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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 31 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กรต่ ากว่า 6 ปี ลักษณะงาน แรงจูงใจ และ
ความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
          ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน            
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พนักงานที่มีอายุ สถานภาพ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร                
ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ลักษณะงานทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบด้วยความหลากหลายในการท างาน ความท้าทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึก ด้านความ
ต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามล าดับ และแรงจูงใจทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ด้านความรู้สึก และด้านบรรทัดฐานในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง ส่วนด้านความต่อเนื่องในระดับสูง             
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ABSTRACT 
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This research aims to study the personal factors, job characteristics and motivations related to the 

organizational commitment of employees of PTT Public Company Limited. The samples in this research 
consisted of 400 employees of PTT Public Company Limited (Public) .  The findings revealed that most 
respondents were female and age range from 25 to 31 years. They were single and had an education level 
higher than a Bachelor’ s Degree, and with average monthly salary of 30,000 to 40,000 Baht. They have 
worked with the organization for at least six years.  The job characteristics, motivation and organizational 
commitment were generally at high level.  
          The hypothesis testing indicated that the employees of different genders had different levels of 
organizational commitment in the aspect of the norm with a statistical significance of 0.01. The employees 
of a distinct age, status, and work duration with the organization had different organizational commitment 
in the affective aspects of consistency and norm with statistical significance levels of 0. 01 and 0. 05, 
respectively.  The employees that had disparate average monthly salary had distinctive organizational 
commitment regarding consistency and norm with a statistical significance of 0.01. The four aspects of job 
characteristics including work varieties, work challenges, work independence and interaction with others 
were related to the organizational commitment of employees of the PTT Public Company Limited in 
aspects of affective, consistency and norm at a moderate with statistical significance levels at 0.01 and 
0. 05, respectively.  The three aspects of motivation included return and welfare, work environment, 
advancement and stability in work, which was related to the organizational commitment of employees of 
PTT Public Company Limited, related to the affective and norm at a moderate level, while the aspect of 
consistency was at a high level with a statistical significance at 0.01 and 0.05 levels, respectively. 
 
Keywords: Motivation, Organizational Commitment, PTT Company Limited (Public)  
 

บทน า 
ในยุคปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ที่มีจ านวนพนักงานเป็นจ านวนมากมักจะให้ความส าคัญในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆมากมาย เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และแม้กระทั่งความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ เริ่มมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง โดยการให้ความส าคัญกับทรัพยากร
มนุษย์มากข้ึน เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยน าพาให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ ดังนั้นองค์กรจึงจะต้องมี
การดูแล รักษา รวมทั้งฝึกอบรม พัฒนาพนักงานเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือให้พนักงานสามารถท างานได้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และพนักงานก็จะช่วยสร้างคุณค่าที่มหาศาลให้แก่องค์กรต่อไป (อรวรรณ ผดุงรัชดากิจ 2550) 

