคัญของงาน นโยบาย กฎ ขอบังคับ ความมั่นคงในงาน 
และ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  
 

  

DPU



 

 

จ 

 

Thesis Title             : Factors Affecting Commitment to Organization: Sports Authority of  
                Thailand 
Author               : Jakkrid  Peearetid 
Thesis Advisor        : Prof. Dr. Sermsak Wisalaporn 
Department             : Business Administration 
Academic Year       :  2006 

 
ABSTRACT 

 

         The purposes of this research were to investigate the levels of commitment to 
organization, to examine various factors affecting commitment to organization including 
characteristics of work, organizational structure and work experience which correlated with 
commitment to organization and to study the effect of characteristics of work, organizational 
structure and work experience on the commitment to organization of the personnel in Sports 
Authority of Thailand or SAT (Head Office). 
 The population studied was the personnel of SAT (Head Office) which is the internal 
work unit in charge of service provision and internal management as well as determination of 
policy, plan and direction for SAT (Head Office). The organization consists of four departments 
with the governor of the SAT responsible for administration, athletic excellence, professional 
athletes and benefits including athletic promotion.  The research sample size was 186 out of 346 
officials of the SAT. A questionnaire was used as the only research instrument for collecting the 
data. In order to illustrate the levels of commitment to the organization of the SAT’s personnel, the 
analysis of the data was accomplished by arithmetic mean (X) and standard deviation (S.D.) 
Furthermore, t - test, and one - way ANOVA were utilized for finding the effect of different levels 
of the commitment to organization of The SAT’s personnel on different personal characteristics. To 
investigate whether the characteristics of work, organizational structure and work experience related 
to the commitment of organization, simple correlation (r) and multiple correlation coefficient (R) 
were used and the researcher also conducted stepwise multiple regression analysis to examine the 
effect of the characteristics of work, organizational structure and work experience on the 
commitment to organization of the SAT’s personnel. 
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 The research findings revealed that the commitment to organization of the SAT’s 
personnel was at the high level and the SAT’s personnel (Head Office) with different personal 
characteristics including gender, age, marital status, educational level, salary rate and years of 
service did not have different commitment to organization. Characteristics of work, organizational 
structure and work experience significantly correlated with the commitment to organization of the 
SAT’s personnel (Head Office) at the 0.1 significance level. The two factors well predicting the 
effect of the commitment to organization of the SAT’s personnel (Head Office) were work 
experience and characteristics of work. In addition, it was found that the characteristics of work had 
the variables which were good predictors including responsibility for duty, work progress and job 
security respectively. In the aspects of organizational structure, policy, rules and regulations were 
the variables which were the good predictors. Besides, significance of work and relationship with 
colleagues and the superior were the good predictors of work experience. The analysis of all 
variables revealed that the significance of work were the best predictors and coming in second were 
policy, rules, regulations, job security and relationship of the superior respectively. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การที่องคการหรือหนวยงานหนึ่ง 
ตองการที่จะพัฒนาองคการใหสามารถดํารงอยูไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น องคการจะตองมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการดําเนินการนี้ตองอาศัยกระบวนการบริหารและการจัดการที่ดี ไมวาจะ
เปนการบริหารงานหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย นั้น บุคลากรภายในองคการจะเปนตัวการ
สําคัญในการที่จะทําใหองคการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 
 โดยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กลายเปนสังคมเทคโนโลยีขาวสาร สังคมที่เนน
คุณภาพมากขึ้น สังคมที่ไรพรหมแดนการรับรู ทําใหเกิดการตื่นตัวในองคการตางๆซึ่งตองการคนที่
มีคุณภาพใหสามารถแขงขันกับองคการอื่นได ตองการบริหารจัดการที่ เนนประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ตองการบริหารคนใหคุมกับคุณคาของเขา
นอกจากนั้นยังตองการคนที่เปนทั้งคนเกงและคนดีในองคการอีกดวย   ดังนั้น การสรางบุคลากร
เพื่อผลประโยชนขององคการ   องคการตองใหความสนใจและเอาใจใสในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยควบคูไปกับการปรับปรุงการบริหารงาน ใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนไปของโลกอยูเสมอ 
 พันธะผูกพันตอองคการ คือ ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคการ เปนลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อดานทัศนคติในเชิงบวกตอองคการ มีพันธะ
ผูกพันอยางแทจริงตอคานิยมและเปาหมายขององคการ พรอมสนับสนุนกิจการขององคการซึ่งเปน
เปาหมายของตนดวยมีความเชื่อวาองคการนี้เปนองคการที่ดีที่สุดที่ทําตนเองจะทํางานดวยความ
ภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการ และจะแสดงออกถึงความตั้งใจทํางาน เต็มใจที่จะทุมเท
ความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ เปนลักษณะที่บุคลากรเต็มใจที่เสียสละอุทิศตน 
พยายามทํางานเต็มความสามารถ  เพื่อใหองคการประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายเกิด
ผลประโยชนตอองคการ และมีความหวงใยตอความเปนไปขององคการ มีความปรารถนาอยางแรง
กลาที่จะคงไวความเปนสมาชิกภาพขององคการ เปนลักษณะที่บุคลากรแสดงความตองการ และ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองคการนี้ตลอดไป มีความจงรักภักดีตอองคการ มีความภาคภูมิใจในการ
เปนสมาชิกขององคการ และพรอมที่จะบอกกับคนอื่นวาตนเปนสมาชิกขององคการรูสึกวาตนเอง 
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เปนสวนหนึ่งขององคการ สนับสนุนและสรางสรรคองคการใหดียิ่งขึ้น (Steers and Porter, 1983 : 
442-443) 
 ดังนั้นสิ่งที่องคการตองตระหนักอยูเสมอ คือ องคการจะพัฒนาอยางไรเพื่อจูงใจและ
สงเสริมใหบุคลากรในองคการเกิดพันธะผูกพัน ยอมรับเปาหมายคานิยมขององคการและพรอม
ทุมเทพลัง ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ขณะเดียวกันก็
พยายามรักษาไวซ่ึงการเปนสมาชิกภาพขององคการ พันธะผูกพันขององคการ จะกอใหเกิดความ
เชื่อและเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกในดานดีตอองคการ บุคลากรที่มีพันธะผูกพันตอองคการจะ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และปฏิบัติงานกับองคการใน
ระยะเวลายาวนานเทาที่องคการตองการ (พิชญากุล  ศิริปญญา, 2546 : 1) 
 พันธะผูกพันตอองคการเปนทัศนคติที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับองคการ ไมวาจะเปน
องคการแบบใดเพราะพันธะผูกพันเปนตัวเชื่อมระหวางจินตนาการหรือความตองการของสมาชิก
เขากับเปาหมายขององคการทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกเปนเจาขององคการและเปนผูมีสวนใน
การสรางสุขภาพและความเปนอยูที่ดีขององคการรวมทั้งชวยลดการคุกคามจากภายนอก ซ่ึงเปนผล
มาจากสมาชิกมีความรักและผูกพันตอองคการของตนเองมากนั่นเอง (Buchanan II, 1974 : 534 ) 
 แนวคิดเกี่ยวกับพันธะผูกพันตอองคการนั้น ไดรับความสนใจอยางกวางขวางในดาน
งานวิจัย ตลอดจนผูบริหารและนักวิเคราะหองคการ ซ่ึงพยายามแสวงหาวิธีการที่จะรักษาสมาชิก
ขององคการใหทํางานอยูในองคการไดยาวนาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางานของสมาชิกตลอดจนลดการขาดงานของสมาชิก ซ่ึงในการศึกษาความตองการของบุคคล ก็
เพื่อจะไดเขาใจความ ความตองการของบุคคลที่ตองการทั้งทางดานกายภาพ และความตองการ
ทางดานจิตใจและสังคม ทั้งนี้เปนการตอบสนองความตองการจนเกิดความพึงพอใจในการทํางานก็
จะสงผลทําใหองคการเขมแข็ง และสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคที่องคการตั้งไว 
(ปราโมทย บุญเลิศ, 2545 : 22) 
 จากที่กลาวมาจะเห็นวา “พันธะผูกพันตอองคการ” มีความสําคัญตอพฤติกรรมการ
ทํางานของบุคคล และตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ เพราะหากบุคคลมีพันธะ
ผูกพันตอองคการสูง ก็ยอมจะมีพฤติกรรมที่สงผลใหองคการประสบความสัมฤทธิผลในเปาหมายที่
กําหนดไว การขาดพันธะผูกพันตอองคการก็จะกลายเปนปญหาสําคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินงานโดยมีเปาหมายสําคัญในการใหบริการแก
สาธารณะชน ซ่ึงโดยปกติมักจะถูกวิพากษวิจารณในดานคุณภาพของการสงมอบบริการแก
สาธารณะวาเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูเสมอ ซ่ึงเวลสและเลแวน (Welsh 
and Lavan, 1981 : 1079-1089)  กลาวไววา การขาดความยึดมั่นผูกพันของสมาชิกในหนวยงานที่มี
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นโยบายในการบริการ นอกจากจะเกิดความสูญเสียตามที่ไดกลาวมาแลว ยังกอใหเกิดปญหาการ
ใหบริการที่ไมดีอีกดวย ปญหาผลกระทบ การมีพันธะผูกพันตอองคการต่ํา อาจกลาวไดวาเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นมานานในระบบราชการไทย ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบลักษณะการทํางานของระบบ
ราชการไทยวา “ทํางานแบบเชาชามเย็นชาม” จนมาถึงปญหาสําคัญคือ การสูญเสียบุคลากรที่มี
คุณภาพ ปญหานี้นับเปนปญหาที่สําคัญมากทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงมีความจําเปนที่
จะตองแกไขโดยเรงดวน (บัญชา  นิ่มประเสริฐ, 2542 : 2-3) ซ่ึงบุคลากรขององคการใดก็ตามมี
พันธะผูกพันตอองคการยอมจะทุมเทใหกับการทํางานอยางสุดความสามารถ แตในทางตรงขาม
หากองคการใดบุคลากรไมมีพันธะผูกพันตอองคการอาจสงผลเสียใหกับองคการได (กรกฎ         
พลพานิช, 2540 : 2) 
 ขณะนี้ การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) เดิมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการกีฬา พ.ศ. 2528 โดยมีภาระหนาที่ในการสงเสริมกีฬา ชวยเหลือ
รวมมือในการจัดและดําเนินการกีฬา ติดตอรวมมือกับองคการกีฬาหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอก
ประเทศ จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการเพื่อใหมี
คุณภาพสูงในการปฏิบัติงาน ในป พ.ศ.2545 มีการจัดตั้งกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ทําให การกีฬาแหงประเทศไทย เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา  ซ่ึงกระทรวงฯ ไดมอบหมายใหกกท. มีหนาที่ใน 2 ดาน คือ การ
กีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ซ่ึงผลที่ตามมา คือ บทบาทหนาที่ตามโครงสรางใน
ปจจุบันของ กกท. ไมสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของ กกท. ที่ไดรับจากกระทรวงฯ (การจัดทํา
โครงสรางการกีฬาแหงประเทศไทย, 2547 : 1) 
  ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงโครงสรางองคการใหม โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ของฝายงาน
ตางๆจําเปนจะตองปรับปรุงใหสอดคลองและสอดรับกับบทบาทและระบบการบริหารงานที่
เปลี่ยนแปลงไปตามการบริหารงานของรัฐบาลและกระทรวงเจาสังกัดแมวาการปรับโครงสรางของ 
กกท. ใหมนั้นเปนสิ่งที่ดีแตยังสงผลกระทบตอองคการและบุคลากร กกท. ในดานตางๆซึ่งเกิดจาก
การที่ กกท. มีรูปแบบการบริหารจัดการเปนรัฐวิสาหกิจ แตระเบียบที่เกี่ยวของกับ กกท. สวนใหญ
ยังอางอิงระเบียบของราชการ ระเบียบ ขอบังคับ หลายประการไมชัดเจน ลาสมัย แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของ กกท. ทั้งในสวนกลางและในสวนภูมิภาคยังไมประสบผลสําเร็จ การปฏิบัติงานและ
ประสานงาน การทํางานมีขอขัดของและอุปสรรคมาก ขาดการสรางแนวความคิดที่มีจุดมุงหมายใน
การทํางานที่มีทิศทางเดียงกัน ทําใหการพัฒนาองคการโดยภาพรวมขาดประสิทธิภาพและการจัดทํา
โครงสรางใหมนี้ยังเปนโครงสรางที่ใหญแตยังคงอัตรากําลังเดิมที่มีอยูจํากัด จํานวนบุคลากรไม
เปนไปตามกรอบอัตรากําลังกําหนดไว การบริหารจัดการดานบุคลากรยังขาดประสิทธิภาพ มีการ
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บรรจุหรือแตงตั้งบุคลากรไมตรงกับความรูความสามารถหรือคุณวุฒิ และการที่ กกท. มีบุคลากร
คอนขางนอยทําใหไมเพียงพอตามภารกิจหนาที่ ทั่วประเทศ บุคลากรมีความรูไมเพียงพอในการ
ทํางาน โดยเฉพาะบุคลากรขาดความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการ ขาดการสงเสริมพัฒนาดาน
ความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่อง ไมทันกับสถานการณในปจจุบัน บุคลากรขาดแรงจูงใจ ขาดขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดแรงกระตุนในการทํางาน สวัสดิการที่ไดรับคอนขางนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่น ขาดจิตสํานึกในความเปนเจาของและการพัฒนาองคการ ขาดความ
สามัคคี และไมมีความโปรงใส อีกทั้งการดําเนินงานดานการกีฬาที่ผานมา มีการแทรกแซงการ
บริหารงานจากฝายการเมืองทําใหการทํางานไมเปนอิสระ บางครั้งการบริหารงานกีฬาของชาติถูก
ผูกขาดโดยระบบและขอบังคับของผูมีอํานาจในแตละยุค จากการปฏิบัติงานที่อยูใตกระแส
การเมืองนี้ทําใหงานมีการเบี่ยงเบนไปจากที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ซ่ึงมีผลตอ
การพัฒนากีฬาใหตอเนื่องในระยะยาวได (แผนกลยุทธการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545-2554 : 
4-5) 

 จากที่ไดกลาวมาหากไดมีการศึกษาถึงพันธะผูกพันตอองคการและปจจัยที่มีผลตอ
พันธะผูกพันตอองคการของการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) แลวยอมสงผลใหการดําเนินงาน
ในการบริหารงานในองคการ มีประสิทธิภาพและพรอมที่จะปรับตัวใหการดําเนินงานบรรลุผลและ
เหมาะสมกับสภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและการพัฒนา
กีฬาเพื่ออาชีพตอไป  
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
        1.2.1  เพื่อศึกษาระดับพันธะผูกพนัตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย
(สวนกลาง) 
        1.2.2  เพื่อศึกษาปจจัยดานลักษณะงาน  ดานลักษณะโครงสรางองคการ  ดานประสบการณใน
การทํางาน ทีม่ีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง) 
        1.3.3  เพื่อศึกษาปจจัยดานลักษณะงาน  ดานลักษณะโครงสรางองคการ  ดานประสบการณใน
การทํางานที่มผีลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
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1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยไดทําการคาดคะเนผลของการศึกษาตามสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
        1.3.1 พันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) อยูในระดับ
ปานกลางและปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่มีความแตกตางกันมีระดับพันธะผูกพันที่แตกตางกัน 
        1.3.2 ปจจัยดานลักษณะงาน  ดานลักษณะโครงสรางองคการ  ดานประสบการณในการทํางาน 
มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย(สวนกลาง) 
        1.3.3 ปจจัยดานลักษณะงาน  ดานลักษณะโครงสรางองคการ  ดานประสบการณในการทํางาน 
มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีไ้ดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ไวดังตอไปนี้ 

1.4.1  ประชากร 
 ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ซ่ึง
เปนหนวยงานภายในที่ทําหนาที่บริการจัดการ/อํานวยการภายใน รวมถึงการกําหนดนโยบาย แผน
และทิศทางใหกับการกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแกสายงานที่มีผูวาการฯดูแลรับผิดชอบดาน
บริหารประกอบดวย 4 สายงานหลัก จํานวนทั้งส้ิน 346 คน แบงเปน 

1.4.1.1  ฝายบริหาร  จํานวน            79 คน 
1.4.1.2  ฝายกีฬาเปนเลิศ จํานวน           38  คน 
1.4.1.3  ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน  จํานวน           35  คน 
1.4.1.4  ฝายสงเสริมกีฬา จํานวน          194 คน 

1.4.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
1.4.2.1  ตัวแปรอิสระ คือ  -ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 

    -ปจจยัดานลักษณะงาน 
    -ปจจยัดานลักษณะโครงสรางองคการ 
    -ปจจยัดานประสบการณในการทํางาน 

1.4.2.2  ตัวแปรตาม    คือ - พันธะผูกพนัตอองคการ 
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษางานวิจัยช้ินนี้ ผูวิจัยได เลือกตัวแปรที่คาดวาจะมีผลตอพันธะผูกพันตอ
องคการการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) โดยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับ
พันธะผูกพันตอองคการและไดนํามาใชในการกําหนด ปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ :  
กรณี การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
 โดยไดนําเอาแนวคิดของ สเตียร และ พอรตเตอร (Steers and Porter, 1983) มาเปน
แนวคิดหลักในการกําหนดตัวแปรงานวิจัย ที่อธิบายวา ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ดานลักษณะ
งาน ดานลักษณะโครงสรางองคการ ดานประสบการณในการทํางาน มีผลตอพันธะผูกพันตอ
องคการซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของความเชื่อมั่นในการยอมรับ เปาหมายและคานิยมขององคการ 
ความตั้งใจทํางาน ความปรารถนาอยูในองคการ ดังภาพแสดงตอไปนี้ 
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 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
  

    ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศกึษา 
5. ระดับเงินเดอืน 
6. ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานในหนวยงาน 
 

ปจจัยดานลักษณะงาน 
1. ความกาวหนาในงาน 
2. ความมั่นคงในงาน 
3. ความมีอิสระในงาน 
4. ความรับผิดชอบในงาน 
 
ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ 

1. นโยบาย กฎ ขอบังคับ  
2. การมีสวนรวมในการบริหาร 

ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน 
1. ความสําคัญของงาน 
2. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคดิในการวิจยั  
 
 
 

พันธะผูกพันตอองคการ 
1. ความเชื่อมัน่ในการยอมรบั     
เปาหมาย และคานิยมของ
องคการ 
2. ความตั้งใจทํางาน 
3.ความปรารถนาอยูในองคการ  
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1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
 นิยามคําศัพทเฉพาะที่ใชในงานวิจัยคร้ังนี้ มีดังตอไปนี้ 

1.6.1  พันธะผูกพันตอองคการ หมายถึง การที่บุคลากรมีความรูสึกและแสดงพฤติกรรมตอ
องคการโดยมี    มีความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ความตั้งใจทํางาน 
ความปรารถนาอยูในองคการ ดังตอไปนี้ 

1.6.1.1 ความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ หมายถึง การที่
บุคลากรในองคการมีการรับรูยอมรับในเปาหมายและ คานิยมขององคการ มีทัศนคติในเชิงบวกกับ
องคการ รวมถึงในการยอมรับในเปาหมายในการเปลี่ยนแปลงในเปาหมายบางประการขององคการ
เพื่อใหองคการมีการพัฒนาทันตอสภาพการณในปจจุบัน 

1.6.1.2 ความตั้งใจทํางาน  หมายถึง  การที่บุคลากรภายในองคการจะใชความรู
ความสามารถเพื่อ อุทิศกําลังกายและกําลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจขององคการตามบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบและที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่เพื่อบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 

1.6.1.3 ความปรารถนาอยูในองคการ หมายถึง การที่บุคลากรภายในองคการมีความ
ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะทํางานอยูในองคการมีความจงรักภักดีตอองคการ มีความภาคภูมิใจใน
การเปนสมาชิกขององคการ และ พรอมปฏิบัติงานเพื่อใหเปาหมายขององคการบรรลุความสําเร็จ 
และไมคิดจะเปลี่ยนงานหรือลาออก 

1.6.2  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล (Personal  characteristics) คือ คุณลักษณะความแตกตาง
ของแตละบุคคลในองคการโดยพิจารณาไดจาก 

1.6.2.1  เพศ  
1.6.2.2 อายุ หมายถึง อายุของบุคลากรในองคการคิดตามปปฏิทิน 
1.6.2.3 สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพการครองตนของบุคลากรในองคการ 
1.6.2.4 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับวุฒิการศึกษาที่บุคลากรภายในองคการไดรับ

สูงสุดจนถึงปจจุบัน 
1.6.2.5 ระดับเงินเดือน หมายถึง อัตราเงินเดือนที่บุคลากรภายในองคการไดรับ ณ เวลา

ปจจุบัน 
1.6.2.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน หมายถึง ระยะเวลาที่บุคลากรในองคการ

ปฏิบัติหนาที่ในงาน โดยนับตั้งแตเร่ิมเขาทํางานในองคการจนถึงปจจุบัน 
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1.6.3 ปจจัยดานลักษณะงาน (Job or Role-related characteristics) คือ คุณลักษณะของงานที่
บุคลากรภายในองคการไดรับ โดยพิจารณาจาก 

1.6.3.1 ความกาวหนาในงาน หมายถึง การที่บุคลากรในองคการจะไดรับการเลื่อน
ตําแหนง ตลอดจนไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ เพื่อใหเกิดความกาวหนาในงาน 

1.6.3.2 ความมั่นคงในงาน หมายถึง การที่บุคลากรภายในองคการไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนใหมีความกาวหนาในการทํางานเพื่อสรางความมั่นคงในการทํางานแกบุคลากรยิ่งขึ้น 

1.6.3.3 ความมีอิสระในงาน หมายถึง การที่บุคลากรภายในองคการ สามารถปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมายโดยไมถูกบังคับ มีอํานาจอยางเพียงพอในการตัดสินใจ สามารถนําเสนอสิ่งใหมๆ
มาใชในการปฏิบัติงาน และสามารถกําหนดวิธีการทํางานของตนเอง 

1.6.3.4 ความรับผิดชอบในงาน หมายถึง การที่บุคลากรภายในองคการ ไดรับงานที่มี
ความชัดเจนของบทบาทหนาที่ของตนเองในการปฏิบัติงานสามารถทํางานนั้นไดตั้งแตตนจนบัง
เกิดผล สามารถจะปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ถูกตอง และมีผลงานที่สามารถพิจารณาไดชัดเจน 

1.6.4 ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ (Structural characteristics) คือ คุณลักษณะรูปแบบ
ขององคการในการที่จะใหบุคลากรในองคการปฏิบัติหนาที่ภายในองคการโดยมีขอบเขตอยาง
ชัดเจนพิจารณาจาก 

