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บทคดัย่อ 
 

  การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานและความพึงพอใจในงานที่มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน(ระดบัปฎบิตักิาร) ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิใ์น
กรุงเทพมหานคร  

การวจิยัในครัง้นี้เป็นการส ารวจขอ้มูลเชงิปฐมภูม ิโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พนักงาน(ระดบัปฎิบตักิาร) ในส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์
จ านวน 306 คน 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่าง
ใชก้ารทดสอบค่าทกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ถา้พบความแตกต่างรายคู่ใชว้ธิหีาความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัในระดบัน้อยทีสุ่ด  การทดสอบความสมัพนัธโ์ดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั โดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
1. พนกังานสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 29-39 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มี

ต าแหน่งงานระดบั บ.1-บ.5  มรีายไดต่้อเดอืนระดบั ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20,000 บาท  มอีายุการท างานตัง้แต่ 6 
ปีขึน้ไป  และมสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

2. พนักงานระดบัปฏบิตัิการของส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ์มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบั
แรงจงูใจในการท างานของส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการท างานด้านความรบัผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน ด้านความ
หลากหลายในงาน  ดา้นสวสัดกิารและความปลอดภยัในการท างาน และดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน  
ซึง่ทุกดา้นเป็นแรงจงูใจในการท างานใหก้บัพนกังานอยู่ในระดบัมาก  

3.    พนักงานส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิม์รีะดบัความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม และราย  
ดา้น คอื ดา้นความรูส้กึ และดา้นมาตรฐานทางสงัคม โดยพนักงานมรีะดบัความผูกพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัมาก  
แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านภูมใิจทีจ่ะบอกกับผูอ้ื่นว่าเป็นพนักงานขององคก์รนี้  ท่านรูส้กึเตม็ใจทีจ่ะ
ท าหน้าทีใ่นฐานะเป็นตวัแทนขององคก์ร เพื่อเขา้ร่วมในกจิกรรมสาธารณะประโยชน์  ท่านมคีวามภูมใิจทีสุ่ดทีไ่ด้
เป็นสว่นหน่ึงขององคก์รน้ี  ท่านมกัจะพดูถงึองคก์รในดา้นบวกใหผู้อ้ื่นฟงัเสมอ โดยพนกังานมคีวามรูส้กึผูกพนัอยู่

                                                 
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ในระดบัมากทีส่ดุ  สว่นท่านไม่เคยคดิจะลาออกไปท างานทีอ่ื่น  ความเชื่อ ทศันคตขิองท่าน และค่านิยมของท่าน
คล้ายคลงึกบัองคก์ร ท่านยอมรบัการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในองคก์รได้เสมอ  ท่านยนิดแีละเตม็ใจทีจ่ะโยกย้ายไป
ท างานในฝ่าย/แผนกอื่นๆเพื่อเพิม่ทกัษะและเรยีนรู้ประสบการณ์ใหม่ ภาพลกัษณ์ในองค์กรนี้เป็นที่ยอมรบัของ
สงัคมว่าเป็นองคก์รท าเพื่อสงัคมและประโยชน์สว่นรวม และท่านมกัเชญิชวนเพื่อนหรอืบุคคลภายนอกทีรู่จ้กัใหม้า
ท างานร่วมกนัทีอ่งคก์รน้ี พนกังานมคีวามรูส้กึผกูพนัในระดบัมาก 

4.    แรงจูงใจในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน
ทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์ในด้านบวกทัง้โดยรวมและรายด้านทัง้ 5 ด้าน อยู่ในระดบัปานกลางในทศิทาง
เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

5.    ความพงึพอใจในงานโดยรวมของพนักงานส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรยิ์มี
ความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรทัง้ด้านความรู้สกึและด้านมาตรฐานทางสงัคม โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: แรงจงูใจในการท างาน,  ความพงึพอใจในงาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 
ABSTRACT 

This Research aims to study working motivation and job satisfaction relating to organizational 
commitment of employees (operational level) of the Crown Property Bureau in Bangkok Metropolis. 

This Research is a primary data survey by using questionnaires as tools in gathering data. The 
sample groups used in this Research are 306 employees (operational level) of the Crown Property 
Bureau. 

The statistics used in the data analysis are percentage, mean, and standard deviation. t-test and 
one-way analysis of variance are used in the difference analysis. Least significant difference (LSD) is 
used upon finding the difference. Pearson product moment correlation coefficient is employed. All 
statistical is analyzed by using Statistical Package for the Social Sciences. 

 
According to the results of data analysis, if found that: 
1. Most employees are female, aged 29-39 years, graduated Bachelor’s Degree or  

equivalent, working in Level Bor.1-Bor.5, having salary lower than Baht 20,000  or equivalent, having 
working period  of  6 years or above, and with marital statuses of single/widowed/divorced/separated.  