การที่จะท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกคนที่เก่ง คนดี คนที่มี
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน และจะต้องมีการรักษาพนักงานที่มีอยู่ให้คงอยู่กับองค์กรไปให้นานท่ีสุด เพราะต้นทุนจาก
การสรรหาพนักงานมักจะมีมูลค่าที่สูงกว่าการดูแลรักษาพนักงานไว้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการส ารวจพนักงานในเรื่องต่าง 
ๆ เช่น การท างาน ความเครียด ความกดดันในงาน รวมถึงผลตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้
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บุคลาการที่มีความสนใจเข้ามาร่วมงานกับองค์กร และยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้พนักงานยังคงอยู่กับองค์กร และปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (อรวรรณ ผดุงรัชดากิจ 2550) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว นโยบายการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป จึงเน้นให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในองค์กร 
รวมถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบรรยากาศของการท างานในองค์กร โดยเน้นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน 
เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ การท างานเป็นทีม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท างาน เป็นต้น แต่ความรู้สึกที่มี
ความลึกซึ้งมากกว่า ความพึงพอใจในการท างาน คือ ความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากหากบุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กรย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร 
มีความเช่ือถือในจุดมุ่งหมายขององค์กร มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรสูง และมีอัตราการขาดงานต่าง ๆลดลง จึงอาจ
กล่าวได้ว่าความผูกพันต่อองค์กรมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร (อรวรรณ ผดุงรัชดากิจ 2550) 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจท่ีมีขนาดใหญ่ ได้ด าเนินงานมากมากกว่า 40 ปี เพื่อที่จะให้
เป็นบริษัทพลังงานของประเทศที่มั่นคง จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการส่ง
ผลิตภัณฑ์ไปถึงมือลูกค้า ซึ่งรวมถึงการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากสภาพการ
แข่งขันของธุรกิจที่มีมากข้ึนและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็ว ทรัพยากรมนุษย์จึงมีส่วนส าคัญที่จะช่วยด าเนินองค์กรให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยที่องค์กรควรให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาพนักงาน ปรับปรุงผลตอบแทนให้
สอดคล้องกับความยากของงาน สร้างแรงจูงใจ สร้างความผูกพันของพนักงาน เพื่อเป็นสิ่ งจูงใจให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยองค์กรจะมีการพัฒนาบุคลากรใหม่ให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการขยายสาขาและการให้บริการต่าง ๆ (บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 2563) 

ปตท. ได้ศึกษาและก าหนดปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรเป็นประจ าทุกปี
ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ โดยใช้การเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร รวมถึงการประชุม
กลุ่มย่อยกับพนักงาน ควบคู่ไปกับการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานทั้งในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 
เช่น อัตราการลาออกและข้อร้องเรียน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของพนักงานที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละกลุ่ม และน าผลประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจที่เช่ือมโยงไปสู่
ผลลัพธ์ทางธรุกิจที่ส าคัญ (บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 2563) 

ดังนั้น การที่จะท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับในยุคที่การ
แข่งขันเป็นไปอย่างรุนแรง เนื่องจากคู่แข่งในแต่ละบริษัทก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ มีค วามสามารถ รวมถึง
ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งจะต้องมีผลตอบแทนเข้ามาเป็นสิ่งจูงใจ จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ลักษณะต่าง ๆ รวมถึงแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)
เพราะเล็งเห็นว่าองค์กรนี้เป็นรัฐวิสาหกิจที่ใส่ใจกับทรัพยากรมนุษย์ค่อนข้างมาก มีการฝึกอบรม พัฒนาพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ที่พร้อมจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานคงอยู่กับองค์กร
ไปนาน ๆ และช่วยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปเป็นต้นแบบ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของลักษณะงาน แรงจูงใจ และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 
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2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท.  จ ากัด 
(มหาชน) 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กรต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
2. ลักษณะงานท่ีประกอบด้วย ความหลากหลายในการท างาน ความท้าทายของงาน ความอิสระในการท างาน 

และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
3. แรงจูงใจที่ประกอบด้วย ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน และความก้าวหน้าและ