1.6.4.1 นโยบาย กฎ ขอบังคับ หมายถึง ส่ิงที่ใชเปนตัวกําหนด อํานาจหนาที่ของ
บุคลากรภายในองคการ 

1.6.4.2 การมีสวนรวมในการบริหาร หมายถึง การที่บุคลากรภายในองคการไดมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในการทํางานรวมถึงการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานภายในองคการ   

1.6.5 ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน (Work experiences) คือ การรับรูของบุคลากร
ภายในองคการที่มีตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานภายในองคการ โดยพิจารณาจาก 

1.6.5.1 ความสําคัญของงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรภายในองคการ ที่มีตองาน
ที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบอยู วามีความสําคัญตอองคการ 

1.6.5.2 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึง การที่บุคลากรภายในองคการไดรับ
การยอมรับจากเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงาน การประสานงานรวมทั้งมีการรวมมือกันทํางานโดย
สัมพันธอันดีภายในองคการ 

1.6.5.3 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หมายถึง การที่บุคลากรภายในองคการมี
ความรูสึกตอผูบังคับบัญชาวาตนเองไดรับการปฏิบัติที่ดีตอกัน ดวยสัมพันธภาพที่มีมิตรไมตรี             
ตอกัน 
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1.6.6 การกีฬาแหงประเทศไทย หมายถึง หนวยงานรัฐวิสาหกจิ สังกัดกระทรวงการทองเทีย่ว
และกฬีา มีหนาที่สงเสริมและควบคุมการดาํเนินกจิการกฬีา มีช่ือยอวา กกท. แบงออกเปนการกีฬา
แหงประเทศไทยสวนกลาง และสวนภูมภิาค 

1.6.7 บุคลลากรการกีฬาแหงประเทศไทย หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการของการกีฬาแหงประเทศไทย 

1.6.8 องคการ หมายถึง การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ซ่ึงแบงออกเปน 4 สายงานหลัก 
ไดแก 

1.6.8.1 สายงานบริหาร ประกอบดวย ฝายนโยบายและแผน ฝายการคลัง ฝายทรัพยากร
บุคคลและสารสนเทศ 

1.6.8.2 สายงานกฬีาเปนเลิศ ประกอบดวย ฝายกฬีาเปนเลิศ สํานักกฬีาภูมภิาค 
1.6.8.3 สายงานกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน ประกอบดวย ฝายพัฒนากีฬาอาชีพ ฝาย

สิทธิประโยชนและมาตรฐานกีฬา 
1.6.8.4 สายงานสงเสริมกีฬา ประกอบดวย ฝายสถานกีฬาและบริการ ฝายวิทยาศาสตร

การกีฬา ฝายพัฒนาบุคลากรกีฬาและการทะเบียน   
 
1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การวิจัยเร่ือง “ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ : กรณี การกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง)” โดยส่ิงที่คาดหวังวาองคการจะไดรับผลประโยชน ดังตอไปนี้ 

1.7.1 สามารถใชเปนขอมูลใหผูบริหาร พิจารณาในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน ใชเปน
ขอมูลในการบริหาร บุคลากร ตลอดจน เปนแนวทางในการคัดเลือกและพัฒนา บุคลากรตามความ
ตองการและความจําเปน 

1.7.2 สามารถใชเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปน ขอมูลในการมอบหมายงานใหถูกตอง
เหมาะสมกับบุคลากรตลอดจนการปรับปรุงการสรางขวัญกําลังใจและบรรยากาศในการทํางาน 

1.7.3 สามารถใชเปนแนวทางใหผูบริหารของการกีฬาแหงประเทศไทย ใชเปนแนวทาง
เสริมสรางพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
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บทที่  2 
 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

            การวิจัยเร่ือง “ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ : กรณี การกีฬาแหงประเทศ
ไทย (สวนกลาง)” มีผลการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 2.1  การกีฬาแหงประเทศไทย 
 2.2  พันธะผูกพันตอองคการ 

2.2.1 ความหมายของพันธะผูกพันตอองคการ 
2.2.2 ความสําคัญของพันธะผูกพันตอองคการ 
2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพันธะผูกพันตอองคการ 
2.2.4 ปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1  การกีฬาแหงประเทศไทย 
2.1.1  ประวัติการกีฬาแหงประเทศไทย 

 “การกีฬาแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กกท.” ไดจัดขึ้นโดยพระราชบัญญัติการกีฬา
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2528 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 102 ตอนที่ 149 ลงวันที่ 17 
ตุลาคม 2528 โดยเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เพื่อจัดตั้งการกีฬาแหง
ประเทศไทยขึ้นแทน “องคการสงเสริมการกีฬาแหงประเทศไทย” (ซ่ึงตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งองคการสงเสริมการกีฬาแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2507) และใหมีอํานาจหนาที่
ในการสงเสริมกีฬา และควบคุมการดําเนินกิจการกีฬาไดกวางขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  โดยในของพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทยเปน
หนวยงานรัฐวิสากิจ สังกัดกระทรวงการทองเที่ยงและกีฬา โดยไดรับงบประมาณรายจายประจําป
จากรัฐบาล 
 การบริหารงานของการกีฬาแหงประเทศไทยนั้น บริหารโดยคณะกรรมการกีฬาแหง
ประเทศไทย ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนคนแตงตั้ง มี
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นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่นายกมอบหมายเปนประธาน และมีผูวาการ การกีฬาแหงประเทศ
ไทยรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารงานของการกีฬาแหงประเทศไทย 

2.1.2  วิสัยทัศน 
 จากป พ.ศ. 2545 ที่มีการจัดกระทรวงทองเที่ยวและกีฬาโดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2545 ทําให กกท. เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซ่ึง
กระทรวงฯ ไดมอบหมายให กกท. มีหนาที่ใน 2 ดาน คือ การกีฬาเพื่อความเปนเลิศ และกีฬาเพื่อ
การอาชีพ ดังนั้น กกท. จึงไดปรับปรุงวิสัยทัศนใหมดังนี้  
 “การกีฬาแหงประเทศไทย   เปนองคการหลักในการพัฒนากีฬาทุกระดับ   เพื่อใหประเทศ
เปนหนึ่งในกลุมผูนําทางการกีฬาของเอเชีย”  

2.1.3  พันธกิจ 
 “พัฒนากีฬาทุกระดับใหไดมาตรฐานสากลและเขาถึงประชาชนทุกกลุม พัฒนากีฬาและ
บุคลากรทางการกีฬาใหมีขีดความสามารถเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ ใหความรูและถายทอด
เทคโนโลยีทางกีฬาอยางมีคุณภาพ พัฒนากีฬาอาชีพใหเปนระบบและไดมาตรฐาน บริหารจัดการ
แบบมืออาชีพ ตลอดจนบูรณาการการกีฬากับการทองเที่ยว เพื่อสรางงานและรายได โดยใน 5 ป
แรกมุงในประเทศเปนผูนําดานกีฬาสากล ในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 

2.1.4  วัตถุประสงค 
2.1.4.1 สงเสริม และสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทุกกลุมรักกีฬา ดูกีฬา และเลน

กีฬาอยางตอเนื่องและรวมตัวเปนประชาคมเครือขายกีฬาทุกระดับ 
2.1.4.2 พัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาใหมีขีดความสามารถสูงขึ้น โดยนําวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกตใช 
2.1.4.3 พัฒนากีฬาที่ไดรับความนิยมใหเปนกีฬาอาชีพ ใหนักกีฬา บุคลากรกีฬา และ

องคกรเครือขายกีฬาอาชีพ ไดมาตรฐานและเปนระบบ 
2.1.4.4 บริหารจัดการแบบมืออาชีพรวมทั้ง บูรณาการกีฬาและการทองเที่ยวเพื่อสราง

งาน สรางรายได และเพิ่มมูลคาทางการกีฬา  
2.1.5  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 ในสวนหนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางตางๆของการกีฬาแหงประเทศไทยที่ผานมา
นั้นพบวา ไมสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของ กกท. ที่ไดรับจากกระทรวงฯ ดังนั้นจึงมีการปรับปรุง
โครงสรางองคการใหมโดยเพิ่มสายงานจากเดิมมี 3 สายงาน คือ ฝายบริหาร ฝายสงเสริมกีฬา และ
ฝายพัฒนาการกีฬา เปน 4 สายงาน คือ ฝายบริหาร ฝายกีฬาเปนเลิศ ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิ
ประโยชน และฝายสงเสริมกีฬา โดยมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของฝายงานตางๆ ใหสอดคลอง
และสอดรับกับบทบาทและระบบการบริหารงานที่เปล่ียนแปลงไปตามการบริหารงานของรัฐบาล
และกระทรวงเจาสังกัด ดังนี้ 
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2.1.5.1 ฝายบริหาร  ประกอบดวย 
1) ฝายนโยบายและแผน  มีหนาที่วิเคราะหแผนและนโยบายที่เกี่ยวของกบักฬีา 

วางแผน ดําเนินการ ประสานงานในการจัดทําแผนกีฬาทั้งปวง ปฏิบัติหนาที่หนวยงานกลางในการ
กํากับเกี่ยวกับแผนการกีฬาของชาติรวมกับสวนราชการหรือองคการกีฬาตางๆเกี่ยวของ และจัดทํา
แผนเปนไปตามนโยบาย ตลอดจนติดตามและประเมินผล รวมเสนอแนะแนวทางแกไข โดยแบง
ออกเปน 2 กอง 

 (1) กองแผนงานและงบประมาณ  แบงออกเปน 3 งาน คือ งานนโยบาย
และแผน งานพัฒนาและประสานแผน งานงบประมาณ 

 (2) กองติดตามประเมินผล แบงออกเปน 2 งาน คือ งานติดตามงบประมาณ 
งานวิเคราะหและประเมินผล 

2) ฝายการคลัง มีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ละ
กํากับ ดูแลตรวจสอบควบคุม การรับจายเงินเก็บรักษาเงิน และเก็บสารทางการเงินใหเรียบรอย และ
ดําเนินการดานการพัสดุทั้งปวงให ถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับที่ เกี่ยวของ และ
ดําเนินการทางดานบัญชีใหเปนไปตามระบบและการแยกประเภทที่ถูกตอง แบงออกเปน 3 กอง คือ 

  (1) กองบัญชี แบงออกเปน 2 งาน คือ งานระบบบัญชี งานบัญชีลูกหนี้และ
กองทุน 

  (2) กองการเงิน แบงออกเปน 2 งาน คือ งานการเงิน งานการเงินองคกร
กีฬา         

 (3)  กองพัสดุ แบงออกเปน 2 งาน คือ งานจัดซ้ือจัดจาง งานคลังพัสดุและ
ยานพาหนะ 

3) ฝายทรัพยากรบุคคลและสารสนเทศ มีหนาที่รับผิดชอบงานบริหารงาน
บุคคล งานสวัสดิการ งานพัฒนาบุคคล และ รวมทั้งงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร และงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แบงออกเปน 2 กอง คือ 

(1) กองทรัพยากรบุคคล แบงออกเปน 2 งาน คือ งานบริหารงานและ
สวัสดิการบุคคล งานพัฒนาบุคคล 

(2) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ แบงออกเปน 2 งาน คือ งานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  
 

2 .1.5.2 ฝายกีฬาเปนเลิศ  ประกอบดวย 
1) ฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ  มีหนาที่ในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการ

พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนกีฬาเปนเลิศเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ 
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รวมถึงกํากับดูแลการบริหารงานและการดําเนินงานขององคกรกีฬาและสมาคมกีฬาฯ เพื่อให
เปนไปตามแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนกีฬาเปนเลิศที่ไดกําหนดไว  แบงออกเปน 4 กอง 
คือ 

(1) กองพัฒนากีฬาเปนเลิศ แบงออกเปน 2 งาน คือ งานศึกษา วิเคราะห 
และพัฒนากีฬาเปนเลิศ งานกํากับดูแลและติดตามประเมินผล  

(2) กองแขงขันกีฬาเปนเลิศ แบงออกเปน 2 งาน คือ งานแขงขันกีฬาใน
ประเทศ งานแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ 

(3) กององคกรและสวัสดิการกีฬา แบงออกเปน 2 งาน คือ งานประสาน
องคกรและสมาคมกีฬา งานสวัสดิการและกองทุนนักกีฬา 

(4) กองสนับสนุนกีฬาพื้นฐานและมวลชน แบงออกเปน 2 งาน คือ งาน
สนับสนุนกีฬาพื้นฐาน งานสนับสนุนกีฬามวลชน 

2) สํานักกีฬาภูมิภาค มีหนาที่ รับผิดชอบในการสงเสริมกีฬาในภูมิภาค 
ประสานงานและใหความรวมมือกับองคกรกีฬาในสวนภูมิภาคในการดําเนินกิจกรรมกีฬา และดูแล
รักษาสถานที่ในความรับผิดชอบ การจัดตั้งศูนยอุปกรณกีฬา การดําเนินดานวิทยาศาสตรกีฬา แบง
ออกเปน 1 กอง และ 1 ศูนย ดังนี้ 

(1) กองบริหารงานภูมิภาค ประกอบดวย 3 งาน คือ งานกีฬาภูมิภาค งาน
บริหารทั่วไป 

(2) ศูนย กกท. ภาค ประกอบดวย ศูนยกกท. 5 ภาค โดยมีศูนย กกท. 
จังหวัดทั้ง 75 จังหวัด 

2.1.5.3 ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน  ประกอบดวย 
1) ฝายพัฒนากีฬาอาชีพ  มีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนากีฬา

สากลและกีฬาไทยที่มีศักยภาพใหเปนกีฬาอาชีพที่มีระบบจัดการแขงขันที่ไดมาตรฐานสากล  
ประสานงานกับหนวยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวของในการนําเอาการศึกษาวิทยาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนากีฬาอาชีพแกนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา แบงออกเปน 3 
กอง คือ  

(1) กองพัฒนากีฬาอาชีพ แบงออกเปน 2 งาน คือ งานศึกษา วิเคราะห และ
พัฒนากีฬาอาชีพ งานกํากับดูแลและประเมินผล 

(2) กองแขงขันและควบคุมกีฬาอาชีพ แบงออกเปน 2 งาน คือ งาน
สนับสนุนกีฬาอาชีพ งานควบคุมกีฬาอาชีพ 

(3) กององคกรและสวัสดิการกีฬาอาชีพ แบงออกเปน 2 งาน คือ งาน
ประสานองคกรกีฬาอาชีพ งานสวัสดิการและคุมครอง 
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2) ฝายสิทธิประโยชนและมาตรฐานกีฬา  มีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาการ
ตลาดและสิทธิประโยชน รวมถึงการศึกษาและกําหนดมาตรฐานสถานกีฬาและอุปกรณกีฬา โดย
วางแผน ประสานงานและพัฒนาใหเกิดรายไดจากอาคารสถานกีฬา อุปกรณกีฬา สิทธิประโยชน
และ ทรัพยากรตางๆของ กกท. แบงออกเปน 3 กองดังนี้ 

(1) กองพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน แบงออกเปน 2 งาน คือ งานตลาด
และสิทธิประโยชน งานพิทักษและคุมครองสิทธิ์ 

(2) กองพัฒนากิจกรรมกีฬา แบงออกเปน 2 งาน คือ งานบริการกิจกรรม
กีฬา งานลูกคาสัมพันธ 

(3) กองมาตรฐานกีฬา แบงออกเปน 2 งาน คือ งานมาตรฐานสถานกีฬา 
งานมาตรฐานอุปกรณกีฬา 

2.5.1.4 ฝายสงเสริมกีฬา  ประกอบดวย 
1) ฝายสถานกีฬาและบริการ มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดสรางอาคารสถาน

กีฬา และอุปกรณกีฬาตามแบบมาตรฐานสถานกีฬาและอุปกรณกีฬา หรือตามแบบมาตรฐานที่
เหมาะสม เพื่อการจัดซื้อจัดจาง ออกแบบ ประเมินราคางานกอสราง ใหไดมาตรฐาน ใหบริการ
อาคารสถานกีฬา และอุปกรณกีฬาใหเปนไปโดยระเบียบโดยเรียบรอย แบงออกเปน 3 กอง ดังนี้ 

(1) ศูนยกีฬาแหงชาติและสวนกลาง แบงออกเปน 2 งาน งานบริการและ
อาคารสถานกีฬา งานหองสมุดและพิพิธภัณฑกีฬา 

(2) กองวิศวกรรมและสถาปตยกรรม แบงออกเปน 2 งาน คือ งานสํารวจ 
ออกแบบและประเมินราคา งานควบคุมการกอสราง 

(3) กองซอมบํารุง แบงออกเปน 2 งาน คือ งานซอมบํารุงอาคาร งานซอม
บํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬา 

2)  ฝายวิทยาศาสตรการกีฬา มีหนาที่ความรับผิดชอบการประสาน และ
ดําเนินการดานวิทยาศาสตรทุกสาขาเพื่อพัฒนาความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ใหกับนักกีฬา
ทั่วไป นักกีฬาคนพิการและประชากรทางการกีฬาของสมาคมที่มีหนาที่ในการสงเสริมกีฬาที่
เกี่ยวของทั้งในและนอก กกท. ประกอบดวย 3 กอง 

(1) กองวิจัยและพัฒนากีฬา แบงเปน 2 งาน ไดแก งานวิจัยวิทยาศาสตรการ
กีฬา งานวิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา    

(2) กองกีฬาเวชศาสตร แบงออกเปน 3 งาน คือ งานบริการและตรวจรักษา 
งานกายภาพบําบัด งานทันตนามัย 

(3) กองสมรรถภาพการกีฬา แบงออกเปน 3 งาน คือ งานทดสอบ
สมรรถภาพ งานสงเสริมสมรรถภาพ งานควบคุมสารตองหาม 
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3) ฝายพัฒนาบุคลากรกีฬาและการทะเบียน     มีหนาที่ความรับผิดชอบพัฒนา
บุคลากรกีฬาดานตางๆ และ จัดใหมีระบบทะเบียนบุคลากรกีฬา นักกีฬา และทรัพยากรกีฬา เพื่อ
เปนขอมูลสําหรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ แบงสวนงานเปน 2 กองดังนี้  

(1) กองพัฒนาบุคลากรกีฬา แบงสวนงานเปน 3งานคือ งานพัฒนาบุคลากร
กีฬาภายในประเทศ งานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ งานพัฒนาวิชาการและสื่อการสอน 

(2) กองทะเบียน แบงออกเปน 3 งาน คือ งานทะเบียนบุคลากรกีฬา งาน
ทะเบียนนักกีฬา งานทะเบียนทรัพยากรกีฬา  
 จากที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวา โครงสรางองคการของการกีฬาแหงประเทศไทย ตัวใหมนี้มี
ขนาดที่ใหญขึ้นหากเปรียบเทียบกับโครงสรางองคการของการกีฬาแหงประเทศไทยที่ผานมา ซ่ึง
เมื่อมีการปรับปรุงโครงสรางองคการที่มีขนาดใหญขึ้น การบริหารองคการตองมีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงตัวขับเคลื่อนในการบริหารองคการที่สําคัญที่จะทําใหองคการสามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็คือบุคลากรที่ดําเนินงานภายในองคการ ดังนั้นหากไดมี
การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทยแลว จะ
ทําใหทราบถึง ปจจัยที่สําคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรภายในองคการใหมีความรักและเกิดพันธะ
ผูกพันตอองคการและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรใหสามารถดําเนินงานเพื่อองคการใน
การแขงขันกับองคการอื่นในยุคที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการแขงขันกันสูง เมื่อบุคลากร
ภายในองคการเกิดพันธะผูกพันตอองคการแลวการที่จะเกิดปญหาในดาน  การปฏิบัติงาน  การ
พัฒนาองคการ  การควบคุมจากอํานาจภายนอก  หรือแมแตความแตกแยกภายในก็จะลดนอยลง 
เมื่อเราสามารถนําปจจัยตางๆของการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการมาใชปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารบุคลากรภายในองคการ ของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย และเพื่อให
บุคลากรภายในการกีฬาแหงประเทศไทยสามารถดําเนินงานดานการกีฬาของประเทศไทย ให
บรรลุผลขององคการ สามารถพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและการพัฒนากีฬาเพื่ออาชีพตอไป    
2.2  พันธะผูกพันตอองคการ 
 “พันธะผูกพันตอองคการ” นั้นเปนนิยามศัพทใหมที่ใชในความหมายของคําวา 
“organizational commitment” ซ่ึงที่ผานมาคํานั้นจะใชคําวา “ความผูกพันตอองคการ” ดังนั้นใน
งานวิจัยช้ินนี้จึงไดใชตามนิยามศัพทใหมที่มีขึ้นซึ่งในกรณีการกลาวอางถึงในผลงานวิจัยช้ินอื่นที่
ผานมาที่เคยใชคําวา “ความผูกพันตอองคการหรือตอองคกร” จะใชในความหมายใหม คือ “พันธะ
ผูกพันตอองคการ” เพื่อใหเกิดความเขาใจและเปนแนวทางเดียวกันในงานวิจัย 

 
2.2.1  ความหมายพันธะผูกพันตอองคการ 
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  สเตียร (Steers, 1977 : 46 ) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ  หมายถึง ความรูสึกของ
ผูปฏิบัติงานที่แสดงตนเปนหนึ่งเดียวกับองคการ มีคานิยมที่กลมกลืนกับองคการและเต็มใจที่จะ
อุทิศกําลังกายและกําลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจขององคการ ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ      

1. ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
องคการ 

2. ความเต็มใจทีจ่ะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อองคการ 
3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพใน

องคการนิยามพันธะผูกพันตอองคการตามความหมายนี้ไดรับการยอมรับและมีผูใชในการ
ศึกษาวิจัยตอๆมา  
 Buchanun  II (1974 : 533) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการวาเปนความคาดหวังของ
สมาชิกที่จะใชความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ เปนความปรารถนาอยางแรงกลา
ที่จะทํางานอยูกับองคการ มีความภักดีตอองคการ การยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการ
ตลอดจนการประเมินองคการ ไปในทางที่ดี และแสดงใหเห็นวา พันธะผูกพันตอองคการมี
องคประกอบ 3 ประการไดแก 

1. การแสดงตน (Identification) หมายถึงความภูมิใจในองคการและการ
ยอมรับจุดหมายขององคการ 

2. ความตองการมีสวนรวม (Involvement) หมายถึง ความเต็มใจที่จะ
ทํางานเพื่อความกาวหนาและประโยชนขององคการ 

3. ความภักดีตอองคการ (Loyalty) หมายถึง การยึดมั่นในองคการและมี
ความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกตอองคการตอไป 
  