2. Overall employees in operational level of the Crown Property Bureau have opinions about 
working motivation of the Crown Property Bureau in the high level. Nevertheless, upon consideration on 
an aspect basis, the working motivations on responsibility, on work participation, on work diversities, on 
work welfare and safety, and on career path and work security are in the high levels.  

3.    Employees of the Crown Property Bureau have organizational commitment overall and on 
an aspect basis, namely, on feeling and on social standard, in the high levels. Nonetheless, upon 
consideration on clause-by-clause basis, they are proud to tell other persons that they are employees of 
this organization, they are willing to act as agents of this organization to participate in public activities, 
they are proudest to be part of this organization, they always speak about their organization in the 
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positive way to other persons, whereby they are committed to this organization in the highest levels. 
They have never thought that they will resign from their organization to work for another organization. 
Their beliefs and attitudes and values are similar to those of their organization. They always accept new 
change in their organization. They are pleased to and are willing to move to work in other 
divisions/departments to enhance their skills and to learn new experiences. The image of this 
organization is accepted by the society that this organization is run for society and common benefits and 
they are likely to invite their friends or the third parties they know to join working in this organization. The 
employees are committed to their organization in the high level.     

4.    Working motivation is related to the organizational commitment of employees of the 
Crown Property Bureau in the positive direction on both overall and 5 aspects in the moderate levels at 
the same direction at the statistical significance levels of 0.01.  

5.   Overall job satisfaction of employees of the Crown Property Bureau is related to the 
organizational commitment, both on feeling and on social standard, at the same direction in the 
moderate levels at the statistical significance levels of 0.01.  
 
Keywords : Working Motivation, Job satisfaction, Organizational Commitment  

 
บทน า 

   ในสถานการณ์ปจัจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนเทคโนโลยแีละการสื่อสาร  องคก์รต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกจิขนาดเลก็ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
ลว้นแลว้แต่ตอ้งมกีารปรบัตวัใหส้อดคลอ้งและทนัต่อการเปลีย่นแปลง   การปรบัเปลีย่นดงักล่าวของแต่ละองคก์ร
อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้น า  ไม่ว่าจะเป็นการปรับวิสยัทัศน์ การปรับนโยบายหรือทิศทางขององค์กร 
โครงการสรา้งองคก์ร ปรบัปรุงกระบวนการท างานและเสรมิประสทิธภิาพบุคลากร หรอืการน าเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้
มาเพิ่มเสริมการท างานขององค์กร  ล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในองค์กร ที่จะต้อง
ปรบัตวัใหส้ามารถปฏบิตังิานภายใตน้โยบายและการบรหิารทีเ่ปลีย่นแปลงไป   

 การที่องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั หรอื เอกชน จะสามารถรกัษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กบั
องคก์รไดน้านๆ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์รไดด้ว้ยความ
เต็มใจ ซึ่งการที่จะเกิดความเต็มใจ ความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างานได้ก็ต่อเมื่อพนักงานได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการของตนเองในดา้นต่างๆ เมื่อความต้องการของพนักงานได้รบัการตอบสนอง กจ็ะมี
ความผกูพนัต่อองคก์ร รูส้กึเป็นสว่นหนึ่งขององคก์รและมสีว่นร่วมในความส าเรจ็ขององคก์ร ซึง่การศกึษาในครัง้นี้
ตอ้งการศกึษาเพื่อทีจ่ะคน้ควา้หาค าตอบของปญัหาในการวจิยัว่า “ปจัจยัจูงใจใดบา้งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึ
พอใจในงานและความผกูพนัของพนกังาน (ระดบัปฏบิตักิาร) ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิเ์พื่อจะไดน้ า
ขอ้มูลเบื้องต้นมาปรบัใช้ให้เข้ากบันโยบายการบริหารงานบุคคลในองค์กรที่ผู้วิจยัได้ปฏิบตัิงานอยู่ในปจัจุบนั 
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และสามารถแข่งขนักบับรษิทัอื่นๆทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั  และ
อาจจะยงัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการพฒันาและสร้าง
แรงจงูใจในการท างานใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รอกีดว้ย 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้จุดมุ่งหมายไวด้งันี้ 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงาน (ระดับปฏิบัติการ) ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายได ้สถานภาพสมรส และอายุงาน 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการท างาน ประกอบดว้ย ความรบัผดิชอบ การมสี่วนร่วม
ในการท างาน ความหลากหลายในงาน ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน และสวสัดกิารและความปลอดภยัใน
การท างาน กับความผูกพันของพนักงาน (ระดับปฏิบัติการ)   ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ใน
กรุงเทพมหานคร 
 3.   เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน (ระดบั
ปฏบิตักิาร) ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์ในกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
 ขอ้มลูสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดอืน สถานภาพ
สมรส  และอายุการท างาน 
 แรงจงูใจในการท างาน ประกอบดว้ย ความรบัผดิชอบ การมสีว่นร่วมในการท างาน ความหลากหลายใน
งาน ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน สวสัดกิารและความปลอดภยัในการท างาน 
 2.  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ 
 ความพึงพอใจในงานของพนักงาน(ระดับปฏิบัติการ)ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใน
กรุงเทพมหานคร 
 ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน(ระดบัปฏบิตัิการ)ส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรยิ์ ด้าน
ความรูส้กึและดา้นมาตรฐานทางสงัคม 
 