มั่นคงในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล จากการศึกษาผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) และ 
กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร ซึ่งมีแนวคิดที่ว่าลักษณะส่วนบุคคลจะเป็นลักษณะที่มีความแตกต่างไปในแต่ละบุคคล 
ซึ่งมีผลให้แต่ละบุคคลนั้นมีการตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันไป เพราะจากแนวคิดดังกล่าวนี้พฤติกรรมส่วน
บุคคลที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกันด้วย 
 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะงาน โดยลักษณะงาน 4 ด้านประกอบด้วยความหลากหลายในการท างาน ความท้า
ทายของงาน ความมีอิสระในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยความท้าทายของงานจะยึดแนวคิดของ              
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2534) มาก าหนดเป็นกรอบการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ส่วนความหลากหลายในการท างาน 
ความมีอิสระในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะยึดแนวคิดของ Porter & Steers (1977) ได้แบ่งความผูกพัน
ต่อองค์กรออกเป็น 3 กลุ่ม คือคุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และประสบการณ์ในงาน ซึ่งผู้ท าการวิจัย
ได้เลือกศึกษาคุณลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายในการท างาน ความอิสระในการท างาน และการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมาเป็นกรอบการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ เพราะว่าคุณลักษณะของงานต่าง ๆ จะส่งผลต่อสภาวะ
จิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อไปในเรื่องของการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานได้ เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวนี้ 
คุณลักษณะงานต่าง ๆจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้แต่ละบุคคลมีความพึงพอใจในงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่จะ
ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถพัฒนาเป็นความผูกพันในงาน และส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร            
ในภายหน้าได้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  โดยแรงจูงใจ 3 ด้านประกอบด้วย ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน และความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานโดยจะยึดแนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของ 
Hertzberg (1959) ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน โดยงานวิจัยนี้ได้เลือกศึกษาด้านปัจจัยค้ า
จุน ซึ่งประกอบด้วยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการกับสภาพแวดล้อมในการท างานมาก าหนดเป็นกรอบการด าเนินงาน
วิจัยในครั้งนี้ เพราะผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นสิ่งที่ช่วยจูงใจไปสู่ทัศนคติที่ดีต่อการ
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ท างานในทางบวก ซึ่งจะท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน และส่งผลต่อความผูกพันในงาน จนพัฒนามาเป็นความ
ผูกพันต่อองค์กรได้ และทฤษฎีอีอาร์จีของ Alderfer (1969) ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือความต้องการการอยู่รอด 
ความต้องการมีสัมพันธ์ทางสังคม และความต้องการก้าวหน้าและเติบโต โดยงานวิจัยนี้จะเลือกมา 1 ประเภท คือด้าน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานมาก าหนดเป็นกรอบการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีแนวคิดที่ว่าความต้องการของ
มนุษย์จะมีความปรารถนาในด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน ซึ่งจะเป็นความปรารถนาที่ส าคัญของแต่ละบุคคล
ที่ช่วยกระตุ้นให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นสิ่งที่ช่วยจูงใจให้บุคคลมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร 3 ด้านประกอบด้วยด้านความรู้สึก 
ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานทางสังคมจะยึดแนวคิดของ Jaros (2007) มาก าหนดเป็นกรอบการด าเนินงาน
วิจัยในครั้งนี้ ซึ่งมีแนวคิดที่ว่าความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นความรู้สึกท่ีพนักงานมีต่อองค์กร ซึ่งจะมีการแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่องค์กรวางไว้ รวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
องค์กรที่วางไว้ เพราะจากแนวคิดนี้ความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นแรงผลักส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานในองค์กรร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ จากแนวคิดตัวแปรดังกล่าวจะช่วยให้บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) จะมีบุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ช่วยกันร่วมมือให้องค์กรสามารถด าเนินงานต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3,577 คน (ข้อมูลจาก

หน่วยงานทรัพยากรบุคคล 2563) ใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) โดยใช้สูตรหาขนาดตัวอย่าง
ระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 400 
ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified random 
sampling) โดยก าหนดขนาดตัวอย่างของพนักงานในบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) แยกตามสายงาน ประกอบด้วย สาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน สายกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ สาย
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และสายกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ ให้พนักงานในบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ตอบแบบสอบถามเท่านั้น และเก็บข้อมูลจน
ครบตามจ านวน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร โดยค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices 
Questions) ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว รวมจ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ความหลากหลายในการท างาน 
ความท้าทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จ านวน 11 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว เป็นลักษณะ Likert Scale และวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) โดยการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน และความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน จ านวน 9 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว เป็นลักษณะ Likert Scale และวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval 
Scale) โดยการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)โดยแบ่ง
ออกเป็นด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานทางสังคม จ านวน 9 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว เป็นลักษณะ Likert Scale และวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval 
Scale) โดยการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1  การวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 อายุ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 31 ปี จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 
สถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 201 คนคิดเป็นร้อยละ 50.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กรต่ ากว่า 6 ปี จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานอยู่ใน
ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากระดับความคิดเห็นมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า 
ความหลากหลายในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความหลากหลายในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานท่ีท่านปฏิบัติอยู่ต้องใช้ความรู้ รวมถึงความช านาญใน
การท างาน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ท่านได้พัฒนาความรู้ของท่าน
อย่างสม่ าเสมอเพื่อน ามาใช้ในงานของท่าน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และงานที่ท่าน
ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