 
 มาวเดย พอรตเตอร และ สเตียร (Mowday , Porter and Steers, 1982 : 27 อางถึงใน จเร 
นาคจู, 2544 : 11) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ หมายถึง ความสัมพันธอันเขมแข็ง ของบคุคล
ที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการ และความเกี่ยวของกับองคการ ประกอบดวยคุณลักษณะทาง
ทัศนคติ 3 ประการ คือ มีความเชื่อมั่นสูง ยอมรับในเปาหมาย และคานิยมขององคการ มีความเต็ม
ใจที่จะพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อองคการมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิก
ขององคการตอไป 
 พอรตเตอร และ ลอเลอร (Porter and Lawler, 1987 : 216-217 อางถึงใน ปราโมทย    บุญ
เลิศ, 2545 : 23) กลาวไววา  พันธะผูกพันตอองคการ หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลกับ
องคการวา คือการที่บุคคลเริ่มตนอาชีพกับองคการใด คือการที่บุคคลนั้นเลือกที่จะอยูกับองคการ 
ซ่ึงเปนความรูสึกยอมรับในองคประกอบขององคการ เชน  
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1. บุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ 
2. บุคลนั้นมีความเต็มอกเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ ที่จะทําให

องคการที่ตนทํางานอยูบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
3. บุคคลนั้นมีความจงรักภักดีเสียสละและมีความปรารถนาอยางแรงกลา

ที่จะรักษาสมาชิกภาพขององคการไวโดยไมคิดที่จะเปลี่ยนงานอื่น 
 สเตียร และ พอรตเตอร (Steers and Porter, 1983 : 442-443) กลาวไววา เมื่อบุคคลที่มี
พันธะผูกพันตอองคการนั้นเมื่อวิเคราะหแลวจะปรากฏลักษณะตางๆออกมาใน 3 ลักษณะ ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของ พอรตเตอร และ สมิธ (Porter and Smith , 1970) ไดแก 

1. ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
องคการ เปนลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อดานทัศนคติในเชิงบวกตอองคการ มีพันธะผูกพันอยาง
แทจริงตอคานิยมและเปาหมายขององคการ พรอมสนับสนุนกิจการขององคการซึ่งเปนเปาหมาย
ของตนดวยมีความเชื่อวาองคการนี้เปนองคการที่ดีที่สุดที่ทําตนเองจะทํางานดวย ภาคภูมิใจที่ได
เปนสวนหนึ่งขององคการ 

2. ความตั้งใจทํางานเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อ
ประโยชนขององคการ เปนลักษณะที่บุคลากรเต็มใจที่เสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็ม
ความสามารถ เพื่อใหองคการประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายเกิดผลประโยชนตอองคการ และมี
ความหวงใยตอความเปนไปขององคการ 

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวความเปนสมาชิกภาพของ
องคการ เปนลักษณะที่บุคลากรแสดงความตองการ และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองคการนี้ตลอดไป 
มีความจงรักภักดีตอองคการ มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ และพรอมที่จะบอก
กับคนอื่นวาตนเปนสมาชิกขององคการรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ สนับสนุนและ
สรางสรรคองคการใหดียิ่งขึ้น 
 อีเซนเบอรเจอร (Eisenberger, 1990 : 52 อางถึงใน อรพินท มุสิกนวบุตร, 2547 : 23) กลาว
ไววา พันธะผูกพันตอองคการเปนทัศนคติ แสดงถึงความรูสึกรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
องคการ เปนความสัมพันธระหวางที่บุคคลรับรูถึงการเกื้อกูลสนับสนุนขององคการและผลที่ตามมา 
คือ ความอุตสาหะของสมาชิกและความเต็มใจที่จะทุมเททํางานเพื่อองคการ 
 นอรทคราฟท และเนล (Northcraft and Neale, 1990 : 464 อางถึงใน จเร นาคจู, 2544 : 11) 
กลาวไววา  พันธะผูกพันตอองคการ หมายถึง กระบวนการ หรือวิธีการที่บุคลากรในองคการ ได
แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวพันของบุคลากรที่มีตอองคการ และยังคงดําเนินงาน เพื่อความสําเร็จของ
องคการ ไมใชเปนเพียงความจงรักภักดีตอองคการเทานั้น 
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 กรีนเบอรก และบารอน (Greenberg and Baron, 1993 : 185 อางถึงใน จเร นาคจู, 2544 : 
11) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ คือขอบเขตของแตละบุคคล ที่แสดงใหเห็นวา บุคลากรมี
ความเกี่ยวพันกับองคการเชนไรและมีความตั้งใจที่จะอยูในองคการ 
 นิวสตอรม และ เดวิส (Newstorm and Davis, 1993 : 198 อางถึงใน จเร นาคจู, 2544 : 12) 
กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ คือ ระดับที่แสดงใหเห็นถึง ความตองการของบุคลากรที่
ตองการที่จะมีสวนรวมในองคการตอไป และเปนเครื่องวัดความตั้งใจของบุคลากร ที่จะคงอยูใน
องคการตอไปในอนาคตดวย 
 ลูเตนส (Luthans, 1995 : 130-131 อางถึงใน ปราโมทย บุญเลิศ, 2545 : 24) กลาวไววา  
พันธะผูกพันตอองคการเปนหัวขอสําคัญในเรื่องการจัดองคการและการจัดการ โดยหมายถึง
ความรูสึกของบุคลากรที่มีตอองคการ โดยการจําแนกออกเปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาดังนี้ 

1. มีความปรารถนาอันแรงกลาที่จะดํารงความเปนสมาชิกขององคการ 
2. มีความตั้งใจและใชความพยายามอยางถึงที่สุด เพื่อประโยชนของ

องคการ 
3. การแสดงออกโดยการยอมรับเปาหมายขององคการ มีความจงรักภักดี

ตอองคการ 
 จอรช และ โจนส (George and Jones, 1999 : 96) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ 
หมายถึง ความรูสึกของพนักงานที่มีตอองคการ โดยที่เขามีความสุขที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการ 
และไมยากที่จะละทิ้งองคการไป 
 ชฎาภา  ประเสริฐทรง (2541: 15) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ หมายถึง   ทัศนคติ 
อันไดแก ความคิด ความรูสึกที่ดีที่บุคคลมีตอองคการ มีความจงรักภักดี และตองการคงความเปน
สมาชิกขององคการ รวมทั้งมีการแสดงออกของพฤติกรรมที่ตังใจจะทุมเทความรูความสามารถที่มี
อยูในการทํางาน เพื่อความกาวหนาขององคการ 
 สมพร  อนศรี (2541 : 21) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ คือ ความรูสึกของพนักงาน
ที่มีความสัมพันธอยางเหนียวแนนอยางมากตอองคประกอบ 3 ประการในองคการคือ 

1. บุคลากรในองคการซึ่งแสดงออกมาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับภาย
หนวยงานในองคการความรูสึกวาไมเหินหางหรือความรูสึกแปลกแยกจากกลุม 

2. งานในองคการซึ่งแสดงออกโดยความตั้งใจในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มที่ การไมขาดงานและการปฏิบัติงานที่ตรงเวลา 

3. องคการซึ่งแสดงออกโดยการมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการ การ
ปกปองชื่อเสียงขององคการ ความหวงใยในอนาคตขององคการความเชื่อมั่น ยอมรับเปาหมายและ
คานิยมองคการ การใชความพยายามในการปฏิบัติงานใหเกิดผลดีตอองคการความจงรักภักดีตอ
องคการและพันธะผูกพันที่เหมาะสมตอสถานที่ทํางาน 
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 บัญชา  นิ่มประเสริฐ (2542 : 13)  กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ หมายถึง สภาวะทาง
จิตใจที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดและความปรารถนาที่สมาชิกในองคการมีความเชื่อมั่นใน
ความสําคัญ คุณคาของงาน ซ่ือสัตยตอองคการ ในแงของการยอมรับเปาหมายคานิยมขององคการ   
และภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งขององคการ ตลอดจนปรารถนาที่จะคงความเปนเปนสมาชิก
ขององคการตอไป 
 จเร  นาคจู (2544 : 13) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกที่ดีที่
บุคลากรมีตอองคการ สงผลใหบุคลากรมีความเชื่อ ยอมรับในคุณคาและเปาหมายขององคการ มี
ความพรอม และตั้งใจที่จะใชความพยายามที่มีอยูทํางานอยางเต็มตามศักยภาพ เพื่อความสําเร็จของ
องคการ และมีความปรารถนาที่เปนสมาชิกขององคการตอไป 
 ปราโมทย  บุญเลิศ (2545 : 24) กลาวไววา ความหมายของพันธะผูกพันตอองคการมี
ลักษณะคลายคลึงกันในสาระสําคัญ ซ่ึง พันธะผูกพันตอองคการหมายถึง การที่สมาชิกแตละคนใน
องคการมีความรูสึกที่ดีตอองคการ มีความหวงใยในความสําเร็จขององคการ แสดงออกโดยการ
ยอมรับเปาหมายขององคการ เต็มใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามรถ และมีพันธะผูกพันตอองคการ   
โดยเปนการแสดงตนอยางภาคภูมิใจในองคการ  มีความเกี่ยวพัน และเต็มใจที่จะทํางานในองคการ   
มีความภักดีตอองคการและปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนสมาชิกขององคการตอไป 
 อรวรรณ  อยูคง (2546 : 17) กลาวไววา การสรางพันธะผูกพันใหเกิดขึ้นในองคการนั้นเปน
ส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งที่จะชวยสงเสริมใหพนักงานในองคการมีใจรักในการทํางานเต็มใจที่จะทุมเท
ความรูความสามรถที่จะอยูเพื่อใหองคการเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นหากสรางพันธะผูกพันใหเกิด
ขึ้นกับองคการไดมากเทาไรยิ่งสงผลดีตอองคการมากเทานั้น 
 สุนีย  เวชพราหมณ (2546 : 10) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึก
ของผูปฏิบัติงานที่มีตอองคการ ซ่ึงจะเปนไปในทิศทางที่ดี โดยสรางออกมาในรูปของการกระทํา
ตนใหเปนประโยชนตอองคการ เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายดวยการเต็มใจในการปฏิบัติงาน
เสียสละและอุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติงาน การยอมรับเปาหมาย และคุณคาขององคการ การมีสวน
รวมและการเปนสมาชิกขององคการ การปฏิบัติงานของตนอยางเต็มความรูความสามารถ การ
พิทักษรักษาผลประโยชนการรักษาภาพลักษณที่ดีขององคการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
องคการเปนสําคัญ ความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอองคการ ความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่ง
ขององคการ และปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคการตอไป 
 อารยา  วลัญไชย (2546 : 5) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ คือ ความสัมพันธที่เกิดขึ้น
ระหวางบุคคลและองคการในแงของความรูสึกและทัศนคติที่ดีที่สมาชิกมีใหแกองคการโดยแสดง
ออกมาในรูปของความภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งขององคการมีความเชื่อมั่นศรัทธาในนโยบายและ
เปาหมายขององคการมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานจนเกิดเปนความจงรักภักดีตอองคการในอันที่จะ
ชวยใหเปาหมายขององคการประสบความสําเร็จ 

DPU



 วัลภา  พัวพงษพันธุ (2547 : 21) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการเปนทัศนคติที่ดีของ
บุคคลที่มีตอองคการซึ่งเกิดจากความพอใจจากทุกดานจากการทํางานรวมถึงความพอใจใน
คาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับจากองคการจึงสงผลถึงพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกอันไดแก 
การใชความสามารถอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคการไดวางไวรวมถึง
การแสดงความจงรักภักดีตอองคการซึ่งแสดงออกมาในรูปของความพยายามปกปองชื่อเสียงของ
องคการ การแสดงความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการและความตอการที่จะทํางานกับ
องคการตอไปถึงแมจะมีองคการอื่นเสนอสิ่งที่ดีกวาใหก็ตาม 
 อรพินท  มุสิกนวบุตร (2547 : 24) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ หมายถึง   
ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการของพนักงาน สงผลใหพนักงานเกิดความเต็มใจที่จะ
ทุมเททํางานเพื่อใหองคการประสบความสําเร็จ 
 จากความหมายของพันธะผูกพันตอองคการที่นักวิชาการทั้งหลายไดนิยามมานี้อาจสรุปได
วาพันธะผูกพันตอองคการ หมายถึง การที่บุคลากรภายในองคการมีความรูสึกตอองคการ โดยแสดง
ความรูสึกและการกระทําออกมาในรูปของ ความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
องคการ มีความตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหกับองคการใหสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย ดวย
ความซื่อสัตยและจงรักภักดี ตลอดจนมีความปรารถนาจะอยูในองคการตอไป 
 จากแนวคิดในเรื่องพันธะผูกพันตอองคการที่ไดกลาวมา ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดของ สเตียร 
และ พอรตเตอร (Steers and Porter, 1983) มาใชเปนแนวคิดหลักในการกําหนดตัวแปรที่ใชใน
การศึกษาและดําเนินงานวิจัย ช้ินนี้  
  

  2.2.2  ความสําคัญของพันธะผูกพันตอองคการ 
 พันธะผูกพันตอองคการเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอความอยูรอดขององคการโดยยังสงผลตอ
การบริหารจัดการขององคการใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ
ยังเปนตัวทํานายผลการลาออกไดดีกวาความพึงพอใจในการทํางาน  ผูที่มีพันธะผูกพันตอองคการ
สูงจะปฏิบัติงานไดดีกวาผูที่มีพันธะผูกพันตอองคการต่ําหรือไมมีเลยซ่ึงผลดีก็จะตกอยูกับองคการ
หรือผูปฏิบัติงานเอง 
 สเตียร (Steers, 1977 : 48)  กลาวไววา  พันธะผูกพันตอองคการสามารถใชทํานายอัตราการ 
เขา-ออก จากงานของสมาชิกในองคการไดดีกวาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานเสียอีก 
กลาวคือ 

1. พันธะผูกพันตอองคการ เปนแนวความคิดซึ่งมีลักษณะคลอบคลุม
มากกวาความพึงพอใจในงาน สามารถสะทอนถึงผลทั่วไปที่บุคลสนองตอบตอองคการโดย
สวนรวม ในขณะที่ความพึงพอใจในงานสะทอนถึงการตอบสนองของบุคคลตองานหรือแงใดแง
หนึ่งของงานเทานั้น 
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2.  พันธะผูกพันตอองคการคอนขางจะมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจ 
ถึงแมจะมีการพัฒนาไปอยางชาๆแตก็จะอยูอยางมั่นคง 

3.  เปนตัวช้ีวัดที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพขององคการ พันธะผูกพันตอ
องคการมีความสําคัญตอองคการอยางมาก โดยพันธะผูกพันตอองคการจะเปรียบเสมือนเปน
ตัวกระตุนใหองคการ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ในที่สุดแลวองคการนั้นก็จะสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 บุชชานัน (Buchanan II, 1974 : 534)  กลาวไววา  พันธะผูกพันตอองคการเปนทัศนคติที่
สําคัญอยางยิ่งสําหรับองคการ ไมวาจะเปนองคการแบบใดเพราะพันธะผูกพันเปนตัวเชื่อมระหวาง 
จิตนาการหรือความตองการของสมาชิก เขากับเปาหมายขององคการทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึก
เปนเจาขององคการ รวมทั้งชวยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเปนผลมาจากการที่สมาชิกมีความ
รักและพันธะผูกพันตอองคการของตนมากนั่นเอง 

 
 แองเกิล และ เพอรร่ี (Angle and Perry, 1981 : 1-14) กลาวไววา หากสมาชิกองคการไมมี
ความผูกพันตอองคการแลว จะกอใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหาสําคัญดังนี้ 

1. ปญหาการลาออกจากงาน มีความสัมพันธสูงสุดกับพันธะผูกพันตอ
องคการ ของสมาชิก 

2. ปญหาการขาดงาน พบวา คนที่มีพันธะผูกพันสูงจะมีแรงจูงใจใหอยาก
มาทํางานมากกวาคนที่มีพันธะผูกพันต่ําหรือไมมีเลย 

3. ปญหาการมาทํางานสาย พบวา สมาชิกที่มีพันธะผูกพันสูงจะมาทํางาน
ตรงตอเวลามากกวานอกจากนี้ พันธะผูกพันตอองคการ จะนําไปสูผลที่สําพันธกับความมี
ประสิทธิภาพขององคการ    
 มาวเดย และ คณะ (Mowday and others, 1982) กลาวไววา บุคลากรที่มีพันธะผูกพันตอ
องคการสูงจะมาทํางานอยางสม่ําเสมอ 

 สมิธ และ คณะ (Smite and others, 1983 : 653-663 อางถึงใน อรวรรณ อยูคง, 
2546 : 19) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการสามารถสงผลที่ตามมาในแงที่เปนประโยชนกับ
องคการคือ   สมาชิกจะทุมเททํางานเพื่อองคการยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเปนพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทที่
รับผิดชอบโดยตรง (Extrarols Behavior) ซ่ึงเขายินดีกระทําเพื่อองคการโดยมิไดหวังสิ่งตอบแทน
ใดๆ 

 วิธนี และคูเปอร (Whithey and Cooper, 1989 : 521-539 อางถึงใน อรวรรณ อยูคง, 
2546 : 19) กลาวไววา การที่สมาชิกขาดพันธะผูกพันตอองคการจะสงผลในแงลบตอองคการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะกอใหเกิดการละเลยเพิกเฉย (Neglect) ตอการปฏิบัติหนาที่เพื่อองคการ
ตลอดจนการลาออกจากองคการไปในที่สุด 
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 จอรช และ โจนส (George and  Jones, 1999 : 97) กลาวไววา พันธะผูกพันตอ
องคการไววา เมื่อบุคคลมีพันธะผูกพันตอองคการแลว เขาจะมีความเชื่อมั่นในองคการ เพราะเมื่อ
เขามีความสุขที่ไดทํางานกับองคการ โดยมีความคิดที่จะไมเปล่ียนแปลงหรือยายที่ทํางาน และมี
ความรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติ ทั้งในดานสังคม ซ่ึงจะเห็นไดจากการทุมเทใหกับงาน โดยการ
ทํางานใหมีคุณภาพประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สุนีย  เวชพราหมณ (2546 : 14) กลาวไววา พันธะผูกพันตอองคการ นับเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญยิ่งตอองคการ กลาวคือ นอกจากองคการจะตองมีความสามารถในการสรรหาทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพแลว องคการยังตองควรสามารถรักษาบุคคลซึ่งมีคุณคาเหลานี้ไวใหได ดวยการ
พยายามสรางทัศนคติของพันธะผูกพันตอองคการใหเกิดกับสมาชิกขององคการ 

 
  
 นิวสตอรม และเดวิส (Newstorrm  and Davis, 1993 :98 อางถึงใน สุนีย  เวชพราหมณ, 
2546 : 15-16) ไดเสนอตารางความสําคัญระดับพันธะผูกพนัที่สงผลตอองคการในระดบัตางๆดังนี ้
  
ตารางที่ 2.1  ตารางความสําคัญของระดับพันธะผูกพันที่สงผลตอองคการ  

DPU



 ปราโมทย  บุญเลิศ (2545 : 28-29) กลาวไววา ประเด็นของความสําคัญของพันธะผูกพันตอ
องคการ มีดังนี้ 

1. พันธะผูกพันตอองคการสามารถ ใชทํานายอัตราการเขา – ออกจากงาน
อันเปนผลมาจากความพึงพอใจในการทํางาน 

ผลของพันธะผูกพันตอองคการ  
ระดับพันธะ

ผูกพัน 
ดานบวก ดานลบ 

 
1. ระดับต่ํา 
 
 
 
 
 
 

 
- การลาออกลดนอยลง 
- ความเสียหายในการปฏิบัติงานนอยลง 
- คุณธรรมบุคลากรเพิ่มขึ้น 
 
 

 
- การลาออก ความเหนื่อยลาเพิ่มขึ้น การขาด
งานเพิ่มขึ้น 
- ขาดความตั้งใจในการคงความเปนสมาชิก 
- ผลผลิตของงานที่มีปริมาณต่ํา 
- ขาดความจงรักภักดีตอองคการ 

 
2.รับดับกลาง 

 
- บุคลากรคงความเปนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น 
- ยับยั้งความตั้งใจที่จะออกจากองคการ 
- มีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น 

 
- บุคลากรจํากดับทบาทตนเอง 
- บุคลากรประเมินระหวางความตองการ
ขององคการกับความตองการที่จะไมทํา งาน  
- ประสิทธิผลขององคการลดลง 
 

 
3. ระดับสูง 

 
- มีความรูสึกวางานมีความปลอดภัยและ
มั่นใจในงาน 
- บุคลากรยอมรับในเปาหมายขององคการ 
- มีการแขงขันในการปฏิบัตหินาที ่
- วัตถุประสงคขององคการบรรลุเปา หมาย 
 
 
 

 
- องคการไมสามารถใชทรัพยากรมนษุยให
เกิดประโยชนแกองคการได   
- บุคลากรขาดความยืดหยุน ขาดการปรับตัว  
ขาดความคิดรเิร่ิมสรางสรรค 
- บุคลากรไมพอใจในสัมพนัธภาพกับเพือ่น
รวมงาน 
- บุคลากรจะทาํผิกฎระเบียบและมีความ
คิดเห็นไมสอดคลองกับองคการ 
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2. พันธะผูกพันตอองคการ เปนความรูสึกเหมืนเปนเจาขององคการ
รวมกันของสมาชิก ทําใหเปนแรงผลักใหสมาชิกปฏิบัติงานใหองคการอยางเต็มความสามรถ 

3. พันธะผูกพันตอองคการเปนตัวเชื่อมประสาน ระหวางความตองการ
ของบุคคลในองคการกับเปาหมายขององคการ เพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว 

4.  พันธะผูกพันตอองคการ   มีสวนเสริมสรางความมีประสิทธิภาพของ
งานและประสิทธิผลขององคการ และชวยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเปนผลมาจากที่สมาชิกใน
องคการมีความรักและพันธะผูกพันตอองคการของสมาชิกนั้นเอง 