 สมมติฐานการวิจยั มดีงันี้ 

1. พนักงานที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดับต าแหน่ง

งานรายได้ สถานภาพสมรส และอายุงานแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในงานของพนักงาน (ระดบัปฏบิตัิการ) 

ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิใ์นกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. แรงจูงใจในการท างานมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัของพนักงาน (ระดบัปฏบิตัิการ) ส านักงาน
ทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิใ์นกรุงเทพมหานคร 

3. ความพึงพอใจในงานมีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน (ระดบัปฏบิตัิการ) 
ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิใ์นกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน 

 บายรแ์ละร ู(Byars;& Rue. 2000: 301-303) [1] กล่าวว่าความพงึพอใจในงานคอืทศันคตโิดยทัว่ไปของ
พนักงานต่องานซึ่งถือว่าระบบรางวัลตอบแทนนัน้มีผลกระทบที่ส าคัญต่อระดับความพึงพอใจของพนักงาน               
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ต่องานนัน้ๆ และในอกีทางหนึ่งผลกระทบที่เกดิขึ้นที่เป็นพฤติกรรมระบบรางวลัภายนอกแล้วยงัมีผลต่อระบบ
รางวลัภายในของผูไ้ด้รบัอกีดว้ยซึง่มอีงคป์ระกอบ 5 ด้านไดแ้ก่ทศันคติต่องานทศันคติต่อผู้บรหิารสภาพการ
ท างานทศันคตต่ิอบรษิทัและเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัจากนิยามความหมายของความความพงึพอใจในงานทีบุ่คคลต่างๆ 
ไดก้ล่าวมาแลว้นัน้พอสรุปไดว้่าความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถงึอารมณ์ความรูส้กึทางบวกมี
ความสุขและมีทศันคติของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลหลายๆ  อย่างมาประกอบเป็น
ความรู้สกึที่เกิดขึ้นจากการได้รบัการตอบสนองความต้องการของบุคคลทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึง
สภาพแวดลอ้มในทีท่ างานท าใหบุ้คคลปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจและความรูส้กึนี้จะจูงใจใหผู้ป้ฏบิตังิานรกังานที่
รบัผดิชอบอยากท างานมกีารเสยีสละอุทศิแรงกายแรงใจและสตปิญัญาใหแ้ก่งานคดิคน้วธิที างานใหม้ปีระสทิธภิาพ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานท าให้งานมีคุณภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค์ตามความต้องการของ
หน่วยงานทัง้นี้เน่ืองจากความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคคลนัน้ไม่คงทีแ่น่นอนอาจเปลีย่นแปลงไดเ้สมอตาม
การเวลาและสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ฉะนัน้ผู้บริหารจึงควรท าการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
เพื่อทีจ่ะไดท้ าการแกไ้ขปรบัปรุงบทบาทหน้าทีใ่นการท างานให้เอือ้หรอืสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากร
เพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจและกระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิวามเตม็ใจในการปฏบิตังิาน 
 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท างาน 
 ทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิข์อง แมคเคลแลนด์ (McClelland’s Achievement – Affiliation – power 
needs Theory) (Armstrong, 1999) [2] ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความตอ้งการและการจงูใจโดยสรุปว่าความตอ้งการของ
มนุษยจ์ะเกดิแรงขบัภายในและการเรยีนรูจ้ากวฒันธรรม (Learn certain need from their culture) สิง่ทีอ่ยากได้
เพื่อเป็นแรงจงูในการท างานใหส้ าเรจ็นัน้คอืความตอ้งการ 3 ประการไดแ้ก ่

ความต้องการสมัฤทธิผ์ล (Needs for Achievement) เป็นความปรารถนาจะท าสิง่หนึ่งสิง่ใดใหส้ าเรจ็
ล่วงหน้าไปด้วยดพียายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆมคีวามสบายใจเมื่อประสบความส าเรจ็มคีวามวติกกงัวลเมื่อไม่
ประสบความส าเรจ็ 