ความท้าทายของงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความท้าทายของงานโดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานที่ท่านท าอยู่เป็นงานที่มีความส าคัญต่อองค์กร ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ งานท่ีท่านปฏิบัติอยู่ท าให้ท่านต้องกระตือรือร้นอยู่
เสมอ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ความอิสระในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความอิสระในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของท่านอยู่เสมอ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านสามารถใช้
วิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานได้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก และท่านมีอิสระในการก าหนดเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่จะต้องมีการประสานงาน
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กับผู้อื่นภายในหรือภายนอกหน่วยงาน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รอ งลงมา คือ 
ท่านสามารถยอมรับและแลกเปลีย่นความคิดเหน็กับเพื่อนร่วมงานของท่านได ้ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด และเพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเมื่องานของท่านเกิดปัญหา ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับแรงจูงใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจอยู่ใน        
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากระดับความคิดเห็นมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า  

ผลตอบแทนและสวัสดิการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อผลตอบแทนและสวัสดิการโดยรวม           
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีความพึงพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่าน
ได้รับ เช่นการตรวจสุขภาพประจ าปี การเบิกค่ารักษาพยาบาล รถรับส่งพนักงาน เป็นต้น ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ท่านมีความพึงพอใจกับเงินเดือน โบนัส และการปรับเงินเดือนที่ท่าน
ได้รับ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และองค์กรของท่านมีการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
ให้แก่พนักงานที่ตั้งใจท างาน เช่น การให้รางวัลแก่พนักงานดีเด่น เป็นต้น ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ตามล าดับ 

สภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวม
อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ สถานที่
ปฏิบัติงานของท่านมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันภัยจากอันตรายได้ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น 
อยู่ในระดับมากที่สุด และสถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีการจัดวาง และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย             
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าและมั่นคงใน
การท างานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านได้รับการอบรม ฝึกฝน 
รวมถึงการพัฒนาให้พร้อมก้าวสู่หน้าที่การงานที่สูงขึ้น ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีการเลื่อนต าแหน่งในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และในองค์กรของท่านมีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ที่
เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดไป
น้อยที่สุด พบว่า  

ด้านความรู้สึก ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้านความรู้สึกโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านภาคภูมิใจที่ได้ท างานในองค์กรนี้ และเต็มใจที่จะบอกผู้อื่นว่าเป็น
พนักงานขององค์กร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ท่านยินดี และเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อมีบุคคลกล่าวถึงองค์กรอย่างเสียหาย หรือมีการเข้าใจองค์กรผิด ท่านจะรีบช้ี แจงทันที             
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ด้านความต่อเนื่อง ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้านความต่อเนื่องโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นบุคลากรขององค์กรจนกว่าจะ
เกษียณอายุงาน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ องค์กรนี้สามารถตอบสนองต่อ
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สิ่งที่ท่านต้องการได้อย่างพอเพียง และสามารถให้สิ่งที่ท่านต้องการได้มากกว่าองค์กรอื่น ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานท่ีให้ค่าตอบแทนสูงกว่าท่านก็จะยังคงเลือกท างานกับองค์กร
นี้ต่อไป ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ด้านบรรทัดฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้านบรรทัดฐานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีความยินดีและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อ
ช่ือเสียงที่ดีขององค์กร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ท่านมีความเต็มใจ
ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก และท่านจะปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา แม้จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่ง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กรต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า  
 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีเพศที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก และด้าน
ความต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน  แต่ด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน 
 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ด้านความ
ต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน 
 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก             
ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน 
 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก 
ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานไม่แตกต่างกัน 
 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร             
ด้านความรู้สึก ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน 
 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กรที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ความหลากหลายในการท างาน ความท้า
ทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว่า 
 ลักษณะงานทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้าน
ความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ความหลากหลายในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ด้านความรู้สึกในระดับปานกลาง ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานในระดับต่ า 
 ความท้าทายของงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้าน
ความรู้สึก และด้านบรรทัดฐานในระดับปานกลาง ส่วนด้านความต่อเนื่องในระดับต่ า 
 ความอิสระในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ด้านความรู้สึกในระดับต่ า ส่วนด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานในระดับปานกลาง 
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 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานในระดับต่ า 