 จากความสําคัญของพันธะผูกพันตอองคการที่ไดกลาวมาพอจะสรุปไดวา พันธะ
ผูกพันตอองคการเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอความอยูรอดขององคการ เพราะพันธะผูกพันเปน
ตัวเชื่อมระหวางจินตนาการหรือความตองการของสมาชิกเขากับเปาหมายขององคการ ทําให
ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกเปนเจาขององคการรวมทั้งชวยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเปนผลมา
จากการที่สมาชิกมีความรักและผูกพันตอองคการ อีกทั้งพันธะผูกพันตอองคการนั้นเปรียบเสมือน
เปนตัวกระตุนใหบุคลากรภายในองคการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในที่สุดแลวองคการจะ
สามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผูที่มีพันธะผูกพันตอองคการสูงจะ
ปฏิบัติงานไดดีกวาผูที่มีพันธะผูกพันตอองคการต่ําหรือไมมีเลยซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นก็จะตกอยูกับ
องคการนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพันธะผูกพันตอองคการ 
 สเตียร และ พอรตเตอร (Steers and Porter, 1979 : 303-305) กลาวถึงพันธะผูกพันตอ
องคการเปนขั้นตอน หนึ่งใน 3 ขั้น ของความสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการในกระบวนการ
เกี่ยวกับองคการ (Organizational Attachment) ไดแก 
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1. การเขาเปนสมาชิกขององคการ (Organizational Entry) เปนขั้นตอน
แรกที่บุคคลเลือกเขาเปนสมาชิกในองคการหนึ่ง เรียกวา ขั้นที่หนึ่ง (First Stage)  

2.  การมีพันธะผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) เปนขั้น 
ตอนที่บุคคลตัดสินที่จะมีพันธะผูกพันที่ลึกซึ้งตอองคการ โดยพันธะผูกพันตอองคการจะเนนที่
ขอบเขตของความรูสึกของบุคคลที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกับเปาหมายขององคการ คานิยมการเปน
สมาชิกในองคการและความตั้งใจที่จะทํางานหนักเพื่อความสําเร็จโดยรวมของเปาหมายของ
องคการ ซ่ึงในความรูสึกเชนนี้ ทําใหพันธะผูกพันตอองคการแตกตางไปจากความเกี่ยวพันกับ
องคการหรือความเปนสมาชิกขององคการ(Organizational Attachment, Organizational 
Memberships) โดย สเตียร และ พอรตเตอร พบวาพนักงานที่มีพันธะผูกพันตอองคการในระดับสูง 
จะมีการขาดงานและการลาออกจากงานในระดับต่ํา  มีความโนมเอียงที่จะมีสวนรวมกับองคการ 
และพนักงานที่มีพันธะผูกพันตอองคการในระดับต่ําจะนํามา ซ่ึงผลการปฏิบัติงานในระดับต่ํา และ
มีความโนมเอียงที่จะคอยหางจากองคการ มีการขาดงานและการลาออกจากงานสูง 

3. การขาดงานและการลาออกของพนักงาน (Employees Absenteeism 
and Turnover) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการเกี่ยวพันกับองคการ (Organizational 
Attachment Process) เปนขั้นตอนที่บุคคลตัดสินใจที่จะอยูกับองคการ 
 สเตียร และ พอรตเตอร (Steers and Porter, 1983 : 442) ไดศึกษาเรื่องพันธะผูกพันตอ
องคการ พบวา มีผูศึกษาพันธะผูกพันตอองคการไว 2 แนวความคิด คือ การศึกษาพันธะผูกพันทาง
เจตคติ (Attitudinal Commitment) และการศึกษาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Commitment) มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดการศึกษาพันธะผูกพันทางเจตคติ (Attitudinal Commitment) 
เปนการศึกษาดานความรูสึกที่บุคคลมีตอองคการ คือ บุคคลมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
องคการ และเปาหมายขององคการ มีพันธะผูกพันในฐานะสมาชิกขององคการ เพื่อนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายขององคการ 

2. แน ว คิ ด ก า ร ศึ ก ษ าพั น ธ ะ ผู ก พั น ท า งพฤติ ก ร ร ม  (Behavioral 
Commitment) เปนการศึกษาพันธะผูกพันตอองคการเชิงพฤติกรรม อันเปนผลเนื่องมาจากการ
กระทําในอดีต ซ่ึงบุคคลไดลงทุนลงแรงในองคการไดสรางผลงานไว แลวไมสามรถนํากลับคืนมา
ได จึงไมอยากเสียผลประโยชนที่ไดรับจากองคการถาจะไปทํางานที่อ่ืน โดยคิดวาไมคุมคาที่จะจาก
องคการไป ทําใหบุคคลนั้นมีพันธะผูกพันตอองคการ 

 คุก และ วอล (Cook and Wall, 1980 อางถึงใน จเร นาคจู, 2544 : 14) กลาวไววา 
สามารถทราบถึง พันธะผูกพันตอองคการได โดยดูจาก พฤติกรรม หรือ การแสดงออกของบุคคล
ซ่ึงมีลักษณะตอไปนี้ 
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1. การแสดงตน (Identification) หมายถึง ความภาคภูมิใจในองคการ และ
การยอมรับจุดมุงหมายขององคการ 

2. การมีความเกี่ยวพัน (Involvement) หมายถึง ความเต็มใจ จริงใจ ยินดี
เสียสละ ที่จะทํางานเพื่อความกาวหนา และเจริญรุงเรืองขององคการ 

3. ความภักดี (Loyalty) หมายถึง ความหวังดี การเทิดทูนและยึดมั่นใน
องคการ ตลอดจนความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคการตลอดไป 
 โอลเซน (Olsen, 1987 : 90-92 อางถึงใน สุนีย เวชพราหมณ, 2546 : 11) ไดทําการศึกษา
แนวคิดพื้นฐานที่นํามาวิเคราะหพันธะผูกพันตอองคการเปนแนวความคิดที่มาจาก ทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยน ( Exchange theory )ซ่ึงเนนการปฏิสังสรรคระหวางผูกระทําทางสังคมไววา 

1. ผูกระทําทางสังคมจะปฏิสังสรรคกับคนอ่ืน โดยเฉพาะผูที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของเขาไดหรือชวยใหบรรลุเปาหมายที่ตองการไดโดยสะดวก 

2. การกระทําทุกประเภท กอใหเกิดตนทุนตอผูกระทํา เชน เวลา พลังงาน 
หรือทรัพยากรที่ใชไป 

3. ผูกระทําทางสังคมโดยทั่วไป จะแสวงหาเพื่อลดตนทุนของการกระทํา
ของเขาใหไดสัดสวนกับผลลัพธ หรือผลประโยชนตอบแทนของการกระทําเหลานั้น (เทาเทียมหรือ
นอยกวากัน) 

4. เมื่อมีการเลือกแนวกระทํา ทามกลางทางเลือกอื่นๆ ผูกระทํามีแนวโนม
ที่จะเลือกการกระทําซ่ึงประหยัด ตนทุนและไดรับผลตอบแทนมากที่สุด 

5. ผูกระทําจะสิ้นสุด (เลิก) การกระทําซ่ึงตนทุนของการกระทําเกินกวา
ผลประโยชนตอบแทนของการกระทําเสมอ 
 ดับบลิน (Dubrin, 1992 : 23-24)  กลาวไววา บุคคลมีความแตกตางกันของระดับพันธะ
ผูกพันตอองคการ และแสดงความจงรักภักดีตอองคการ โดยบุคคลสวนใหญจะมีพันธะผูกพันตอ
องคการเมื่อเขารูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคการ ซ่ึงความรูสึกผูกพันและความจงรักภักดีของ
พนักงานจะเกี่ยวของกับการผลิตสินคาและบริการแลว เขาจะรูสึกผิดเมื่อเขาไดทําความผิดพลาดขึ้น
ในงานที่ทํา แมจะเปนเรื่องเล็กนอย 
 เมเยอร (Mayer, 1991 : 2978-A อางถึงใน ชฎาภา ประเสริฐทรง, 2541 : 16)  ไดศึกษาใน
แนวคิดที่วา พันธะผูกพันตอองคการ มีหลายมิติ (Multidimentional Construct) ประกอบดวย    

1. พันธะผูกพันเชิงตอเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง ความ
ปรารถนาที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป    

2. พันธะผูกพันเชิงคานิยม (Value Commitment) หมายถึง การมีความเชื่อ 
และยอมรับในเปาหมาย และ คานิยมขององคการ มีความเต็มใจและตั้งใจที่จะใชความพยายามที่มี
อยูในการปฏิบัติงานเพื่อองคการ 
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 อันเลน และ เมเยอร (Allen and Meyer, 1990) ไดสรุปแนวความคิดในเรื่องพันธะผูกพันตอ
องคการ 3 ลักษณะคือ 

1. แนวความคิดทางดานทัศนคติ แนวความคิดนี้กลาววา พันธะผูกพันตอ
องคการเปนความรูสึกของบุคคลที่รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ  

2. แนวความคิดดานพฤติกรรม กลาวถึงพันธะผูกพันตอองคการในรูปของ
ความสม่ําเสมอของพฤติกรรม เมื่อคนมีพันธะผูกพันตอองคการแลวจะมีการแสดงออกของ
พฤติกรรมที่ตอเนื่อง หรือคงเสนคงวาในการทํางาน ความตอเนื่องในการไมเปลี่ยนที่ทํางาน 
เนื่องจากไดเปรียบเทียบผลประโยชนที่จะไดรับและผลประโยชนที่ตองสูญเสียไปหากละทิ้งสภาพ
ของสมาชิกหรือลาออกไป อยางถี่ถวนรอบคอบ ซ่ึงผลเสียนี้จะพิจารณาในลักษณะของตนทุนที่จะ
เกิดขึ้นหรือ ผลประโยชนที่จะตองสูญเสียไป  ทฤษฎีที่มีช่ือเสียงและถือเปนแนวความคิดนี้คือ 
ทฤษฎี Side bet ของ Howard S. Becker ซ่ึงจะสรุปไดวา การพิจารณาพันธะผูกพันตอองคการเปน
ผลมาจากการที่คนเปรียบเทียบและถวงน้ําหนักวา ถาหากเขาลาออกจากองคการแลวเขาจะไดรับ
หรือสูญเสียอะไรบาง อะไรที่คุมกวากัน 

3. แนวความคิดที่เกี่ยวกับความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม แนวคิด
นี้กลาววาพันธะผูกพันตอองคการเปนความจงรักภักดีและเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคการซึ่งเปน
ผลมาจากบรรทัดฐานของสังคม บุคคลรูสึกวาเมื่อเขาเปนสมาชิกขององคการแลวตองมีพันธะ
ผูกพันตอองคการ เพราะนั่นคือความถูกตองและความเหมาะสมที่ควรจะทําพันธะผูกพันตอองคการ 
จึงเปนพันธะผูกพันที่สมาชิกจะตองมีหนาที่และทุมเทปฏิบัติงานใหกับองคการ  
 โบวดิธ และบูโน (Bowdith and Buono, 1997 : 154–55) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพันธะ
ผูกพันตอองคการไววา พันธะผูกพันตอองคการเปนความสัมพันธระหวางความรูสึกกับภาระหนาที่
ที่มีตอสังคม โดยผูที่มีพันธะผูกพันตอองคการจะมีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ โดย
การแสดงออกในดานยอมรับในนโยบายหรือเปาหมายขององคการ ใชความสามารถของตนเพื่อให
งานขององคการสําเร็จ และปรารถนาที่จะคงสถานภาพในองคการโดยไมคิดโยกยายไปที่อ่ืน 

2.2.4  ปจจัยท่ีมีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ 
 พันธะผูกพันตอองคการพยายามหาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพัน ซ่ึงที่ผานมาก็ไดมี
การศึกษากันอยางกวางขวางเพื่อหาตัวแปรที่จะสามารถอธิบายพฤติกรรมพันธะผูกพันตอองคการ
ซ่ึงถึงแมจะยังไมสามารถหาตัวแปรดังกลาวไดอยางสมบูรณและครบถวน แตจากการสํารวจ
เอกสารและงานวิจัยพบวาตัวแปรตางๆที่ถูกนํามาใชเปนตัวแปรในการศึกษานั้นนาสนใจและ
อธิบายความรูสึกพันธะผูกพันตอองคการไดเปนอยางดี 

 สเตียร (Steers, 1977 : 49)ไดศึกษาโมเดลปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ
และผลลัพธของพันธะผูกพันตอองคการ โดยแบงปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการเปน 3 
ปจจัยคือ 

DPU



1. ลักษณะสวนบุคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตัวแปรตางๆที่
ระบุถึงลักษณะของบุคคลนั้น ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน ตําแหนง
งาน ระดับเงินเดือน 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึง สภาพงานที่แตละ
บุคคลรับผิดชอบอยูวามีลักษณะอยางไร ไดแก ความเปนอิสระในงาน ความหลากหลายในงาน 
ความมีเอกลักษณของงาน ผลสะทอนกลับของงาน โอกาสพบปะสังสรรคกับผูอ่ืนในการทํางานนั้น 

3. ประสบการณในการทํางาน (Work Experiences) หมายถึง ความรูสึก
ของผูปฏิบัติงานแตละคนวามีความรับรูตอการทํางานในองคการอยางไร ความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งพิงได ความคาดหวังวาจะไดรับการ
ตอบสนองจากองคการ ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ 

 เมาวเดย,พอรตเตอร และ สเตียร (Mowday,Porter & Steers, 1982 : 28-43) ได
เสนอแบบจําลองปจจัยเบื้องตน และอิทธิพลของพันธะผูกพันตอองคการมีอยู 4 ปจจัย ซ่ึงแตละ
ปจจัยก็มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังนี้คือ 

1. ลักษณะบุคคล (Personal characteristic) ไดแก อายุ การศึกษา เพศ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองคการ บุคลิกลักษณะ    

2. ลักษณะบทบาท (Role-related characteristic) ไดแก ความขัดแยงใน
บทบาท ความคลุมเครือในบทบาท ความทาทายในงาน  

3. ลักษณะโครงสรางขององคการ (Structural characteristic) ไดแก ขนาด
ขององคการ การรวมอํานาจ การกระจายอํานาจ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความเปนทางการ 

4. ประสบการณการทํางาน (Work experience) ไดแก สัมพันธภาพใน
องคการ รูปแบบการบริหารงานของผูบริหาร 
 สเตียร และ พอรตเตอร (Steers and Porter, 1983 : 441-451) ไดมีการศึกษาและทดสอบถึง
ปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการที่พบโดยทั่วไปของสภาพแวดลอมในการทํางานไว 4 
องคประกอบไดแก ลักษณะสวนบุคคล (Personal characteristics) ลักษณะงาน (Job or Role- 
related characteristics) ลักษณะโครงสรางขององคการ (Structural characteristics) ประสบการณใน
การทํางาน (Work experiences) ซ่ึงเปนรายละเอียดที่พัฒนาจากการศึกษาของ สเตียร (Steers, 1977) 
และ เมาวเดย และคณะ (Mowday et al. , 1982) คือ  

1. ลักษณะสวนบุคคล (Personal characteristics) เปนคุณลักษณะความ
แตกตางของแตละบุคคลในองคการที่พบวามีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ โดยพิจารณาไดจาก 
เพศ อายุของบุคลากรในองคการ สถานภาพสมรสหรือสถานภาพการครองตนของบุคลากรใน
องคการ ระดับการศึกษาหรือวุฒิการศึกษาที่บุคลากรภายในองคการไดรับสูงสุด ระดับเงินเดือน
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หรือผลตอบแทนที่บุคลากรภายในองคการไดรับ ณ เวลาปจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่บุคลากร
ในองคการปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานโดยนับตั้งแตเร่ิมเขาทํางานในองคการจนถึงปจจุบัน 

2. ลักษณะงาน (Job or Role-related characteristics) เปนคุณลักษณะของ
งานที่มีคุณคาบทบาทหนาที่ที่เดนชัดของแตละบุคลคลภายในองคการ โดยลักษณะงานที่มีความ
แตกตางที่เกิดจะมีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรในระดับตางกัน โดยพิจารณาจาก 

2.1 ความกาวหนาในงาน เปน การที่บุคลากรในองคการปฏิบัติหนาที่
ของตนเองภายในองคการของตนเองแลวบุคลากรเหลานั้นจะไดรับการเลื่อนตําแหนงในหนาที่การ
งาน ตลอดจนถึงการไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ เพื่อใหเกิดความกาวหนาในงานที่ตนเอง
ปฏิบัติในหนวยงาน 

2.2 ความมั่นคงในงาน เปน ผลสืบเนื่องจากการที่บุคลากรในองคการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนเองจนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในการทํางานเพื่อ
เปนการพัฒนาและสรางความมั่นคงในการทํางานแกบุคลากรภายในองคการมากยิ่งขึ้น 

2.3 ความมีอิสระในงาน เปน ลักษณะงานที่บุคลากรภายในองคการการ
สามารถปฏิบัติไดอยางมอิสระตามบทบาทหนาที่ของตนโดยไมถูกบังคับ มีอํานาจอยางเพียงพอใน
การตัดสินใจ สามารถนําเสนอสิ่งใหมๆมาใชในการปฏิบัติงาน และสามารถกําหนดวิธีการทํางาน
ของตนเอง 

2.4 ความรับผิดชอบในงาน เปน ลักษณะงานที่บุคลากรภายในองคการ
ไดรับโดยมีความชัดเจนของบทบาทหนาที่ของตนเองในการปฏิบัติงานสามารถทํางานนั้นไดตั้งแต
ตนจนบังเกิดผล สามารถจะปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ถูกตอง และมีผลงานที่สามารถพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไดอยางชัดเจน 

3. ลักษณะโครงสรางองคการ (Structural characteristics) เปน คุณลักษณะ
ของรูปแบบ ระบบขององคการ ที่มีแบบแผนในการที่จะใหบุคลากรในองคการปฏิบัติหนาที่ภายใน
องคการโดยมีขอบเขตอยางชัดเจนพิจารณาจาก 

3.1 นโยบาย กฎ ขอบังคับ  เปน ส่ิงที่ใชเปนตัวกําหนด อํานาจหนาที่
ของบุคลากรภายในองคการ หรือความเปนทางการของกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานภายในองคการ 

3.2 การมีสวนรวมในการบริหาร เปน ลักษณะของงานที่บุคลากร
ภายในองคการไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในการทํางานรวมถึงการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานภายในองคการ   

4. ประสบการณในการทํางาน (Work experiences) เปน ประสบการณการ
รับรูของบุคลากรที่ไดรับในระหวางการทํางานภายในองคการที่มีตอสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานภายในองคการ โดยพิจารณาจาก 
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4.1 ความสําคัญของงาน เปน ความรูสึกของบุคลากรภายในองคการ ที่
มีตองานที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบอยู วามีความสําคัญตอองคการ และความรูสึกทางบวกตองานที่
ปฏิบัติอยู 

4.2 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เปน ลักษณะความสัมพันธที่
บุคลากรภายในองคการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงาน การประสานงาน
รวมทั้งมีการรวมมือกันทํางานโดยสัมพันธอันดี และทัศนคติอันดีระหวางกันภายในองคการ 

4.3 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เปน  ลักษณะความสัมพันธที่
บุคลากรภายในองคการมีความรูสึกตอผูบังคับบัญชาวาตนเองไดรับการปฏิบัติที่ดีตอกัน ดวย
สัมพันธภาพที่มีมิตรไมตรีตอกัน 
   จากการศึกษาขอมูลของปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการที่กลาวมา แมวา
ใจความหรือหัวขอของปจจัยตางๆที่ไดศึกษานั้นโดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดไป
ตามเวลาแตผลที่ไดจากการศึกษานี้พบวาเมื่อนําเอาไปใชตอบุคลากรภายในองคการแลว จะพบวา 
การที่บุคคลแตละคนในองคการนั้นจะแสดงทักษะความสามารถของตนเองออกมาอยางเต็มที่เพื่อ
องคการนั้น องคการตองสรางความเชื่อมั่นและความพึงพอใจหรือความตองการในปจจัยลักษณะ
ตางๆใหแกบุคลากรดวย เมื่อองคการใหส่ิงเหลานั้นแกบุคลากรของตนเองในองคการแลวพันธะ
ผูกพันของบุคลากรภายในองคการก็จะมีมากขึ้นอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ดีหากองคการไมใหความ
สนใจในจุดนี้มีการละเลยตอบุคลากรภายในองคการก็จะเกิดการตอตานรวมถึงการไมยอมรับตอ
องคการพันธะผูกพันตอองคการก็จะลดนอยถอยลง ดังนั้นองคการควรที่จะมีการพัฒนาความรู
ความสามารถ ควบคูไปกับการพัฒนาพันธะผูกพันตอองคการ ของบุคลากรที่มีอยูในองคการอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อเปนการที่จะไดกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพื่อความมั่นคงกาวสู
ความสําเร็จขององคการตอไป  
 อัลเลน และ เมเยอร (Allen and Meyer, 1990 : 63 อางถึงใน อรวรรณ อยูคง, 2546 : 21) ได
ช้ีใหเห็นวา ปจจัยที่กอใหเกิดพันธะผูกพันตอองคการดานจิตใจ (Affective Commitment) 
ประกอบดวย 4 ปจจัยคือ 

1. คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Characteristic) 
2. คุณลักษณะงาน (Job Characteristic) 
3. ประสบการณการทํางาน (Work Experience) 
4. คุณลักษณะโครงสราง (Structural Characteristic) 

  และยังพบอีกว า  ปจจัยที่กอให เกิดพันธะผูกพันด านจิตใจมากที่ สุด  คือ  
ประสบการณทํางานที่ทําใหพนักงานรูสึกวาความตองการทางสภาวะจิตใจของเขาไดรับการ
ตอบสนอง เชน การไดรับความสะดวกสบายภายในองคการ 
 ดัมแฮม, กรูบ และ แคสทาเนดา (Dumham , Grube and Castaneda, 1994 : 370-380  
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อางถึงใน อรวรรณ อยูคง, 2546 : 21) ไดสรุปปจจัยที่สงผลตอพันธะผูกพันตอองคการแตละดาน
ดังนี้ 

1. ปจจัยที่สงผลตอพันธะผูกพันดานจิตใจ ไดแก 
1.1 การรับรูคุณลักษณะ ความเปนอิสระของงาน (Task Autonomy) 

ความสําคัญของงาน (Task Significance) เอกลักษณของงาน (Task Identity) ความหลากหลายของ
ทักษะ (Skill Variety) และการใหผลยอนกลับของหัวหนา (Supervisory Dependability)  

1.2 การพึ่งพาไดขององคการ (Organizational Dependability)  
1.3 การรับรูถึงการมีสวนรวมในการบริหาร (Perceived Participatory 

Management) เปนความรูสึกของพนักงานวา ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ สภาพแวดลอมการทํางาน  
2.  ปจจัยที่กอใหเกิดพันธะผูกพันตอองคการ ไดแก  

2.1 อายุ (Age) 
2.2 อายยุงาน (Tenure) 
2.3 ความพึงพอใจในอาชีพ (Career Satisfaction) 
2.4 ความตั้งใจที่จะลาออก (Intent to Leave) 

 
 
3. ปจจัยที่กอใหเกิดพันธะผูกพันดานบรรทัดฐาน ประกอบดวย 

3.1 ความผูกพันตอเพื่อนรวมงาน (Coworker Commitment) 
3.2 การพึ่งพาไดขององคการ (Organizational Dependability) 
3.3 การมีสวนรวมในการบริหาร (Participatory Management) 

 จากแนวคิดในเรื่องปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการที่ไดกลาวมา ผูวิจัยไดนําเอา
แนวคิดของ สเตียร และ พอรตเตอร (Steers and Porter, 1983) มาใชเปนแนวคิดหลักในการกําหนด
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาและดําเนินงานวิจัย ช้ินนี้  
 
2.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.3.1  ผลงานวิจัยในประเทศ 
  ชฎาภา  ประเสริฐทรง (2541 : 77) ไดศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการศึกษา พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ไดแก คุณภาพชีวิตการทํางาน อายุ สถานภาพสมรส ตําแหนง ระยะเวลาที่ทํางาน
ในองคการ เงินเดือน สวนระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับ ความผูกพันตอองคการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 นอกจากนี้ เพศ สถานที่ทํางาน ระยะทางจากที่พักมายังสถานที่
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ทํางาน สถานภาพศิษยเกาและพันธะสัญญาใชทุนมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 สมพร  อนศรี (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ: ศึกษา
ขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจภูธร ภาค 7 ประชากรศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 387 คน 
ผลการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสวนใหญมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดี มีประสบการณที่ดีในงาน มี
บรรยากาศในองคการที่ดี มีความพอใจในการทํางานสูง สวนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 
คือ ปจจัยดานลักษณะงาน ไดแก ความมีอิสระในงานความหลากหลายในงาน และความประจักษ
ในงาน ปจจัยดานประสบการณในงาน ไดแก ความรูสึกของกลุมตอองคการ ความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญตอองคการ ความคาดหวังวาจะไดรับการตอบสนองจากองคการ ความรูสึกวาองคการ
เปนที่พึงพิงได และความรูสึกวาองคการมีช่ือเสียง ปจจัยดานบรรยากาศในองคการ ไดแกการ
ติดตอส่ือสารในองคการ ความอบอุนในองคการ และความขัดแยงในองคการ สวนปจจัยดานความ
พึงพอใจในการทํางาน ปรากฏวาไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 
  
 อรัญญา  สุวรรณวิก (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของพนักงาน
บริษัท ยูคอม ผลการศึกษาพบวา พนักงานของบริษัทยูคอมมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับ
มาก พนักงานบริษัทที่มีอายุคอนขางมากมีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานที่มีอายุนอย 
พนักงานที่สมรสแลวมีความผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานที่เปนโสด พนักงานที่มีเงินเดือนสูง
และคอนขางสูงมีความผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงานที่มีเงินเดือนต่ําและปานกลาง พนักงานที่มี
ตําแหนงผูจัดการขึ้นไปมีความผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงาน พนักงานอาวุโสพนักงานอายุสูงมี
ความผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงานที่มีอายุงานต่ํา พนักงานที่มีเพศและการศึกษาแตกตางกันมี
ความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันปจจัยทั้ง 3ปจจัยคือปจจัยดานชีวสังคม ปจจัยดานลักษณะงาน 
และปจจัยดานความพึงพอใจเฉพาะงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ปจจัยตางๆ ทั้ง 3 
กลุม สามารถทํานายความผูกพันตอองคการได โดยปจจัยแตละดานมีตัวทํานายที่ดีหลาบตัว คือ 
ปจจัยดานชีวสังคม มีตัวทํานายที่ดีคือ สถานภาพสมรส งานที่รับผิดชอบ และเงินเดือน ปจจัยดาน
ลักษณะงานมีตัวทํานายที่ดีคือ ความสําเร็จในงาน งานที่มีโอกาสไดพบปะสังสรรคกับผูอ่ืน ความ
ทาทายในงาน  ความมีอิสระในงาน  และผลสะทอนกลับของงาน  ปจจัยดานความพึงพอใจ
เฉพาะงานมีตัวทํานายที่ดีคือ ความกาวหนา มิตรสัมพันธ ผูบังคับบัญชา และความมั่นคง และจาก
ตัวแปรทั้งหมดมีตัวแปรที่ดีที่สุดคือ ความกาวหนา มิตรสัมพันธ ความสําเร็จในงาน สถานภาพ
สมรส ผูบังคับบัญชา และผลสะทอนกลับของงาน 
 สุมนา  ศิริบวรเกียรติ (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความยึดมั่นตอองคการ ศึกษากรณี
เจาหนาที่การตลาดบริษัทเงินทุนหลักทรัพยและบริษัทหลักทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร   กลุม
ตัวอยาง คือ คนที่ทํางานในบริษัทเงินทุนหลักทรัพยและบริษัทหลักทรัพยจํานวนทั้งสิ้น 450 คน 
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พบวา ความยึดมั่นผูกพันตอองคการของเจาหนาที่การตลาดบริษัทเงินทุนหลักทรัพยและบริษัท
หลักทรัพยอยูในระดับปานกลางและต่ําเปนสวนใหญ สวนความยึดมั่นผูกพันตอองคการอยูใน
ระดับสูงมีจํานวนนอยกวา สวนการวิเคราะหปจจัยพบวา ตัวแปรปจจัยสวนบุคคลและครอบครัว 
ไมมีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปจจัยเกี่ยวกับองคการ พบวา
ประเภทขององคการ และขนาดขององคการ มีความสัมพันธอยางมีนัยสถิติแตมีขนาดความสัมพันธ
ไมมากนัก สวนปจจัยความพึงพอใจในงานพบวา โดยรวมแสดงความสัมพันธกับระดับความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการคอนขางมาก 
 ศิริพร  ทรัพยพิพัฒนา (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 
ของพนักงาน บริษัท ฟูจิ โฟโต ฟลม (ประเทศไทย) จํากัด ใชกลุมประชากรจากพนักงานบริษัท
จํานวน 170 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทอยูระดับสูง 
สวนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการไดแก ความรูสึกวาองคการเปนที่พึงพิงได ความมั่นคง
และโอกาสกาวหนา ความเขาใจกระบวนการทํางาน สถานที่ทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความอบอุนและการสนับสนุน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การศึกษาและความคาดหวังใน
ความกาวหนาขององคการ  
 อารยา วลัญไชย (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ โดยทําการสุมตัวอยางจากพนักงาน 
จํานวน 150 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความเต็มใจที่จะทุมเทเพื่อองคการอยูในระดับสูง ความ
ภาคภูมิใจที่จะเปนสวนหนึ่งขององคการอยูในระดับปานกลาง ความภาคภูมิใจที่ไดรับการยอมรับ
จากองคการอยูในระดับปานกลาง และความเชื่อมั่น ศรัทธาในนโยบายขององคการ อยูในระดับ
ปานกลาง  ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะองคการ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน และรางวัลคาตอบแทนและสวัสดิการ 
 วัลภา พัวพงษพันธุ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ ของ
กลุมวิชาชีพเฉพาะของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประกอบดวย วิศวกร โปรแกรมเมอ และสถาปนิก กลุมตัวอยาง 300 คน ผลการวิจัยพบวา 

1. ลักษณะสวนบุคคลอันไดแก ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
องคการ และรายไดมีผลตอความผูกพันตอองคการ แต เพศ อายุ สถานภาพสมรส ไมมีผลตอความ
ผูกพันตอองคการ 

2. ความพอใจในงานมีผลตอความผูกพันตอองคการ 
3. การตอบสนองจากองคการมีผลตอความผูกพันตอองคการ 
4. การตอบสนองจากองคการมีผลตอความพอใจในงาน  
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  จากผลงานการวิจัยในประเทศที่ไดกลาวมา พอจะสรุปไดวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พันธะผูกพันตอองคการโดยสวนมากไดแก ปจจัยดานลักษณะงาน ประสบการณในการทํางาน ผล
ปอนกลับของงานและความพึงพอใจในงาน สวนปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ในดานเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา แทบจะไมมีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการ สวนปจจัยที่มีผลตอพันธะ
ผูกพันตอองคการ นั้นโดยสวนมาก ปจจัยดานลักษณะงาน  ดานประสบการณในงาน  ดาน
บรรยากาศในองคการ ลักษณะองคการ มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ แตปจจัยดานลักษณะสวน
บุคคลในสวนของ เพศ ระดับการศึกษา อายุ สถานภาพสมรส คอนขางที่จะมีผลตอพันธะผูกพันตอ
องคการนอย 
  
  

2.3.2  ผลงานวิจัยในตางประเทศ 
 เมเยอร และคณะ (Meyer and others, 1989 : 152-156 อางถึงใน จเร นาคจู, 2544 : 19) ได
ทําการศึกษาความผูกพันตอองคการ ของผูจัดการบริษัทขายอาหารในแคนาดา จํานวน 114 ราย ผล
การศึกษาพบวา ความพึงพอใจในงาน และโอกาสกาวหนาในงาน มีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน อายุ และ อายุงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการอยางไมมีนัยสําคัญ 
 ไอเซนเบอรก และคณะ (Eisenberger and others, 1990 : 51-59) ทําการศึกษาความผูกพัน
ตอองคการของบุคลากร อาชีพตางๆ 6 อาชีพ ไดแก ครูโรงเรียนมัธยม เสมียน พนักงานผลิตราย
ช่ัวโมง ตัวแทนประกัน อาจารยมหาวิทยาลัย และตํารวจสายตรวจ ผลการศึกษาพบวา การรับรูความ
เกื้อกูลสนับสนุนขององคการในดานตางๆ เชน รายได ความกาวหนา ความมั่นคง และการยอมรับ
จากผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ และความผูกพันตอองคการมี
ความสัมพันธชิงบวก กับ ความอุตสาหะในการทํางาน การมีความคิดสรางสรรคส่ิงใหมเพื่อ
ประโยชนตอองคการโดยไมหวังผลตอบแทน 
 แมทธิว และซาแจค (Mathieu and Zajac, 1990 : 177-194 อางถึงใน สุนีย เวชพราหมณ, 
2546 : 49) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอ
องคการ ของทหารใหม จํานวน 588 คน ผลการศึกษา พบ วา ลักษณะการฝก ความพึงพอใจใน
ประสบการณที่ไดรับการฝก ความสมานฉันทในกลุม การไดรับรูผลยอนกลับวาการฝกของตน
ประสบผลสําเร็จ มีความสัมพันธเชิงบวก กับความผูกพันตอองคการสวนความเครียดที่ไดรับมี
ความสัมพันธเชิงผกผันกับความผูกพันตอองคการ 
 แวนเดนเบอรก และ สคารเพลโล (Vandenberg and Scarpello, 1990 : 60-67 อางถึงใน  จเร 
นาคจู, 2544 : 19) ทําการศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร 455 คน ของบริษัทประกัน 9 
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แหง พบวา การไดรับรางวัลและสิ่งตอบแทนตามไดคาดหวัง มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ 
 ฮิวสลิด และ เดย (Hselid and Day, 1991 : 380-391 อางถึงใน จเร นาคจู, 2544 : 20) 
ทําการศึกษา องคประกอบที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับผูจัดการ
รานตางๆ จํานวน 241 ราย ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการทํางาน การรับรูถึงความ
ยุติธรรม ของการไดรับรายได และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสมานฉันทของกลุม
พนักงาน และกลุมผูจัดการ โอกาสกาวหนามีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ 
สําหรับองคประกอบดานการศึกษา มีความสัมพันธเชิงผกผันกับความผูกพันตอองคการ สวน 
รายได เพศ และ อายุงาน ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

 ฟอรทอฟ (Fjortoft, 1993 : 26 อางถึงใน สุนีย เวชพราหมณ, 2546 : 49) ไดสรุปผลของ
การศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนตัวทํานายถึงความผูกพันตอคณะในมหาวิทยาลัย ตัวแปรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ตําแหนง ความพึงพอใจกับเงินเดือน สภาพแวดลอมในการทํางาน ช่ือเสียง
ของสถานบัน นโยบายของสถาบัน การมีสวนรวมในที่ประชุม และจํานวนการรับรูถึงรูปแบบการ
บริหาร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 4,925 คน จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยซ พบวา 
ความพึงพอใจตอเงินเดือน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ไมสามารถทํานายความผูกพันตอคณะ
ได แตสามารถทํานายถึงความผูกพันตอมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยังพบวา 
ผูสอนที่มีตําแหนงสูงจะมีความผูกพันตอสถาบันมากกวาผูสอนที่มีตําแหนงต่ํากวา จากการ
วิเคราะหทางสถิติพบวา การรับรูในรูปแบบการบริหารในฐานะสมาชิก และการมีสวนรวมในการ
ประชุม สามารถใชเปนตัวทํานายถึงความผูกพันตอองคการไดเชนกัน และหากตองการเพิ่มความ
ผูกพันในหมูคณะและสถาบัน ผูบริหารของมหาวิทยาลัยจะตองพยายามใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในเรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  จากผลงานวิจัยในตางประเทศที่ไดกลาวมาพอจะสรุปไดวา ปจจัยที่มีความสัมพันธและมี
ผลตอพันธะผูกพันตอองคการโดยสวนมากไดแกความพึงพอใจในงาน ลักษณะงาน ลักษณะ
องคการ คาตอบแทน ผลตอบกลับขององคการ ประสบการณในการทํางาน และโดยที่ปจจัยดาน
ลักษณะสวนบุคคลในสวน อายุ รายได เพศ อายุ งาน แทบจะไมมีความสัมพันธหรือมีผลตอพันธะ
ผูกพันตอองคการ  
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
3.1  แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ : กรณี การกีฬาแหงประเทศ
ไทย (สวนกลาง)” ไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนของการวิจัย
ตางๆ  ดังนี้ 
 
3.2  ลักษณะของประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ซ่ึงเปน
หนวยงานภายในที่ทําหนาที่บริการจัดการ/อํานวยการภายใน รวมถึงการกําหนดนโยบาย แผนและ
ทิศทางใหกับการกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแกสายงานที่มีผูวาการฯดูแลรับผิดชอบดานบริหาร
ประกอบดวย 4 สายงานหลัก จํานวนทั้งส้ิน 346 คน แบงเปน 

1) ฝายบริหาร จํานวน 79   คน 
2) ฝายกีฬาเปนเลิศ จํานวน 38   คน 
3) ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน จํานวน 35   คน 
4) ฝายสงเสริมกีฬา จํานวน 194 คน 

 
3.3  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง) โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งส้ิน 346 คน โดยกําหนด
ความคลาดเคลื่อนที่รอยละ 5 ใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970 : 580-581) จะ
ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาดังนี้ 
 สูตร       n =                   N 
        1+N(e)2 
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 n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N = จํานวนประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษา 
 e = คาความคลาดเคลื่อน (กําหนดให = 0.05) 

แทนคาในสูตร 
  n =      346 
                1+346 (0.05)2 

  n =      185.52 ~ 186 คน 
 จะไดกลุมตัวอยาง 186 คน 
 จากการกําหนดขนาดตัวอยางที่ไดกลาวมาผูวิจัยดําเนินการเลือกกลุมตัวอยาง แบบสุม 
(Probability Sampling) โดยใชวิธีสุมแบบผสมผสาน (Multi-Stage Sampling) โดยขั้นแรกนั้นทํา
การเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยทําการแบงกลุมประชากร
กลุมตัวอยางออกเปนกลุมยอยอยางชัดเจน โดยแบงออกเปน 4 กลุมตามสายงาน และ ทําการแบง
จํานวนประชากรที่เปนกลุมตัวอยางในแตละสายงานโดยใชวิธีการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางค 
หลังจากไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละสายงานแลวก็จะดําเนินการเลือกประชากรตัวอยางโดย
วิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) 
 รายละเอียด สายงานที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวนบุคลากรในสายงาน และจํานวนบุคลากรที่
เปนกลุมตัวอยาง โดยใชการเทียบบัญญัติไตรยางค ดังนี้ 
 
  กลุมตัวอยางบุคลากรแตละสายงาน   =   186  x  บุคลากรทั้งหมดในสายงาน 
                  346 
 
 1)  ฝายบริหาร                                  จํานวน  79   คน    กลุมตัวอยาง   42   คน  
 2)  ฝายกีฬาเปนเลิศ   จํานวน  38   คน    กลุมตัวอยาง   20   คน 
 3)  ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน จํานวน  35   คน    กลุมตัวอยาง   19   คน 
 4)  ฝายสงเสริมกีฬา   จํานวน      194  คน    กลุมตัวอยาง  105  คน  
 
 
 
 
 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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 เครื่องมือรวบรวมขอมูล ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ : กรณี การกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) เปนแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 5 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปน
ขอมูลทั่วไปของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ซ่ึงถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับเงินเดือน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน โดยลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยใหผูตอบทําเครื่องหมาย  /  ลงใน (     )  
หนารายการคําตอบที่ตรงกับกับสภาพจริงของผูตอบ มีจํานวนขอทั้งหมด 6 ขอ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะงาน 
 เปนแบบสอบถาม  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะสภาพของงานที่
ปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคนในการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) เปนขอคําถามเกี่ยวกับ
ความกาวหนาในงานจํานวน 3 ขอ ความมั่นคงในงานจํานวน 3 ขอ ความมีอิสระในงานจํานวน 2 
ขอ ความรับผิดชอบในงานจํานวน 2 ขอ โดยลักษณะแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบประมาณคา 
(Rating  Scale) ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็น
ดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุดมีจํานวนขอทั้งหมด 10 ขอ  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ 
 เปนแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพของรูปแบบของโครงสราง
องคการลักษณะแบบแผนการบริหารงานตางๆที่บุคลากรภายในการกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง) มีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงเปนขอคําถามเกี่ยวกับ นโยบาย กฎ ขอบังคับจํานวน 4ขอ การมี
สวนรวมในการบริหารจํานวน 3 ขอ โดยลักษณะของแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบประมาณคา 
(Rating Scale)  ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็น
ดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด  มีจํานวนขอทั้งหมด 7 ขอ  
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานประสบการณในการทํางาน 
 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณในการรับรูการทํางาน
ของบุคลากรภายในองคการที่มีตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานในการกีฬาแหงประเทศไทย
(สวนกลาง) ซ่ึงเปนขอคําถามเกี่ยวกับ ความสําคัญของงานจํานวน 3 ขอ ความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงานจํานวน 4 ขอ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาจํานวน 3 ขอ โดยลักษณะของแบบสอบถามที่
สรางขึ้นเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็น
ดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด  มีจํานวนขอทั้งหมด 10 ขอ  
 ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพันธะผูกพันตอองคการ 
 เปนแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับพันธะผูกพันตอองคการโดยเปนการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึก และ แสดงพฤติกรรมตอองคการ  การแสดงตนออกมาใน
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รูปแบบตางๆ ซ่ึงจะเปนขอคําถามเกี่ยวกับ ความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
องคการจํานวน 4 ขอ ความตั้งใจทํางานจํานวน 4 ขอ ความปรารถนาอยูในองคการจํานวน 4 ขอโดย
ลักษณะของแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ 
คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด มีจํานวนขอ
ทั้งหมด 12ขอ  
 
3.5  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

3.5.1 ศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด
ขอบเขตของงานวิจัย แลวสรางเครื่องมือในการวิจัยใหตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

3.5.2 กําหนดขอบเขต โครงสราง และเนื้อหาแบบสอบถาม เพื่อใหถูกตองตามวัตถุประสงค
ของงานวิจัย 

3.5.3 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถาม 
3.5.4 นําแบบสอบถามที่รางออกมาไปขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ในการพิจารณาตรวจสอบ และขอคําแนะนําเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 
3.5.5 ทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวนําแบบสอบถามที่มีการปรับปรุงแลวไปทําการ

ทดสอบ (Try out) กับบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่แทจริง  
3.5.6 ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง แลวนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อทําการแกไข จน

ไดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
3.5.7 นําแบบสอบถาม ที่สมบูรณแลวไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 
 
3.6  วิธีรวบรวมขอมูล 
 ทําการรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

3.6.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื่อนําไปขอ
อนุญาตและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จากผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
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3.6.2 ติดตอและเก็บขอมูลดวยตัวเองจากหนวยงานตางๆ  ในการกีฬาแหงประเทศไทย
(สวนกลาง) 

3.6.3 ทําการตรวจสอบแบบสอบถามหลังจากเจาหนาที่การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง)
ทําแบบสอบถามเสร็จ 

3.6.4 ผูวิจัยนําผลของแบบสอบถามไปตรวจสอบวิเคราะหตามวิธีทางสถิติที่ไดกําหนดไว 
 
3.7  การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 การหาคุณภาพของแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาสําหรับสําหรับงานวิจัยช้ินนี้ ประกอบดวย 
การหาความเที่ยงตรง (Validity) และการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 

3.7.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามฉบับนี้ผูวิจัยได
นําแบบสอบถามไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อใหเกิดความเขาใจแก ผูตอบ
แบบสอบถามและเพื่อที่จะสามารถวัดไดตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย จากนั้นนําแบบสอบถาม
ปรับปรุงมาแกไขตามคําแนะนําเพื่อใหเกิดความถูกตองเหมาะสมกอนการนําไปใช 

3.7.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับนี้ ผูวิจัยได
นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try out) กับบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of test) 
โดยใชวิธีคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984 : 160) 
โดยไดความเชื่อมั่นโดยรวม . 94 และ ความเชื่อมั่นรายดาน ดังนี้ 
  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล  มีความเชื่อมั่นเทากับ .70 
  ปจจัยดานลักษณะงาน   มีความเชื่อมั่นเทากับ .90 
   ความกาวหนาในงาน  มีความเชื่อมั่นเทากับ  .69 
   ความมั่นคงในงาน  มีความเชื่อมั่นเทากับ  .83 
   ความมีอิสระในงาน  มีความเชื่อมั่นเทากับ  .77 
   ความรับผิดชอบในงาน  มีความเชื่อมั่นเทากับ  .65 
  ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการมีความเชื่อมั่นเทากับ  .86 
   นโยบาย กฎ ขอบังคับ  มีความเชื่อมั่นเทากับ  .79 
   การมีสวนรวมในการบริหาร มีความเชื่อมั่นเทากับ  .79 
  ปจจัยดานประสบการณในการทํางานมีความเชื่อมั่นเทากับ  .88  
   ความสําคัญของงาน  มีความเชื่อมั่นเทากับ  .63 
   ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความเชื่อมั่นเทากับ  .86 
   ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีความเชื่อมั่นเทากับ  .91 
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  พันธะผูกพันตอองคการ  มีความเชื่อมั่นเทากับ  .91 
   ความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการ 
      มีความเชื่อมั่นเทากับ  .77  
   ความตั้งใจทํางาน  มีความเชื่อมั่นเทากับ  .76 
   ความปรารถนาอยูในองคการ มีความเชื่อมั่นเทากับ  .92 
 