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมใน
การท างาน และความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว่า 
 แรงจูงใจทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้าน
ความรู้สึก และด้านบรรทัดฐานในระดับปานกลาง ส่วนด้านความต่อเนื่องในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ด้านความรู้สึกและด้านบรรทัดฐานในระดับต่ า ส่วนด้านความต่อเนื่องในระดับสูง 
 สภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานในระดับต่ า 
 ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึกและด้านความต่อเนื่องในระดับปานกลาง ส่วนด้านบรรทัดฐานในระดับต่ า 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยเรื่อง ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปประเด็นส าคัญมาอภิปรายได้ ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ เพศ พบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพัน

ต่อองค์กร ด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานเพศชายมีความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านบรรทัดฐานมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายจะมีความทะเยอทะยานมากกว่าเพศหญิง มีความตั้งใจอย่าง
แน่วแน่ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และพร้อมท่ีจะสนับสนุนช่วยเหลือให้องค์กรประสบผลส าเร็จได้ 

2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ อายุ พบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กร ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยพนักงานที่มีช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานมาก
ที่สุด เนื่องจากผู้ที่มีอายุแตกต่างกันจะมีประสบการณ์ เป้าหมาย ความเชื่อ ค่านิยมที่แตกต่างกัน (Oldham 1980) ผู้ที่มี
อายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย เนื่องจากการที่มีอายุมากขึ้นจะท าให้สามารถตระหนักถึง
ทางเลือกในการท างานที่ลดลง การย้ายงานจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ท าให้มีความพึงพอใจในงานมากข้ึน มีความรู้สึกถึง
การคงอยู่ในองค์กรต่อไปเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ สถานภาพ พบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน                  
มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ           
ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 โดยพนักงานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู้สึก                
ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐาน มากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ เนื่องจากการพนักงาน 
ที่สมรส/อยู่ด้วยกันจะมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางครอบครัวมาก และในเรื่องของสวัสดิการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึง
บุคคลในครอบครัวก็จะเป็นการช่วยดึงดูดให้พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า  

4. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ ระดับการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากงานที่พนักงานปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถในตัวแต่ละ
บุคคล ซึ่งไม่มีผลต่อความแตกต่างในแต่ละระดับการศึกษา เพราะงานของพนักงานทุกคนล้วนมีความส าคัญต่อองค์กร
และได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทเช่นเดียวกัน  

5. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู้สึกไม่แตกต่างกัน แต่ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐาน
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 โดยพนักงานที่มีรายได้ 60,001 บาทข้ึนไป มีความผูกพัน
ต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานมากที่สุด เนื่องจาก รายได้เป็นสิ่งที่ช่วยในการส่งเสริมก าลังให้กับ                
ผู้ที่ปฏิบัติงาน และยังช่วยเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น เพราะรายได้เป็นสิ่งส าคัญในการมีชีวิตอยู่
ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายด้วย ถ้ารายได้ที่ได้รับสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น พนักงานก็จะรู้สึก
พึงพอใจเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการปฏิบัตงิานได ้รวมถึงการที่พนักงานยิ่งมีรายไดม้ากขึ้นรายไดน้ั้นมีความ
เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายก็จะส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานกับองค์กร และยัง
เป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นที่อยากท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเป้าหมายแก่องค์กรด้วย  

6. ผลการศึกษาเกี่ยวกับ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร พบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กรแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัด
ฐานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร             
16 ปีขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานมากที่สุด เนื่องจากพนักงาน           
ที่อยู่กับองค์กรมาเป็นเวลานาน จะมีความคุ้นเคยกับองค์กร เพราะท างานที่บริษัทมาค่อนข้างนาน สามารถยอมรับ และ
เข้าใจนโยบาย เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร รวมถึงมีความรู้สึกถึงการที่ร่วมมือ ร่วมใจมาพร้อม ๆ กับการเติบโตของ
องค์กรท าให้เกิดความผูกพันกับสิ่งนั้น ๆ ด้วย  

7. ลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 7.1 ความหลากหลายในการท างาน ลักษณะงานด้านความหลากหลายในการท างาน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้าน
บรรทัดฐานในระดับปานกลาง และต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการที่พนักงานได้มีการใช้ความรู้ 
ความสามารถ รวมถึงความช านาญในการปฏิบัติงานก็จะท าให้พนักงานรู้สึกมีความภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงาน จนพัฒนามา
เป็นความผูกพันต่อองค์กรได้นั่นเอง  
 7.2 ความท้าทายของงาน ลักษณะงานด้านความท้าทายของงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานใน
ระดับปานกลาง ต่ า และปานกลาง ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากงานที่มีความ 
ท้าทายท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการท างานอยู่สม่ าเสมอ ยิ่งถ้างานท่ีพนักงานท านั้นเป็นงานท่ีมีความส าคัญ
กับองค์กรมาก ก็จะยิ่งท าให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ท าอยู่นั้นมีคุณค่า มีความหมายแก่องค์กร ก็จะท าให้พนักงานอยาก
ท างานมากขึ้นได้ 
 7.3 ความอิสระในการท างาน ลักษณะงานด้านความอิสระในการท างาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐาน
ในระดับต่ า และปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการที่พนักงานได้รับอิสระในการแสดง
ความเห็น สามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบได้ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางที่
สามารถน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น ท าให้พนักงานได้ใช้ชีวิตในการท างานได้อย่างอิสระ พนักงานเกิด
ความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของงานได้  
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 7.4 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ลักษณะงานด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐาน
ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการที่พนักงานสามารถท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็น
อย่างดี สามารถรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานได้ พนักงานมีความสุขในการท างาน มีความสบายใจ
ต่อการท างานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงาน จะท าให้เกิดความตั้งใจ และความทุ่มเทในการท างานมากขึ้น  

8. แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 8.1 ผลตอบแทนและสวัสดิการ แรงจูงใจ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐาน
ในระดับต่ า สูง และต่ า ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผลตอบแทนและสวัสดิการ เป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นส่วนท่ีช่วยกระตุ้นความผูกพันต่อองค์กร เพราะผลตอบแทนหรือเงินเดือนนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่
ส าคัญส าหรับมนุษย์ทุกคน ส่วนสวัสดิการก็เป็นอีกปัจจัยเสริมที่มีความส าคัญไม่แพ้กัน เพราะสวัสดิการจะเป็นสิ่งจูงใจ
เพิ่มเติมที่ช่วยดึงดูดให้พนักงานมีความสนใจที่อยากจะร่วมงานกับองค์กรได้  
 8.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน แรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัด
ฐานในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีจะเป็นสิ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 8.3 ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน แรงจูงใจ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน                      
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึก  
ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานในระดับปานกลาง และต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก
ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญส าหรับพนักงานท่ีได้คาดหวังกับองค์กร เพราะบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ มีความมั่นคง พนักงานจึงมีความคาดหวังที่จะอยู่กับองค์กรไปจนถึงวัน
เกษียณอายุนั่นเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการวิจัย ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ในเรื่องของเพศ โดยพบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพศชายมีความผูกพันต่อองค์กร ด้าน