3.8  เกณฑการใหคะแนน 
 คําตอบที่ไดจากเครื่องมือการวิจัยในตอนที่ 2 , 3 , 4 และ 5  เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบ
แบบประมาณคา (Rating Scale)  ตามแบบ Likert  Scale โดยกําหนดคําตอบไว 5 ระดับ มีเกณฑการ
ใหคะแนนดังนี้ 
                        ระดับการเห็นดวย                                                                         คะแนน 
  เห็นดวยมากที่สุด      5 
  เห็นดวยมาก    4 
  เห็นดวยปานกลาง      3  
  เห็นดวยนอย    2 
  เห็นดวยนอยที่สุด      1 
 การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเฉลี่ย เพื่อใชในการแปลความหมายขอมูลดังนี้ 
     คาเฉลี่ย      ระดับการเห็นดวย 
  4.50 – 5.00    เห็นดวยมากที่สุด 
  3.50 – 4.49    เห็นดวยมาก 
  2.50 – 3.49    เห็นดวยปานกลาง 
  1.50 – 2.49    เห็นดวยนอย 
  1.00 – 1.49    เห็นดวยนอยที่สุด 
3.9  การวิเคราะหขอมูล 
 ทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหสถิติดวยคอมพิวเตอร  โดยใช
โปรแกรม SPSS 11.5 (Statistical Package for the Social Science) โดยการใชคาทางสถิติตอไปนี้ 

3.9.1 แสดงผลระดบัพันธะผูกพนัตอองคการของบุคลากร สถิติที่ใช คือ  
  คาเฉลี่ย (Mean)   
  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
      และแสดงผลความแตกตางของระดับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) ที่มี ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน สถิติที่ใช คือ คา t-test และ  
One-Way ANOVA 
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3.9.2 แสดงผล ปจจยัดานลักษณะงาน ปจจยัดานลักษณะโครงสรางองคการ ปจจัยดาน
ประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการ สถิติที่ใช คือ   
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (Simple correlation  : r)    
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple correlation coefficient : R) 

3.9.3 แสดงผล ปจจยัดานลักษณะงาน ปจจยัดานลักษณะโครงสรางองคการ ปจจัยดาน
ประสบการณในการทํางาน มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ สถิติที่ใชคือ การวิเคราะห การถดถอด
พหุคูณแตละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ซ่ึงเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2520 : 
121-123 อางถึงใน อรัญญา สุวรรณวกิ, 2542 : 50) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกบัคําศัพทที่ใชในการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคณูแตละขั้นตอนดงันี้  
  คาสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple correlation coefficient : R) คือ
ความสัมพนัธระหวางตัวเกณฑตัวเดียวกับตัวทํานายหลายๆตัวสวนกําลังสองของ R (Coefficient of 
Multiple Determination : R2) โดยมากมักจะเอารอยไปคูณเพื่อทําใหเปนเปอรเซ็นตนั้นคือ 100R2ก็
คือเปอรเซ็นตที่ตัวเกณฑขึ้นอยูกับหรือถูกอธิบายโดยกลุมของตัวทํานายทั้งหลาย 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
  การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง “ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอ
องคการ : กรณี การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง)”  ผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 หัวขอ คือ 

4.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
4.2 การวิเคราะหขอมูลในการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจในการแปรผลขอมูลและความสะดวกในการนําเสนอผูวิจัยได
กําหนดตัวยอและสัญลักษณที่ใชดังตอไปนี้ 
   n = จํานวนกลุมตัวอยาง 
   X = คาเฉลี่ย 
 S.D. = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 R = คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
 t =แทนคาสถิติที่ใชใน t-distribution 
 F = แทนคาสถิติที่ใชใน F-distribution 
 SS = ผลบวกของกําลังสอง (Sum of squares) 
 MS = กําลังสองของคาเฉลี่ย (Mean of squares) 
 df = ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of  Freedom) 
 ** = นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 J1 = ความกาวหนาในงาน         
 J2 = ความมั่นคงในงาน             
 J3 = ความมีอิสระในงาน           
 J4  = ความรับผิดชอบในงาน    
 S1 = นโยบาย กฎ ขอบังคับ    
 S2 = การมีสวนรวมในการบริหาร     
 W1 = ความสําคัญของงาน                          
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 W2 = ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน      
 W3 = ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา        
 JOB = ปจจัยดานลักษณะงาน 
 WOR = ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน 
 COM = พันธะผูกพันตอองคการ 
 
4.1  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่จะ
นําเสนอประกอบดวย  

4.1.1  จํานวนขอมูล 
 ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ซ่ึงเปนหนวยงาน
ภายในที่ทําหนาที่บริการจัดการ/อํานวยการภายใน รวมถึงการกําหนดนโยบาย แผนและทิศทาง
ใหกับการกีฬาแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแกสายงานที่มีผูวาการฯดูแลรับผิดชอบดานบริหาร
ประกอบดวย 4 สายงานหลัก จํานวนทั้งส้ิน 186 ชุด โดยจําแนกเปนดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1  จํานวนรอยละของขอมูลกลุมตัวอยางที่จัดเก็บไดจําแนกตามสายงานที่รับผิดชอบ 
 

สายงานที่รับผิดชอบ จํานวนที่จัดเกบ็ จํานวนที่เก็บได รอยละ 

ฝายบริหาร 
ฝายกีฬาเปนเลิศ 
ฝายกีฬาอาชพีและสิทธิ ประโยชน 
ฝายสงเสริมกีฬา 

รวม 

42 
20 
19 

105 
186 

42 
20 
19 

105 
186 

100 
100 
100 
100 
100 

  
 จากตารางที่ 4.1  แสดงใหเห็นวาจากขอมูลกลุมตัวอยางที่ทําการจัดเก็บมาเพื่อใชในการ
วิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ มีทั้งส้ิน 186 ชุดจากการจัดเก็บ 186 ชุด คิดเปนรอยละ 100 หากจําแนก
เปนตามสายงานที่รับผิดชอบพบวาไดจํานวนขอมูลคิดเปน รอยละ 100 ซ่ึงเปนจํานวนที่เพียงพอตอ
การใชเปนจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชวิเคราะหในงานวิจัยได 
  
  

4.1.2  ลักษณะขอมูลกลุมตัวอยาง 
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 ขอมูลที่รวบรวมไดเมื่อนํามาจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางปรากฏผล 
ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.2  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 
รวม 

 
87 
99 

186 

 
46.8 
53.2 

100.0 
อายุ 

นอยกวา 26 ป           
26 – 30 ป 

31 – 35 ป 
36 – 40 ป 
41 – 45 ป  
46 – 50 ป 
มากกวา 50 ป 
รวม 

 
17 
56 
46 
19 
16 
14 
18 

186 

 
9.1 

30.1 
24.7 
10.2 
8.6 
7.5 
9.7 

100.0 
สถานภาพสมรส  

โสด            
สมรส 

หยา / หมาย / แยกกันอยู 
รวม      

 
106 
75 
5 

186 
 
 

 
57.0 
40.3 
2.7 

100.0 
 
 

 
 
 
ตารางที่ 4.2  (ตอ) 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
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 จากตารางที่ 4.2  ขอมูลพื้นฐานที่ไดแสดงจาํนวนรอยละของกลุมตัวอยางของบุคลากรการ
กีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) โดยจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล จําแนกไดดังนี้ 
 เพศ  กลุมตัวอยางบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย  (สวนกลาง) ที่ไดทําการตอบ
แบบสอบถามเปนเพศชายมีจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 46.8 เปนเพศหญิงมีจํานวน 99 คน คิด
เปนรอยละ 53.2 โดยบุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
 อายุ  กลุมตัวอยางบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย  (สวนกลาง) ที่ไดทําการตอบ
แบบสอบถาม เปนผูที่มีอายุนอยกวา 26 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 9.1  เปนผูที่มีอายุ  26 – 30 
ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 30.1  เปนผูที่มีอายุ 31 – 35 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 24.7 
เปนผูที่มีอายุ36 – 40 ป คิดเปนรอยละ 10.2   เปนผูที่มีอายุ  41 – 45 ป จํานวน16 คน คิดเปนรอยละ 
8.6  เปนผูที่มีอายุ   46 – 50 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.7  เปนผูที่มีอายุ มากกวา 50 ป จํานวน 
คิดเปนรอยละ 9.7 โดยบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีอายุระหวาง 26 – 30 ป  

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
 ต่ํากวาปริญญาตรี  

                       ปริญญาตรี 
ปริญญาโท   

   สูงกวาปริญญาโท 
รวม 

 
30 

111 
44 
1 

186 

 
16.1 
59.7 
23.7 
0.5 

100.0 
ระดับเงินเดือนตอเดือน 

นอยกวา 10,001 บาท  
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท  
มากกวา 20,000 บาท 
รวม 

 
86 
46 
19 
35 

186 

 
46.2 
24.7 
10.2 
18.8 

100.0 
 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน 

นอยกวา 6 ป          
6 – 10 ป 

11 – 15 ป   
                      16 – 20 ป 

มากกวา 20 ป 
รวม 

 
78 
50 
21 
14 
23 

186 

 
41.9 
26.9 
11.3 
7.5 

12.4 
100.0 
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 สถานภาพสมรส  กลุมตัวอยางบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่ไดทําการ
ตอบแบบสอบถาม เปนผูที่มีสถานภาพ โสด จํานวน106 คน คิดเปนรอยละ 57.0 เปนผูที่มี
สถานภาพ สมรส จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 40.3 เปนผูที่มีสถานภาพ หยา/หมาย/แยกกันอยู 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.7 โดยบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพ โสด 
 ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด กลุมตัวอยางบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่ได
ทําการตอบแบบสอบถาม  เปนผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ  
16.1  เปนผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 59.7  เปนผูที่มีระดับ
การศึกษา ปริญญาโท จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 23.7  เปนผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับ
ปริญญาโท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5  โดยบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูที่มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ระดับเงินเดือนตอเดือน  กลุมตัวอยางบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่ได
ทําการตอบแบบสอบถาม เปนผูที่มีระดับเงินเดือน ต่ํากวา 10,001 บาท จํานวน 86 คน คิดเปนรอย
ละ 46.2  เปนผูที่มีระดับเงินเดือน 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 24.7 เปนผูที่
มีระดับเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 10.2 เปนผูที่มีระดับเงินเดือน
มากกวา 20,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 18.8  โดยบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนผูที่มีระดับเงินเดือนต่ํากวา 10,001 บาท 
 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน กลุมตัวอยางบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย
(สวนกลาง) ที่ไดทําการตอบแบบสอบถาม เปนผูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงานนอยกวา 6 ป 
จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 41.9   เปนผูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงาน 6 – 10 ป จํานวน 
50 คน คิดเปนรอยละ 26.9  เปนผูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงาน 11 – 15 ป จํานวน21 คน คิด
เปนรอยละ 11.3    เปนผูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงาน 16 – 20 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอย
ละ 7.5   เปนผูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงาน มากกวา 20 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 
12.4   โดยบุคลากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงาน นอยกวา 6 ป 
 
 
 
4.2  การวิเคราะหขอมูลในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอน
ตามลําดับขอขิงสมมติฐานที่ตั้งไวโดยในแตละขอใชขอมูลทางสถิติที่แตกตางกันดังตอไปนี้ 

4.2.1  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1  
 สมมติฐานขอที่ 1   “พันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย
(สวนกลาง) อยูในระดับปานกลางและปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่มีความแตกตางกันมีระดับ
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พันธะผูกพันที่ตางกัน”  วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพันธะ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) แลวนําไปเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว แลวจึงจัดระดับพันธะผูกพันตอองคการ โดยจําแนกออกเปนรายดานและ
โดยรวม และทําการวิเคราะห t-test และ One-Way ANOVA ในสวนความแตกตางและความ
แปรปรวนของระดับพันธะผูกพันตอองคการของปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรการ
กีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ปรากฏผลดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากร     
 การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) จําแนกออกเปนรายดานและโดยรวม  
 

 
พันธะผูกพนัตอองคการ 

 
  X 

 
S.D. 

ระดับพันธะผูกพัน
ตอองคการ 

พันธะผูกพนัตอองคการรายดาน 
      ความเชื่อมัน่ในการยอมรบัเปาหมายและคานิยมขององคการ 
      ความตั้งใจทํางาน 
      ความปรารถนาอยูในองคการ 
พันธะผูกพนัตอองคการโดยรวม 

 
3.68 
3.86 
3.85 
3.80 

 
0.59 
0.62 
0.72 
0.58 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

   
 จากตารางที่ 4.3  พบวาพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย
(สวนกลาง) โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ซ่ึงอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาออกเปนรายดาน
พบวา ความตั้งใจทํางาน  ความปรารถนาอยูในองคการ  ความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคการ มีระดับพันธะผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86, 
3.85 และ 3.68 ตามลําดับ 
  

   ตารางที่ 4.4 การวิเคราะหความแตกตางของระดับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬา
 แหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่มีเพศ สถานภาพสมรสและระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
 แตกตางกัน  

ตัวแปร n X S.D. t sig. 

เพศ 
               ชาย 
               หญิง 

 
87 
99 

 
3.88 
3.74 

 
.52 
.62 

1.737 .249 
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สถานภาพสมรส 
              โสด 

                สมรส (หยา/หมาย/แยกกนัอยู) 

 
106 
80 

 
3.78 
3.84 

 
.57 
.59 

-.791 
 
 

.687 

  ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
               ต่ํากวาปริญญาตรี/ปริญญาตรี 
               ปริญญาโท/สูงกวาปริญญาโท  

 
141 
45 

 
3.75 
3.96 

 
.59 
.47 

-2.118 .191 

 
 จากตารางที่ 4.4  การวิเคราะหในสวนของ สถานภาพสมรส ไดนํากลุมตัวอยาง สมรส รวม
กับ หยา/หมาย/แยกกันอยู และในสวนของระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ไดนําเอากลุมตัวอยางต่ํากวา
ปริญญาตรี รวมกับ ปริญญาตรี และปริญญาโท รวมกับ สูงกวาปริญญาโท เพื่อใหไดขนาดกลุม
ตัวอยางที่เหมาะสมและผลการวิเคราะหที่สมบูรณยิ่งขึ้น โดยพบวา เพศ สถานภาพสมรส และ 
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ที่แตกตางกันมีระดับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) ไมแตกตางกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะหความแปรปรวนของพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
   ประเทศไทย (สวนกลาง) ทีม่ี อายุ ระดับเงนิเดือนตอเดือน และระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 
                     ในหนวยงาน แตกตางกัน   

ตัวแปร แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

อายุ 
 
 
 

 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

 
6 
179 
185 

 
3.204 
58.201 
61.405 

 
.534 
.325 
 

 
1.642 
 
 

 
.138 
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ระดับเงินเดือนตอเดือน 
 
 
 

 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

 
3 
182 
185 

 
1.532 
59.873 
61.405 

 
.511 
.329 

 
1.552 

 
.203 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน  
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

 
4 
181 
185 

 
1.350 
60.054 
61.405 

 
.338 
.332 

 
1.018 

 
.400 

 
 จากตารางที่ 4.5  แสดงใหเห็นวาบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่มี อายุ 
ระดับเงินเดือนตอเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน ที่แตกตางกันมีพันธะผูกพันตอ
องคการ ไมแตกตางกัน  
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่1 ปรากฏผลคือ ระดับพันธะผูกพันตอองคการของ
บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) มีอยูในระดับมาก และบุคลากรการกีฬาแหงประเทศ
ไทย (สวนกลาง) ที่มีความแตกตางกันทางดานปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน มีพันธะ
ผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี1 ที่ตั้งไววา “พันธะ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) อยูในระดับปานกลางและ
ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่มีความแตกตางกันมีระดับพันธะผูกพันที่แตกตางกัน” 
  
  

4.2.2  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 
 สมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 “ปจจัยดานลักษณะงาน  ดานลักษณะโครงสรางองคการ  ดาน
ประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง)”  วิเคราะหโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายและ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ระหวางปจจัยดานลักษณะงาน  ดานลักษณะโครงสรางองคการ  
ดานประสบการณในการทํางาน กับพันธะผูกพันตอองคการ และหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ภายในระหวางกันของตัวแปรอิสระแตละปจจัย 
 การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะงานกับพันธะผูกพันตอ
องคการ ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.6 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะงาน กับพันธะผูกพันตอองคการ
     
                     ของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
 
ตัวแปร                      J1                          J2                            J3                         J4                  COM 
J1                          1.000                     .494**                      .475**                   .531**                 .469**    
J2                                                       1.000                        .424**                   .538**                .430** 
J3                                                                                        1.000                    .647**                      .337** 
J4                                                                                                                     1.000                .473** 
COM                                                                                                                                        1.000    

 **  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  
 จากตารางที่ 4.6  แสดงใหเห็นวาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางกันของปจจัยดาน
ลักษณะงาน ซ่ึงไดแก  ความกาวหนาในงาน (J1) ความมั่นคงในงาน (J2) ความมีอิสระในงาน(J3) 
ความรับผิดชอบในงาน (J4) กับ พันธะผูกพันตอองคการ (COM) มีคาสหสัมพันธระหวาง .337 ถึง 
.647 โดยพบวาความกาวหนาในงาน ความมั่นคงในงาน ความมีอิสระในงาน ความรับผิดชอบใน
งาน มีความสัมพันธทางบวกตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย
(สวนกลาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  
 
 การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการกับ
พันธะผูกพันตอองคการ ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.7 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการกับพันธะผูกพัน
 ตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
 

ตัวแปร                     S1                                          S2                                       COM          
 S1                        1.000                                      .589**                                     .581**          
 S2                                                                      1.000                                      .420**          
COM                                                                                                                1.000           
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 **  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  
 จากตารางที่ 4.7  แสดงใหเห็นวาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางกันของปจจัยดาน
ลักษณะโครงสรางองคการ ซ่ึงไดแก นโยบาย กฎ ขอบังคับ (S1) การมีสวนรวมในการบริหาร (S2) 
กับพันธะผูกพันตอองคการ (COM) มีคาสหสัมพันธระหวาง .420 ถึง .589 โดยพบวา นโยบาย กฎ 
ขอบังคับ การมีสวนรวมในการบริหาร มีความสัมพันธทางบวกตอพันธะผูกพันตอองคการของ
บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยดานประสบการณในการทํางานกับ
พันธะผูกพันตอองคการ ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.8 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยดานประสบการณในการทํางานกับพันธะผูกพัน
 ตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
 

 ตัวแปร                   W1                            W2                               W3                             COM 
 W1                       1.000                          .497**                          .433**                             .731** 
 W2                                                         1.000                            .439**                            .519** 
 W3                                                                                             1.000                              .476** 
 COM                                                                                                                                1.000  

 **  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 จากตารางที่ 4.8  แสดงใหเห็นวาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางกันของปจจัยดาน
ประสบการณในการทํางาน ซ่ึงไดแก ความสําคัญของงาน (W1) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
(W2) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (W3) กับพันธะผูกพันตอองคการ (COM) มีคาสหสัมพันธ
ระหวาง .433 ถึง .731 โดยพบวา ความสําคัญของงาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพนัธ
กับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธทางบวกตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานลักษณะ
โครงสรางองคการ ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน กับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากร
การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.9 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณระหวาง ปจจัยดานลักษณะงาน  ปจจัยดานลักษณะ 
                                โครงสรางองคการ  ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน กับ 
พันธะผูกพันตอองคการ ของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
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ปจจัย จํานวนตัวแปร R 

ปจจัยดานลักษณะงาน 
ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ 
ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน 
รวม 3 ปจจยั 

4 
2 
3 
9 

.538** 

.564** 

.692** 

.713** 

 **  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
 จากตารางที่ 4.9  แสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของ
บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแกปจจัย
ดานลักษณะงาน ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ ปจจัยดานประสบการณในการทํางานซึ่งมี
คาสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .538 , .564 และ .692 ตามลําดับ คาสหสัมพันธพหุคูณรวมทั้ง 3 ปจจัย
เทากับ .713 
  
  
 
 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ไดผลดังตอไปนี้ 

1. จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของปจจัย
ยอยทั่ง 9 ตัวซ่ึงไดแก ความกาวหนาในงาน ความมั่นคงในงาน ความมีอิสระในงาน ความ
รับผิดชอบในงาน นโยบาย กฎ ขอบังคับ การมีสวนรวมในการบริหาร ความสําคัญของงาน 
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอ
องคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของกลุม
ตัวแปร ทั้ง 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ ปจจัยดาน
ประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ดังนั้นจึงสรุปไดวาผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในสวนนี้มีความสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ไดตั้ง เอาไววา“ปจจัยดานลักษณะงาน  ดานลักษณะโครงสรางองคการ  ดาน
ประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง)” 
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4.2.3  การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 3 
 สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 “ปจจัยดานลักษณะงาน  ดานลักษณะโครงสรางองคการ         
ดานประสบการณในการทํางาน มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศ
ไทย (สวนกลาง)” ทําการดสอบโดยใชวิธีการวิเคราะห การถดถอดพหุคูณแตละขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) เพื่อหาอํานาจการทํานายปจจัยและตัวแปรของแตละปจจัยทีส่ามารถ
ทํานายปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
ดังนี้ 
 การหาอํานาจการทํานายของ ปจจัยดานลักษณะงาน  ดานลักษณะโครงสรางองคการ    
ดานประสบการณในการทํางาน ที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) โดยนําปจจัยทั้ง 3 ปจจัยมาทําการวิเคราะหการถดถอดพหุคูณแตละ
ขั้นตอน โดยผลการวิเคราะหของภาพรวมปจจัยดานตางๆที่จะสามารถใชเปนตัวทํานายที่ดีได
ดังตอไปนี้ 
 
 
 
ตารางที่ 4.10 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของปจจัยดานตางๆที่มีอํานาจการทํานายผลของ    
 พันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
 

ตัวทํานาย R รอยละของการทํานาย 
WOR 
WOR     JOB 

.692 

.742 
47.6 
55.0 

  
 จากตารางที่ 4.10  แสดงใหเห็นวา เมื่อวิเคราะหปจจัยดานตางๆที่จะสามารถทํานายผลของ
พันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) พบวาปจจัยดาน
ลักษณะโครงสรางองคการไมปรากฏผลผลของปจจัยที่สามารถเปนตัวทํานายผลของพันธะผูกพัน
ตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) โดย  ปจจัยที่สามารถทํานายผลของ
พันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดดีมีสองปจจัย คือ 
ปจจัยดานลักษณะงาน และ ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน โดยมีปจจัยดานประสบการณใน
การทํางานมีอํานาจการทํานายดีที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .692 ปจจัยที่มี
อํานาจการทํานายถัดมาคือ ปจจัยดานลักษณะงาน โดยเมื่อรวมกับปจจัยดานประสบการณในการ
ทํางานแลวมี สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .742 ตัวทํานายทั้ง 2 ตัวนี้สามารถอธิบายความ
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แปรปรวนของพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดรอย
ละ 55.0 หรือมีอํานาจการทํานายรอยละ 55.0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การหาลําดับของการทํานายจากตัวแปรในแตละปจจัยที่สามารถทํานายผลของพันธะ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดดีปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.11 อํานาจการทํานายของตัวแปรในแตละปจจยัที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของ
   บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 

  

ตัวทํานาย R รอยละของการทํานาย 

ปจจัยดานลักษณะงาน 
         J4 
         J4      J1 
         J4      J1      J2 

  
.473 
.538 
.556 

 
22.3 
28.9 
30.9 

ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ 
         S1 

 
.581 

 
33.7 

ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน 
          W1 
          W1     W2 
          W1     W2    W3 

 
.731 
.752 
.764 

 
53.4 
56.6 
58.4 
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 จากตารางที่ 4.11  แสดงใหเห็นวาเมื่อวิเคราะหตัวแปรในแตละปจจัยที่สามารถทํานายผล
ของพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดดี มีรายละเอียด
ของการทํานายตามลําดับที่ตัวแปรตางๆ ในแตละปจจัย คือ 
  ปจจัยดานลักษณะงาน มีตัวแปรอยู 4 ตัว คือ ความกาวหนาในงาน ความมั่นคงใน
งาน ความมีอิสระในงาน ความรับผิดชอบในงาน มีตัวแปรเพียง 3 ตัว ที่เปนตัวทํานายที่ดี โดย
เรียงลําดับจากที่ดีที่สุดคือ ความรับผิดชอบในงาน(J4)  ความกาวหนาในงาน(J1) และ ความมั่นคง
ในงาน(J2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณสะสมของตัวแปรทั้ง 3 ตัวเทากับ .556 และตัว
แปรทั้ง 3 ตัวนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬา
แหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดรอยละ 30.9 หรือมีอํานาจการทํานายรอยละ 30.9 
  ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ มีตัวแปรอยู 2 ตัว คือนโยบาย กฎ ขอบังคับ 
การมีสวนรวมในการบริหาร เมื่อทําการวิเคราะหตัวแปรในปจจัยดานนี้พบวามีตัวแปรที่สามารถ
ทํานายผลของพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดดี มี 1 
ตัว คือ นโยบาย กฎ ขอบังคับ (S1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณสะสมเทากับ .581 โดย
ตัวแปรนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) ไดรอยละ 33.7 หรือมีอํานาจการทํานายรอยละ 33.7 
  ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน มีตัวแปรอยู 3 ตัวคือ ความสําคัญของงาน 
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวสามารถใช
เปนตัวทํานายที่ดี โดยเรียงลําดับจากที่ดีที่สุดคือ ความสําคัญของงาน (W1)  ความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน (W2) และ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (W3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
สะสมของตัวแปรทั้ง 3 ตัวเทากับ .764 และตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดรอยละ 58.4 หรือมี
อํานาจการทํานายรอยละ 58.4 
   
ตารางที่ 4.12 อํานาจการทํานายของตัวแปรโดยรวมในปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอ องคการของ
 บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง)  

 

ตัวทํานาย R รอยละของการทํานาย 
     W1 
     W1      S1 
     W1      S1      J2 
     W1      S1      J2      W3 

.731 

.777 

.802 

.810 

53.4 
60.4 
64.3 
65.6 
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 จากตารางที่ 4.12  แสดงใหเห็นวา เมื่อทําการวิเคราะหผลตัวแปรโดยรวมในปจจัยที่มีผล
ตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) มี 4 ตัวแปรที่เปนตัว
ทํานายที่ดี โดยเรียงลําดับจากที่ดีที่สุดคือ ความสําคัญของงาน (W1) นโยบาย กฎ ขอบังคับ (S1) 
ความมั่นคงในงาน (J2) และ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (W3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณสะสมของตัวแปรทั้ง 4 ตัวเทากับ .810 และตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดรอยละ 65.6 
หรือมีอํานาจการทํานายรอยละ 65.6 
  
  
 
 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 ไดผลดังตอไปนี้ 

1. ปจจัยที่สามารถทํานายผลของพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) ไดดีพบวา มีสองปจจัยโดยเรียงตามลําดับความสามารถในการทํานายที่ดี 
คือ ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน และ ปจจัยดานลักษณะงาน 

2.  อํานาจการทํานายของตัวแปรในแตละปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของ
บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) พบวา ปจจัยดานลักษณะงาน มีตัวแปรที่สามารถ
เปนตัวทํานายที่ดีโดยเรียงลําดับตามความสามารถในการทํานายที่ดี คือ ความรับผิดชอบในงาน 
ความกาวหนาในงานและ ความมั่นคงในงาน ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ เมื่อทําการ
วิเคราะหตัวแปรในปจจัยดานนี้พบวามีตัวแปรที่สามารถเปนตัวทํานายที่ดี คือ นโยบาย กฎ 
ขอบังคับ ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน มีตัวแปรที่สามารถเปนตัวทํานายที่ดีโดยเรียงลําดับ
ตามความสามารถในการทํานายที่ดีคือ ความสําคัญของงาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และ
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และจากการวิเคราะหตัวแปรทั้งหมดพบวามีตัวแปรที่สามารถเปน
ตัวทํานายที่ดีโดยเรียงลําดับตามความสามารถในการทํานายที่ดี คือ ความสําคัญของงาน นโยบาย 
กฎ ขอบังคับ  ความมั่นคงในงาน และ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  
 ดังนั้นจึงสรุปไดวาผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในสวนนี้มีความไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ไดตั้งเอาไววา  “ปจจัยดานลักษณะงาน  ดานลักษณะโครงสรางองคการ ดาน
ประสบการณในการทํางาน มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง)”  คือ มีเพียง 2 ปจจัยที่เปนตัวทํานายผลที่ดีของพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากร
การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) คือ ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน และ ปจจัยดาน
ลักษณะงาน 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 
  
  การวิจัยเร่ือง “ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ : กรณี การกีฬาแหงประเทศ
ไทย (สวนกลาง)” มีสรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะดังนี้ 
 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง) 

2. เพื่อศึกษาปจจัยดานลักษณะงาน ดานลักษณะโครงสรางองคการ ดานประสบการณ
ในการทํางาน ที่มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง) 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานลักษณะงาน ดานลักษณะโครงสรางองคการ ดานประสบการณ
ในการทํางานที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
 สมมติฐานการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยไดทําการคาดคะเนผลของการศึกษาตามสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1. พันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) อยูใน
ระดับปานกลางและปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่มีความแตกตางกันมีระดับพันธะผูกพันทีต่างกนั 

2. ปจจัยดานลักษณะงาน ดานลักษณะโครงสรางองคการ ดานประสบการณในการ
ทํางาน  มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง) 

3. ปจจัยดานลักษณะงาน ดานลักษณะโครงสรางองคการ ดานประสบการณในการ
ทํางาน มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 

ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ซ่ึงเปน
หนวยงานภายในที่ทําหนาที่บริการจัดการ/อํานวยการภายใน รวมถึงการกําหนดนโยบาย แผนและ
ทิศทางใหกับการกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแกสายงานที่มีผูวาการฯดูแลรับผิดชอบดานบริหาร
ประกอบดวย 4 สายงานหลักโดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งส้ิน      
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346 คน โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนที่รอยละ 5 ใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 
1970 : 580-581) จะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวนทั้งส้ิน186 คน แบงเปน ฝายบริหาร 
จํานวน 79 คนกลุมตัวอยาง 42 คน  ฝายกีฬาเปนเลิศ จํานวน 38 คน กลุมตัวอยาง 20 คน  ฝายกีฬา
อาชีพและสิทธิประโยชนจํานวน 35 คน กลุมตัวอยาง19 คน  ฝายสงเสริมกีฬาจํานวน 194 คน    
กลุมตัวอยาง  105  คน จากการกําหนดขนาดตัวอยางที่ไดกลาวมาผูวิจัยดําเนินการเลือกกลุมตัวอยาง 
แบบสุม (Probability Sampling) โดยใชวิธีสุมแบบผสมผสาน (Multi-Stage Sampling) โดยข้ันแรก
นั้นทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยทําการแบงกลุม
ประชากรกลุมตัวอยางออกเปนกลุมยอยอยางชัดเจน โดยแบงออกเปน 4 กลุมตามสายงาน และ ทํา
การแบงจํานวนประชากรที่ เปนกลุมตัวอยางในแตละสายงานโดยใชวิ ธีการเปรียบเทียบ
บัญญัติไตรยางค หลังจากไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละสายงานแลวก็จะดําเนินการเลือก
ประชากรตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาตํารา เอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี
หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตของงานวิจัย แลวสรางเครื่องมือในการวิจัยให
ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยและทําการกําหนดขอบเขต โครงสราง และเนื้อหาแบบสอบถาม 
เพื่อใหถูกตองตามวัตถุประสงคของงานวิจัยแลวจึงนําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถาม และ นํา
แบบสอบถามที่รางออกมาไปขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ ในการพิจารณาตรวจสอบ และขอคําแนะนําเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข เมื่อทําการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวนําแบบสอบถามที่มีการปรับปรุงแลวไปทําการทดสอบ (Try out) 
กับบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่แทจริง โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมเทากับ .94 และทําการปรับปรุงแบบสอบถาม
อีกครั้ง แลวนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อทําการแกไข จนไดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแลวจงึ
นําแบบสอบถาม ที่สมบูรณแลวไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง 
 การเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย เพื่อนําไปขออนุญาตและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จากผูวาการการกีฬา
แหงประเทศไทย และทําการติดตอและเก็บขอมูลดวยตัวเองจากหนวยงานตางๆ  ในการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) และทําการตรวจสอบแบบสอบถามหลังจากเจาหนาที่การกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) ทําแบบสอบถามเสร็จ ซ่ึงในการเก็บขอมูลแบบสอบถามการวิจัยนั้นได
ขอมูล จากการจัดเก็บจํานวน 186 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงเปนจํานวนที่เพียงพอตอการใชเปน
จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชวิเคราะหในงานวิจัยได หลังจากนั้นผูวิจัยนําผลของแบบสอบถามไป
ตรวจสอบวิเคราะหตามวิธีทางสถิติที่ไดกําหนดไว 
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 การวิเคราะหขอมูลในการทําวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมการ
วิเคราะหสถิติดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม SPSS 11.5 (Statistical Package for the Social 
Science) โดยการใชคาทางสถิติ ในการแสดงผลระดับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากร สถิติที่
ใชในการทดสอบ คือ คาเฉลี่ย (Mean) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแสดงผล
ความแตกตางของระดับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
ที่มี ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน สถิติที่ใชในการทดสอบ คือ คา t-test และ One-Way 
ANOVA แสดงผล ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ ปจจัยดาน
ประสบการณในการทํางาน  มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการ สถิติที่ใช  คือ  คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (Simple correlation : r) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
(Multiple correlation coefficient : R) แสดงผล ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานลักษณะโครงสราง
องคการ  ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน  มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ สถิติที่ใชคือ การ
วิเคราะห การถดถอดพหุคูณแตละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ซ่ึงเสริมศักดิ์ 
วิศาลาภรณ (2520 : 121-123 อางถึงใน อรัญญา สุวรรณวิก, 2542 : 50) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับ
คําศัพทที่ใชในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแตละขั้นตอน คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
(Multiple correlation coefficient : R) คือ ความสัมพันธระหวางตัวเกณฑตัวเดียวกับตัวทํานาย
หลายๆตัวสวนกําลังสองของ R (Coefficient of Multiple Detemination : R2) โดยมากมักจะเอารอย
ไปคูณเพื่อทําใหเปนเปอรเซ็นตนั้นคือ 100R2 ก็คือเปอรเซ็นตที่ตัวเกณฑขึ้นอยูกับหรือถูกอธิบาย
โดยกลุมของตัวทํานายทั้งหลาย 
 
5.1  สรุปผล 
 จากการศึกษาวิจัยในเรื่อง “ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ : กรณี การกีฬา
แหงประเทศไทย (สวนกลาง)” สรุปผลไดดังนี้ 

5.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) บุคลากรสวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.2 บุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีอายุระหวาง 26 – 30 ป 
คิดเปนรอยละ 30.1 บุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพ โสด คิดเปนรอยละ 57.0 
บุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ16.1 
บุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูที่มีระดับเงินเดือนต่ํากวา 10,001 บาท คิดเปนรอยละ 
46.2 บุคลากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงาน นอยกวา 6 ปคิด
เปนรอยละ 41.9    
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5.1.2 เมื่อศึกษาถึงระดับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย
(สวนกลาง) พบวามีอยูในระดับมากและบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่มีความ
แตกตางกันทางดานปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ระดับเงินเดือน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน มีพันธะผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน 

5.1.3 เมื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) พบวา ตัวแปรของในแตละปจจัย คือ ความกาวหนาในงาน ความมั่นคงใน
งาน ความมีอิสระในงาน ความรับผิดชอบในงาน นโยบาย กฎ ขอบังคับ การมีสวนรวมในการ
บริหาร ความสําคัญของงาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มี
ความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปจจัยดานตางๆ คือ ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานลักษณะ
โครงสรางองคการ ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอ
องคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5.1.4 เมื่อศึกษาถึงปจจัยที่สามารถทํานายผลของพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬา
แหงประเทศไทย (สวนกลาง) พบวา ปจจัยที่สามารถทํานายผลของพันธะผูกพันตอองคการของ
บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดดี มีสองปจจัยโดยเรียงตามลําดับความสามารถใน
การทํานายที่ดี คือ ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน  ปจจัยดานลักษณะงาน และ ในการศึกษา
ถึงอํานาจการทํานายของตัวแปรในแตละปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการ
กีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) พบวา ปจจัยดานลักษณะงาน มีตัวแปรที่สามารถเปนตัวทํานายที่
ดีโดยเรียงลําดับตามความสามารถในการทํานายที่ดี คือ ความรับผิดชอบในงาน ความกาวหนาใน
งานและ ความมั่นคงในงาน ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ เมื่อทําการวิเคราะหตัวแปรใน
ปจจัยดานนี้พบวามีตัวแปรที่สามารถเปนตัวทํานายที่ดี คือ นโยบาย กฎ ขอบังคับ ปจจัยดาน
ประสบการณในการทํางาน มีตัวแปรที่สามารถเปนตัวทํานายที่ดีโดยเรียงลําดับตามความสามารถ
ในการทํานายที่ดีคือ ความสําคัญของงาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา และจากการวิเคราะหตัวแปรทั้งหมดพบวามีตัวแปรที่สามารถเปนตัวทํานายที่ดีโดย
เรียงลําดับตามความสามารถในการทํานายที่ดี คือ ความสําคัญของงาน นโยบาย กฎ ขอบังคับ  
ความมั่นคงในงาน และ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  
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5.2  อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยในเรื่อง  “ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ : กรณี              
การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง)”  สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังตอไปนี้ 

5.2.1 จากสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 “พันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) อยูในระดับปานกลางและปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่มีความแตกตาง
กันมีระดับพันธะผูกพันที่แตกตางกัน” ผลการวิจัยพบวา ระดับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากร
การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) มีอยูในระดับมากและปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่มีความ
แตกตางกันมีระดับพันธะผูกพันตอองคการที่ไมแตกตางกัน ที่ผลของการวิจัยออกมาเปนลักษณะ
เชนนี้ อาจเนื่องมาจาก การที่การกีฬาแหงประเทศไทยนั้น มีรูปแบบขององคการในรูปรัฐวิสาหกิจ 
มีโครงสรางการบริหารภายใตพระราชบัญญัติการกีฬา ที่ใหอํานาจในการบริหารดําเนินงานและการ
ปฏิบัติงานดานการกีฬาไวอยางชัดเจน ทําใหการกีฬาแหงประเทศไทยเปนองคการกีฬาที่ไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานสวนใหญ และเปนองคการที่มีโครงสรางการบริหารทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคที่เปนจุดแข็งสําคัญและมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ อีกทั้งเมื่อมีการจัดตั้งกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาขึ้นเปนกระทรวงใหมของการปฏิรูประบบราชการ ทําใหเกิดการพัฒนา
นโยบายดานการกีฬาของชาติ มีการผนึกกําลังและทรัพยากรของสวนราชการตางๆ รวมมือกัน
สนับสนุนการกีฬา (แผนกลยุทธการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2545-2554 : 2) ดังนั้นบุคลากรของ
การกีฬาแหงประเทศไทยซึ่งเปนบุคลากรขององคการที่มีขนาดใหญและมีความมั่นคงในการ
ดําเนินงานขององคการจึงทําใหบุคลากรของการกีฬาแหงประเทศไทยเกิดความเชื่อมั่นในการ
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการและเปนผลตอเนื่องใหบุคลากรภายในองคการปฏิบัติงาน
ภายในองคการดวยความตั้งใจทํางานเพื่อใหองคการของตนเองประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคการ อีกทั้งแนวโนมของกระแสสังคมมีการตื่นตัวในเรื่องของการกีฬามากยิ่งขึ้นจึงทําให
บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทยมีความปรารถนาที่จะทํางานอยูในองคการตอไป และ การที่
องคการของการกีฬาแหงประเทศไทยนั้นเปนองคการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงถึงแมวาปจจัยดาน
ลักษณะสวนบุคคลจะมีความหลากหลายในปจจัยพื้นฐาน แตเนื่องจากการที่บุคลากรแตละบุคคลได
เขามาอยูและทํางานในองคการซึ่งมีรูปแบบราชการ และเปนองคการขนาดใหญ ซ่ึงการที่ไดเปน
บุคลากรทางดานราชการ องคการทางราชการจะมีแบบแผนงาน ลําดับขั้นตําแหนงงาน ในการ
ทํางานที่ชัดเจน ดังนั้นความรูสึกทางดานลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง) ที่สงผลถึงระดับพันธะผูกพันตอองคการจึงไมมีความแตกตางกัน ดังนั้นดวยลักษณะ
ดังกลาวจึงเปนผลทําใหบุคลากรของการกีฬาแหงประเทศไทยมีระดับพันธะผูกพันตอองคการอยูใน
ระดับมากและปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่มีความแตกตางกันมีระดับพันธะผูกพันที่ไมตางกัน 
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ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญญา สุวรรณวิก (2542 : 78) ที่ทําการศึกษา ความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานบริษัทยูคอม พบวา ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูในระดับมาก 
เนื่องจากบริษัทเปนองคการขนาดใหญดําเนินกิจการมายาวนานไดใหความสําคัญกับการดูแล
พนักงานปรากฏเปนนโยบายที่ชัดเจน 

5.2.2 จากสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 “ปจจัยดานลักษณะงาน  ดานลักษณะโครงสรางองคการ  
ดานประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬา
แหงประเทศไทย(สวนกลาง)” โดยจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ปจจัยดานลักษณะงาน  
ดานลักษณะโครงสรางองคการ ดานประสบการณในการทํางานนั้น มีความสัมพันธตอพันธะ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ไดตั้งเอาไว โดยในการศึกษายังทําการทดสอบถึงตัวแปรในแตละปจจัยอีกวามี
ความสัมพันธตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) โดย
ผลที่ออกมาพบวา 
 ปจจัยดานลักษณะงาน ตัวแปรที่พบวามีความสัมพันธทางบวกตอพันธะผูกพันตอองคการ 
ของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดแก ความกาวหนาในงาน ความมั่นคงในงาน 
ความมีอิสระในงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรัญญา สุวรรณวิก (2542 : 68-69)และ ความ
รับผิดชอบในงาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สเตียร และ พอรตเตอร (1983 : 441-451) 
 ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ ตัวแปรที่พบวามีความสัมพันธทางบวกตอพันธะ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดแก นโยบาย กฎ ขอบังคับ 
การมีสวนรวมในการบริหาร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สเตียร และ พอรตเตอร (1983 : 441-451) 
 ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน ตัวแปรที่พบวามีความสัมพันธทางบวกตอพันธะ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดแก ความสําคัญของงาน 
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ   
อรัญญา สุวรรณวิก (2542 : 69) และ ปรานอม กิตติดุษฏีธรรม (2538 : บทคัดยอ) 
 โดยเมื่อพิจารณาตามผลการวิจัยพบวาปจจัยทั้ง 3 ดานไมวาจะเปน ปจจัยดานลักษณะงาน
ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ  ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน และตัวแปรของปจจัย
ดานตางๆไมวาจะเปน ความกาวหนาในงาน ความมั่นคงในงาน ความมีอิสระในงาน ความ
รับผิดชอบในงาน นโยบาย กฎ ขอบังคับ การมีสวนรวมในการบริหาร ความสําคัญของงาน 
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ลวนแตมีความสัมพันธทางบวกตอ
พันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
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 ดังนั้นหากพิจารณาจะพบวาเมื่อปจจัยดานตางๆนั้นตางมีความสัมพันธทางบวกตอพันธะ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย บุคลากรภายในองคการก็มีระดับพันธะ
ผูกพันตอองคการในระดับมากดวย เมื่อผลการวิจัยออกมาเปนเชนนี้ ขอมูลตางๆเหลานี้องคการจะ
สามารถนําไปใชพิจารณาในการดําเนินงานขององคการไมวาจะเปนในสวนของการบริหารองคการ 
การบริหารบุคลากรภายในองคการเพื่อใหเกิด  การสรางความสัมพันธและเพิ่มระดับของ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆกับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศ
ไทยไดมากยิ่งขึ้น 