บรรทัดฐานมากกว่าเพศหญิง องค์กรควรมีการผลักดันให้เพศหญิงสามารถด ารงต าแหน่งในระดับสูงได้ เช่น CEO, CFO 
เป็นต้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานเกิดความทะเยอทะยาน เกิดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบั ติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมถึงเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน และพัฒนาเป็นความผูกพันต่อองค์กร 

เรื่องของอายุ โดยพบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป มีความผูกพันต่อ
องค์กรด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานมากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ องค์กรควรมีการท าแบบส ารวจ
ความต้องการของพนักงาน เพื่อจะได้น ามาปรับใช้ในองค์กรให้เหมาะสมกับแต่ช่วงอายุ  

เรื่องของสถานภาพ โดยพบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/
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แยกกันอยู่ องค์กรควรมีการส่งเสริมกิจกรรมให้กับพนักงาน เพื่อท าให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างจากการท างานได้พูดคุย ท า
ความรู้จัก จะต้องท าให้พนักงานรู้สึกมีความสุขกับการท างาน และมีความผูกพันต่อองค์กรต่อไป 

เรื่องของระดับการศึกษา โดยพบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าระดับการศึกษาจะ
ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร แต่เพื่อการเติบโตขององค์กรในระยะยาวต่อไป องค์กรจะต้องท าให้พนักงานรู้สึกว่างาน
ที่พนักงานท าอยู่นั้นเป็นงานท่ีมีคุณค่าแก่องค์กร มีความส าคัญในการท างาน และเลือกที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

เรื่องของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยพบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีรายได้ 60,001 บาทขึ้นไป 
มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานมากกว่ารายได้ในช่วงอื่น ๆ ส่วนด้านความรู้สึก                    
ไม่แตกต่างกัน องค์กรควรมีการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานของพนักงาน เพื่อท าให้พนักงาน
รู้สึกอยากทุม่เทการท างานให้กับองค์กร ให้พนักงานมีความตั้งใจ และทุ่มเทให้กับงานของตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายมากข้ึน 
ในเรื่องของระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร โดยพบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีช่วงระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานกับองค์กร 16 ปีขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานมากกว่า
ช่วงระยะเวลาอื่น ๆ องค์กรจะต้องมีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความผกูพันต่อองค์กรมากข้ึน โดยท าได้ด้วย
การให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

ในเรื่องของอายุกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร องค์กรควรให้ความเท่าเทียมกันแก่พนักงาน เช่น ในเรื่อง
ของผลการประเมินโดยวัดจากผลงานท่ีได้ปฏิบัติจริงไม่ได้วัดกันจากระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร โดยจะต้องมีดัชนีช้ี
วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน ที่เรียกว่า KPI ส าหรับใช้ในการเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายหรือมาตรฐาน 
ของงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาควรมีการติดตามดูผลการปฏิบัติงานของพนักงานว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อใช้เป็นผลในการประเมินผลงาน เงินเดือน รวมถึงการเลื่อนต าแหน่ง เพื่อให้ความยุติธรรม 
ความถูกต้องเหมาะสม 

2. จากการศึกษาลักษณะงาน ด้านความหลากหลายในการท างานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น
องค์กรควรมีการสนับสนุนในเรื่องของการให้พนักงานพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจะต้องมอบหมายงานให้กับพนักงาน
อย่างมีความถูกต้อง เหมาะสมตรงกับสายงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความสุข ความพึงพอใจในการท างาน 
สามารถท างานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และพัฒนากลายเป็นความผูกพันต่อองค์กรได้ 

3. จากการศึกษาลักษณะงาน ด้านความท้าทายของงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความต่อเนื่องอยู่ในระดับต่ า ดังนั้นองค์กรควรมีการกระตุ้นให้
พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น เพื่อป้องกันความเบื่อหน่ายในการท างานให้กับพนักงาน รวมถึง
จะต้องท าให้พนักงานตระหนัก รับรู้ได้ว่างานที่ท าอยู่นั้นเป็นงานที่มีความส าคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อท าให้
พนักงานเกิดความท้าทายในงานท่ีท า และเกิดความพึงพอใจในการท างานได้ 

4. จากการศึกษาลักษณะงาน ด้านความอิสระในการท างานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึกอยู่ในระดับต่ า ดังนั้นองค์กรควรให้อิสระในการท างาน
ให้กับพนักงาน ให้พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชาควรมีช่องทา งการ
ติดต่อสื่อสารกับพนักงานในหน่วยงานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ท าให้พนักงานจะรู้สึก
ความเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับองค์กร มีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าการท างานแบบซ้ า ๆ เดิม ๆ ในทุกวัน ซึ่งในส่วน
นี้จะพัฒนาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้ 
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5. จากการศึกษาลักษณะงาน ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานอยู่ในระดับต่ า 
เนื่องจากในการท างานมักจะเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการท างาน การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่ดี จะช่วย
ส่งเสริมให้การท างานดีขึ้น ไม่มีการขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม ก็จะส่งผลให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งผล
ให้การท างานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานได้ 

6. จากการศึกษาแรงจูงใจ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึก และด้านบรรทัดฐานอยู่ในระดับต่ า ดังนั้นองค์กรจึงควร
ให้ความส าคัญในเรื่องของผลตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ โดยควรจะมีการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน
ในเรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการ หรือมีช่องทางที่ให้พนักงานสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารได้ ท าให้
พนักงานมีความพึงพอใจ และมีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะผลต่อการด าเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  

ส่วนด้านความต่อเนื่องอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผลตอบแทนและสวัสดิการนั้นปัจจัยหลักท่ีส าคัญที่ช่วยดึงดูดให้
พนักงานอยากเป็นสมาชิกต่อองค์กรต่อไป ถ้าองค์กรสามารถให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ เหมาะ
กับงานของพนักงานก็จะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และพัฒนาเป็นความผูกพันต่อองค์กรได้ 

7. จากการศึกษาแรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานอยู่ใน               
ระดับต่ า ดังนั้นองค์กรควรให้ความใส่ใจกับอุปกรณ์ส าหรับสวมใส่ในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์สวมใส่ในการ
ปฏิบัติงานที่นั้นจะต้องได้การรับรองมาตรฐาน รวมถึงผ่านการทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึง
หมั่นตรวจอุปกรณ์ให้มีสภาพการใช้งานท่ีสมบูรณ์ตลอดเวลา และในเรื่องของสถานท่ีท างานก็จะต้องมีความปลอดภัย เช่น 
การติดตั้งแสงสว่างในการท างานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

8. จากการศึกษาแรงจูงใจ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านบรรทัดฐานอยู่ในระดับต่ า ดังนั้นองค์กรควรมีการ
สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่หน้าที่การงานที่สูงขึ้น และมีต าแหน่งที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพนักงานมากขึ้นด้วย เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าหมายของ
องค์กร และพัฒนาเป็นความผูกพันต่อองค์กรได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของผู้มีพระคุณหลายท่าน กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์          

ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้สละเวลามาให้ความรู้ 
ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงข้อคิดเห็น ตลอดจนตรวจแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ
การท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา 
ประดิษฐสุวรรณ ที่กรุณาเป็นประธาน และคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ในครั้งนี้ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง แก้ไข อันเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาคคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมทุกท่าน             
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ที่กรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ อีกท้ังยังให้ความช่วยเหลือและมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้วิจัยด้วยความเมตตาที่ดี
เสมอมา  

ขอขอบพระคุณพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) ที่ได้ให้ความกรุณา และให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจนท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

และสุดทา้ยนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริม ให้ก าลังใจมา
โดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจแก่กันเสมอมา 
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