5.2.3 จากสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 “ปจจัยดานลักษณะงาน ดานลักษณะโครงสรางองคการ 
ดานประสบการณในการทํางาน มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศ
ไทย (สวนกลาง)” โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สามารถทํานายผลของพันธะผูกพันตอองคการของ
บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดดี มีสองปจจัย คือ ปจจัยดานประสบการณในการ
ทํางาน และ ปจจัยดานลักษณะงาน ตามลําดับ โดยในแตละปจจัยก็มีตัวทํานายที่ดีหลายตัว ไดแก 
 ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน พบวามีตัวแปรที่สามารถใชเปนตัวทํานายที่ดีตอ
พันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดแก ความสําคัญของ
งาน เปนตัวทํานายที่ดีที่สุด รองลงมาคือ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และ ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ตามลําดับซึ่งในดานของปจจัยที่เปนตัวทํานายที่ดีที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) นั้นถามองถึงปจจัยดานตางๆที่เปนตัวทํานายที่ดี
จะพบวา ปจจัยดานประสบการณในการทํางานเปนปจจัยที่เปนตัวทํานายที่ดีที่สุด ซ่ึงแสดงใหเห็น
วา ประสบการณในการรับรูของบุคลากรที่ไดรับในระหวางการทํางานภายในองคการที่มีตอ
สภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคการเปนตัวที่สงผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากร 
  ความสําคัญของงาน คือ ตัวแปรที่เปนตัวทํานายที่ดีที่สุด แสดงใหเห็นวาในการที่
จะนําปจจัยดานนี้มาพิจารณาเปนตัวสงผลตอพันธะผูกพันตอองคการ ตองใหความสําคัญตอ
ประเด็นความสําคัญของงานโดยมีการใหความสําคัญไปทางดานความรูสึกของบุคลากรภายใน
องคการเพื่อใหเกิดความรูสึกทางบวก ตองานที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบอยูวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
ตอองคการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร อนศรี (2541 : บทคัดยอ) 
  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา คือตัวแปรที่
เปนตัวทํานายรองลงมา แสดงใหเห็นวาการสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอบุคคลในสภาพแวดลอมของการ
ทํางานของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) เปนตัวที่มีผลเชนกันในการสรางพันธะ
ผูกพันตอองคการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อารยา วรัญไชย (2546 : บทคัดยอ) 
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 ปจจัยดานลักษณะงาน พบวามีตัวแปรที่สามารถใชเปนตัวทํานายที่ดีตอพันธะผูกพันตอ
องคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ไดแก ความรับผิดชอบในงานเปนตัว
ทํานายที่ดีที่สุด รองลงมาคือ ความกาวหนาในงาน และ ความมั่นคงในงาน ตามลําดับ ซ่ึง ปจจยัดาน
ลักษณะงาน เปนปจจัยที่เปนตัวทํานายที่ดีรองลงมา โดยเมื่อหากจะพิจารณาถึงปจจัยดานลักษณะ
งาน การใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงานจะเปนตัวสงผลที่สําคัญตอพันธะผูกพันตอองคการของ
บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง)  
  ความรับผิดชอบในงาน คือ ตัวแปรที่เปนตัวทํานายที่ดีที่สุด แสดงใหเห็นวา 
บุคลากรภายในองคการหากเมื่อไดรับการตอบสนองถึงในเรื่องความรับผิดชอบในงานที่ตนเอง
ปฏิบัติอยู สามารถที่จะสรางผลงาน และแสดงออกถึงบทบาทหนาที่ของตนเองไดอยางเดนชัด ส่ิง
เหลานี้ก็จะเปนตัวที่สงผลตอพันธะผูกพันตอองคการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนีย เวช
พรหมณ (2546 : 77) และ อารยา วรัญไชย (2546 : บทคัดยอ) 
  ความกาวหนาในงาน  และ ความมั่นคงในงาน  คือ ตัวแปรที่ เปนตัวทํานาย
รองลงมา แสดงใหเห็นวา หากบุคลากรภายในองคการไดรับการตอบสนองในเรื่องของการทํางาน
วาเมื่อตนเองปฏิบัติงานเพื่อองคการไปแลวมีความกาวหนาในหนาที่การงาน ไมวาจะเปนการ เล่ือน
ตําแหนง การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร ส่ิงเหลานี้ก็จะเปนตัวพัฒนาในการสราง
ความมั่นคงในการทํางานใหกับบุคลากรภายในองคการและจะเปนตัวที่สามารถสงผลตอพันธะ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย ใหมีมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศิริพร ทรัพยพิพัฒนา (2544 : บทคัดยอ) 
 โดยเมื่อพิจารณาผลการวิจัยพบวา ตัวทํานายผลที่ดีตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากร
การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) มีเพียง 2 ปจจัยคือ ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน 
และ ปจจัยดานลักษณะงาน และเมื่อพิจารณาถึงอีก ปจจัยที่ไมสามารถเปนตัวทํานายที่ดี คือ ปจจัย
ดานลักษณะโครงสรางองคการ พบวา 
 ปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการของการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) ที่ไม
สามารถเปนตัวทํานายผลที่ดีตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง) นั้นอันเนื่องมาจากความเปนองคการทางดานรัฐวิสาหกิจ หรือมีการดําเนินงานใน
รูปแบบราชการนั้นเอง ทําใหลักษณะโครงสรางองคการของการกีฬาแหงประเทศไทย มีความ
ชัดเจนแนนอน ไมวาจะเปนในรูปแบบของ นโยบาย กฎ ขอบังคับ และ การมีสวนรวมในการ
บริหาร นั้นมีการระบุไวอยางชัดเจนอยูแลว และความชัดเจน แนนอน หรือความเปนทางการ ของ
โครงสรางองคการนี้เองการสงผลตอพันธะผูกพันตอองคการนาจะอยูที่ตัวบุคคลของบุคลากร
ภายในองคการมากกวาในการที่จะปรับตัวเองใหเขากับ ลักษณะโครงสรางองคการซึ่งมีรูปแบบ
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ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แตเมื่อมีการวิเคราะหตัวแปรในปจจัยดานนี้แลวมีการปรากฏผลของตัว
แปร นโยบาย กฎ ขอบังคับ เกิดขึ้น ก็ยังแสดงใหเห็นอีกวา ณ เวลานี้องคการของการกีฬาแหง
ประเทศไทย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการแลว แตการปรับตัวของบุคลากรภายใน
องคการใหเขากับโครงสรางองคการใหมนี้ยังมีความไมสมบูรณเกิดขึ้น ดังนั้น ณ เวลานี้ในการ
ดําเนินการสรางพันธะผูกพันตอองคการควรมีการพิจารณาตัวแปรดานนี้ดวย 
 จากการวิเคราะหตัวแปรทั้งหมดพบวามีตัวแปรที่สามารถเปนตัวทํานายที่ดีตอพันธะผูกพัน
ตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) โดยเรียงลําดับตามความสามารถใน
การทํานายที่ดี คือ ความสําคัญของงานเปนตัวทํานายที่ดีที่สุด รองลงมาคือ นโยบาย กฎ ขอบังคับ 
ความมั่นคงในงาน และ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ตามลําดับ และเมื่อไดทําการพิจารณาจะ
เห็นไดวา บุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) นั้นไดใหความสําคัญตอประเด็น 
ประสบการณในการทํางานมากโดยจะเห็นไดวามีตัวแปรของดานประสบการณในการทํางาน มาก
ที่สุดถึง 2 ตัว คือ ความสําคัญของงานและ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และรองลงมานั้นเปนตัว
แปร นโยบาย กฎ ขอบังคับ ซ่ึงอยูในปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ และตัวแปรความมั่นคง
ในงาน ซ่ึงอยูในปจจัยดานลักษณะงาน 
 ดังนั้นเมื่อผลการทดสอบปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ ของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) ออกมาแลวในการนําปจจัยดานตางๆไปพิจารณาสรางพันธะผูกพันของ
บุคลากรในองคการควรมีการใหความสําคัญในตัวแปรตางๆที่ปรากฏผลออกมาควบคูในการ
ดําเนินงานไปดวย เพื่อที่จะทําใหบุคลากรในองคการสามารถรักษาระดับพันธะผูกพันตอองคการ
และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดผลประโยชนอันสูงสุดตอองคการ  
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้มีสาระที่ใชเสนอแนะแก องคการ หนวยงาน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อให
สามารถนําไปศึกษาหรือนําไปใชกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาองคการตอไป ดังนี้ 
 

5.3.1  ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ   
 จากการศึกษาถึงระดับของพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง) จะเห็นไดวา ระดับพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรอยูในระดับมาก ดังนั้นตัวแปร
ในการศึกษาที่เปนตัวสงผลที่ดีตอพันธะผูกพัน ที่องคการควรใหความสําคัญในระดับตนนั้นในการ
พิจารณาตัวแปรโดยรวมจะพบวามี ความสําคัญของงาน นโยบาย กฎ ขอบังคับ ความมั่นคงในงาน 
และ ความสําคัญกับผูบังคับบัญชา ซ่ึงจะเห็นไดวาตัวแปรแตละตัวถือวาเปนตัวแปรที่สําคัญตอ
องคการในลักษณะ องคการทางดานราชการ ดังนั้นการพิจารณาการบริหารงานในสวนองคการ 
ควรใหความสําคัญโดยละเอียดในตัวแปรตางๆเหลานี้ กลาวคือ  

1) ความสําคัญของงาน และ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ถือวาเปนตัวแปรที่อยูใน
ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบุคลากรภายในองคการของการกีฬาแหง
ประเทศไทย (สวนกลาง) นั้นไดใหความสําคัญตอประสบการณในการทํางานโดยพบวามีตัวแปรที่
เปนตัวสงผลที่ดีพบมากที่สุดถึง 2 ตัวดังนั้นหากองคการไดมีการศึกษา และ พัฒนาในดานของการ
สรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานภายในองคการหรือสภาพบรรยากาศในการทํางาน และ 
ความสัมพันธระหวางตัวบุคลากรหรือผูบังคับบัญชาภายในองคการใหดียิ่งขึ้นก็จะสงผลดีตอ
องคการในดานตางๆไมวาจะเปนการบริหารงานในองคการ การบริหารงานบุคคล รวมถึง การ
พัฒนาองคการใหดียิ่งขึ้น เพราะองคการไดสรางเสริมใหบุคลากรไดเกิดพันธะผูกพันตอองคการ ได
ดียิ่งขึ้น   

2) นโยบาย กฎ ขอบังคับ ถือวาเปนตัวแปรที่อยูในปจจัยดานลักษณะโครงสราง
องคการ ซ่ึงผลของการทดสอบถึงปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหง
ประเทศไทย(สวนกลาง) พบวาปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการไมปรากฏผลในการเปนในการ
ที่เปนปจจัยที่เปนตัวทํานายที่ดี แตเมื่อนําตัวแปรของปจจัยดานนี้มาวิเคราะหโดยรวมก็พบวามีตัว
แปร นโยบาย กฎ ขอบังคับ แสดงผลออกมา ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวา ณ ชวงเวลานี้เมื่อองคการของ
การกีฬาแหงประเทศไทยไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคการใหม โดยเมื่อองคการมีการพัฒนา
องคการ และเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ตัวปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการขององคการที่มี
รูปแบบทางราชการที่โดยปกติจะมีรูปแบบลักษณะที่ชัดเจนและคอยขางที่จะสงผลตอพันธะผูกพัน
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ตอองคการไมมาก เกิดมีการแสดงผลของตัวแปรในดาน นโยบาย กฎ ขอบังคับ ปรากฏในการ
ทดสอบ แสดงใหเห็นวา ตัวบุคลากรการกีฬาแหงประเทศไทย เกิดความรูสึกตอการเปลี่ยนแปลงนี้ 
ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงนี้ผูที่ดําเนินงานในสวนโครงสรางองคการ หรือ นโยบาย กฏ ขอบังคับ 
ภายในองคการ ควรมีการสรางความชัดเจนในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และสรางความสมบูรณ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงสรางตัวใหม เพื่อใหบุคลากรในองคการสามารถรักษาระดับ
พันธะผูกพันตอองคการที่มีอยูและใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดผลประโยชนที่ดีตอองคการตอไป 

3) ความมั่นคงในงาน ถือวาเปนตัวแปรที่อยูในปจจัยดานลักษณะงาน เปนการแสดง
ใหเห็นวา ความมั่นคงในงานนั้นยังเปนตัวแปรที่สําคัญที่บุคลากรภายในองคการมีความตองการ  
ควบคูไปกับการทํางานที่มีสภาพแวดลอมที่ดีตอการทํางานภายในองคการของการกีฬาแหงประเทศ
ไทย (สวนกลาง) ดั้งนั้นหากไดมีการพัฒนาตัวแปรเหลานี้ใหเกิดผลทางบวกมากยิ่งขึ้น ก็จะเปนผลดี
ที่จะสงผลตอพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรการกีฬาแหงประเทศ (สวนกลาง) ใหมีระดับมาก
ยิ่งขึ้นกวาเดิม 
 

5.3.2  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
1) จากการศึกษาวิจัยในเรื่อง  “ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ : กรณี 

การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง)” ไดทําการศึกษาโดยใชตัวพันธะผูกพันเปนตัวแปรตามใน
การศึกษา และพบวาบุคลากรภายในองคการมีพันธะผูกพันในระดับที่มาก และหากไดมีการศึกษา
เพิ่มเติมโดยนําเอาพันธะผูกพันตอองคการไปเปนลักษณะของตัวแปรตนเพื่อเปนการศึกษาในการที่
จะมีการพัฒนาองคการในลักษณะตางๆตอเนื่องในระดับตอไป 

2) จากการศึกษาวิจัยในเรื่อง  “ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ: กรณี 
การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง)” นั้นเปนการศึกษาโดยใชลักษณะของกลุมตัวอยางเดียว หาก
ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงกลุมตัวอยางอื่นไมวาจะเปนในรูปแบบทฤษฎีเดียวกันหรือทฤษฎี
ตางกันนั้นจะทําใหเขาใจถึงความหมายของตัวแปรไดชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถปรับนําเอาความรูที่
ไดจากการทําวิจัยไปใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถาม 
  
เร่ือง ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพนัธะผูกพันตอองคการ : กรณี การกีฬาแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอ
องคการรวมถึงระดับพันธะผูกพันของบุคลากรในองคการ ขอมูลจากแบบสอบถามนี้ จะนําไป
วิเคราะหเปนภาพรวมของ ปจจัยที่มีผลตอพันธะผูกพันตอองคการ การกีฬาแหงประเทศไทย 
(สวนกลาง)เพื่อกําหนดการวางแผนหรือแนวทางขององคการในการเสริมสรางพันธะผูกพันตอ
องคการของบุคลากร ตลอดจนเปนแนวทางที่จะพัฒนาองคการตอไป 
 แบบสอบถามนี้แบงเปน 5 ตอน 
     ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล  จํานวน 6 ขอ 
     ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะงาน  จํานวน 10 ขอ 
     ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ  จํานวน  7 ขอ 
     ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานประสบการณในการทํางาน  จํานวน 10 ขอ 
     ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพันธะผูกพันตอองคการ  จํานวน 12 ขอ 
              โดยลักษณะคําถามจะแบงวิธีการตอบออกเปน 2 วิธี คือ 
     ตอนที่ 1 เปนการทําเครื่องหมาย  /  ลงใน (    )   
     ตอนที่ 2 – 5 เปนการทําเครื่องหมาย   /  ลงในชองวางซึ่งคําตอบแตละชองแบงระดับ
การเห็นดวยไวดังนี้ 
     5    หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 
     4    หมายถึง  เห็นดวยมาก 
     3    หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
     2    หมายถงึ เห็นดวยนอย 
     1    หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 
 ขอความรวมมือจากทาน ไดโปรดตอบคําถามตามความเปนจริงของทานโดยไดโปรด
ตอบทุกขอ และขอขอบพระคุณในความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
    นาย จักรกฤษณ  ปอาทิตย 
                      นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
                    มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  
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ตอนที่ 1   คําถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงใน (    ) ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
1. เพศ 
 (    ) ชาย    (    ) หญิง 
 
2. อายุ 
 (    ) นอยกวา 26 ป   (    ) 26 – 30 ป 
 (    ) 31 – 35 ป   (    ) 36 – 40 ป 
 (    ) 41 – 45 ป   (    ) 46 – 50 ป 
 (    ) มากกวา 50 ป 
 
3. สถานภาพสมรส 
 (    ) โสด    (    ) สมรส 
 (    ) หยา / หมาย / แยกกันอยู 
 
4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
 (    ) ต่ํากวาปริญญาตรี   (    ) ปริญญาตรี 
 (    ) ปริญญาโท   (    ) สูงกวาปริญญาโท 
 
5. ระดับเงินเดือนตอเดือน 
 (    ) นอยกวา 10,001 บาท  (    ) 10,001 – 15,000 บาท 
 (    ) 15,001 – 20,000 บาท  (    ) มากกวา 20,000 บาท 
6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน 
 (    ) นอยกวา 6 ป   (    ) 6 – 10 ป 
 (    ) 11 – 15 ป   (    ) 16 – 20 ป 
 (    ) มากกวา 20 ป 
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะงาน 
คําชี้แจง กรณุาทําเครื่องหมาย   /   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานและกรณุาตอบคําถามทุกขอ 
  

ระดับการเห็นดวย  
ขอที่ 

 

 
คําถาม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. 
 

ทานไดรับการพัฒนาความรูจากหนวยงานของทานอยาง
ตอเนื่อง 

     

2. 
 

งานที่ทานปฏิบัติอยูในปจจบุันทําใหทานมีโอกาสกาวหนา
ไปในตําแหนงที่สูงขึ้น 

     

3. ทานไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา      

4. 
 

การทํางานในองคการนี้ทําใหทานรูสึกมั่นคงดีไมตองกลัว
การถูกไลออกจากงานโดยงาย 

     

5. ตําแหนงของทานมีความมัน่คงด ี      

6. 
 

งานที่ทานทําอยูมีความมั่นคงและสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางสบาย 

     

7. 
 

ทานมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ทานรับผิดชอบได
อยางเต็มที ่

     

8. 
 

เมื่อทานไดรับการมอบหมายงานจากผูบังคบับัญชาทาน
ไดรับความไววางใจโดยไมแทรกแซงงานของทาน 

     

9. ทานไดรับอํานาจหนาที่อยางเหมาะสมกับงานที่ไดรับ      

10. ทานมีผลงานที่เดนชัดกับงานที่ไดปฏิบัต ิ      
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ตอนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะโครงสรางองคการ 
คําชี้แจง    กรุณาทําเครื่องหมาย   /   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานและกรุณาตอบคําถามทุกขอ 
  

ระดับการเห็นดวย  
ขอที่ 

 

 
คําถาม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. 
 

หนวยงานทานมีการชี้แจง นโยบาย กฎ ขอบังคับในการ
ทํางานและปญหาที่เกิดจากการทํางานอยางสม่ําเสมอ 

     

2. 
 

ทานไดปฏิบัตงิานที่ไดรับมอบหมายโดยสอดคลองกับ
นโยบายขององคการ 

     

3. 
 

ทานยอมรับทีจ่ะปฏิบัติตามใน นโยบาย กฎ ขอบังคับ 
ของหนวยงานทาน 

     

4. 
 

ทานรูสึกวาหนวยงานของทานมีการกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานตางๆเหมาะสมดแีลว 

     

5. 
 

ผูบังคับบัญชายอมรับในการเสนอความคิดเห็นของทาน
ในการทํางาน 

     

6. 
 

ทานมีโอกาสในการกําหนดวิธีการในการทํางานรวมกับ
ผูบังคับบัญชา 

     

7. 
 

ทานมีสวนรวมในการเสนอแนวความคิดเห็นแกไข
ปญหา เมื่อเกิดปญหาขึ้นในหนวยงาน 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

84 

ตอนที่ 4   แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะประสบการณในการทํางาน 
คําชี้แจง     กรณุาทําเครื่องหมาย   /   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานและกรุณาตอบคําถามทุกขอ 
  

ระดับการเห็นดวย  
ขอที่ 

 
คําถาม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. 

 
เมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้นในงานที่ทานทําทานจะพยายาม
แกไข 

     

2. ทานคิดวางานที่ทานทําจะนําหนวยงานไปสูความสําเร็จ      

3. งานเปนสวนสําคัญในชีวิตทาน      

4. 
 

ทานไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานในการทํางาน
เปนอยางด ี

     

5. 
 

เมื่อทานทํางานผิดพลาดจะไดรับคําแนะนําจากเพื่อน
มากกวาคําติเตอืน 

     

6. 
 

เพื่อนรวมงานของทานมีความหวงใย เอื้ออาทรตอทาน
เสมอ 

     

7. เพื่อนรวมงานของทานมีทัศนคติที่ดีตอทาน      

8. ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองกับทาน      

9. เมื่อเกิดความผิดพลาดในงานผูบังคับบัญชาใหคําแนะนํา 
เพื่อปรับปรุงแกไข 

     

10. 
 

ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานปรึกษาเรือ่งงานได
ตลอดเวลา 
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ตอนที่ 5   แบบสอบถามเกี่ยวกับพนัธะผูกพันตอองคการ 
คําชี้แจง      กรุณาทําเครื่องหมาย   /   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานและกรุณาตอบคําถามทุกขอ 
  

ระดับการเห็นดวย  
ขอที่ 

 
คําถาม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. 
 

ทานยอมรับงานทุกอยางทีไ่ดรับมอบหมายหากเปนของ
หนวยงานทาน 

     

2. 
 

ทานยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆในหนวยงานทานได
เสมอ 

     

3. 
 

ทานรูสึกวาเปาหมายและคานิยมในการทํางานของทาน
สอดคลองกับหนวยงานของทาน 

     

4. 
 

ทานยอมรับในเปาหมายของหนวยงานในสวนที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของทาน 

     

5. 
 

ทานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพื่อ
ความสําเร็จของหนวยงาน 

     

6. 
 

ทานพยายามคดิหาวิธีใหมๆในการปรับปรุงการทํางาน
ใหมีประสิทธภิาพอยูเสมอ 

     

7. 
 

ทานเต็มใจที่จะเสียสละประโยชนสวนตวัเพื่อให
หนวยงานของทานประสบความสําเร็จ 

     

8. 
 

หนวยงานของทานทําใหทานไดใชความรูความ สามารถ
อยางเต็มที ่

     

9. 
 

ทานมีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับผู อ่ืนวาทานเปน
บุคลากรภายในองคการนี้ 

     

10. 
 

 ทานรักและภมูิใจในตําแหนงหนาที่การงานที่ทําอยูใน
หนวยงานขณะนี ้

     

11. ทานรูสึกรักและผูกพันตอหนวยงานของทาน      

12. หากเกิดปญหาขึ้นกับตัวทานในหนวยงานทานจะ
พยายามแกไขมันโดยไมคดิจะเปลี่ยนงาน 

     

DPU



 

 

86 

 

DPU



 

 

86 

ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล จักรกฤษณ  ปอาทิตย   
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วทบ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป พ.ศ. 2545 
  ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง         ป พ.ศ. 2547 
  ปริญญาโท บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย   ป พ.ศ. 2549 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน           หัวหนาทีมระดมทุน (Greenpeace Southeast Asia) 
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