ความต้องการความผูกพนั (Need for Affiliation) เป็นความต้องากรร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมต้องการความ
เป็นมติรและสมัพนัธภาพทีอ่บอุ่นความปรารถนาทีจ่ะไดร้บัการยอมรบันับถอืตลอดทัง้ความต้องการทีจ่ะไดร้บัการ
ยกโทษจากบุคคลอื่นเมื่อกระท าผดิดว้ย 

ความตอ้งการมอี านาจบารม ี(Needs for power) ไดแ้ก่ความตอ้งการทีจ่ะมอีทิธพิลเหนือบุคคลอื่นรวมถงึ
การทีบุ่คคลแสดงออกซึง่ความรูส้กึต่างๆต่อการมอีทิธพิบเหนือสถานการณ์เหล่านัน้ดว้ย 

จากการศึกษาของแมคเคลแลนด์พบว่าผู้ที่มีแรงจูงใจทางด้านความส าเร็จโดยตัวของเขาเองจะมี
คุณลกัษณะทีส่ าคญั 3 ประการคอื 

1. พวกเขาตอ้งการก าหนดเป้าหมายของพวกเขาเองไม่ตอ้งความเลื่อนลอยไรเ้ป้าหมาย 
2. พวกเขาจะไม่ก าหนดเป้าหมายทีย่ากหรอืง่ายต่อความส าเรจ็มากเกนิไปและ 
3. พวกเขาตอ้งการสิง่ยอ้นกลบัเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานของพวกเขาซึง่เขาต้องการรูว้่าเขาท างานไดด้ี

แค่ไหนส าหรบัผูบ้รหิารแลว้ความต้องการอ านาจบารมเีป็นความต้องการที่สงูกว่าความต้องการความสมัฤทธิผ์ล
และความตอ้งการความผกูพนั 

ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลแลนด์เป็นแนวความคิดลึกซึ้งและกว้างไกลกล่าวคือคนจะมีแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิไ์ดจ้ะตอ้งไดร้บัการปลกูฝึกตัง้แต่ครอบครวัโรงเรยีนจนถงึองคก์รทีค่นๆนัน้เขา้ไปเกีย่วขอ้ง 
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 ทฤษฎคีวามคาดหวงัของ วรูม (Vroom’s Expectancy Theory. 1964) [3]   กล่าวถงึบุคคลเลอืกการรบัรูต้าม
ความคาดหวงัรางวลัที่คาดว่าจะไดร้บัในดา้นงานบุคคลจะเลอืกทางานในระดบัทีผ่ลออกมาไดร้บัประโยชน์สงูสุด
เขาจะท างานหนักถ้าเขาคาดหวังว่าความพยายามของเขาจะน าไปสู่รางวลัที่เขาต้องการในด้านรายรบัหรือ
ต าแหน่งทีส่งูขึน้ระดบัผลผลติของบุคคลใดขึน้อยู่กบัแรงผลกัดนั 3 ประการคอื 

1. เป้าหมายของบุคคลนัน้ 

2. ความเขา้ใจหรอืการรบัรูใ้นความสมัพนัธร์ะหว่างผลผลติและการประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

3. การรบัรูใ้นความสามารถของเขาว่าจะมอีทิธพิลมากน้อยเพยีงใดต่อระดบัผลผลติ 

ทฤษฎนีี้ไดก้ล่าวถงึกระบวนการความคดิของมนุษยใ์นเรื่องของความคาดหวงั (Expectancy) และการรบัรู ้
(Perception) ของพนกังานประกอบดว้ย 3 ปจัจยัต่อไปน้ี 

1. ความคาดหวงั (Expectancy) ความเชื่อของคนที่ว่าการทุ่มเทใหก้บังานอย่างเตม็ทีจ่ะส่งผลไปถึง
ความส าเรจ็ของการท างานในระดบัทีพ่งึปรารถนาซึง่บางครัง้เรยีกว่าการคาดหวงัผลงานจากความเพยีรพยายาม 

การท าใหก้ารคาดหวงัสงูสดุคอืท าใหค้นรูส้กึว่ามคีวามสามารถในการท างานจนถงึระดบัทีต่อ้งการได้ 
 เลอืกพนกังานทีม่คีวามสามารถ 

 ฝึกใหพ้นกังานใชค้วามสามารถทีม่อียู่ 
 สนบัสนุนความพยายามในการทางาน 

 ระบุเป้าหมายในการท างานใหช้ดัเจน 

2. ผลตอบแทน (Instrumentality) ความเชื่อของคนที่ว่าเมื่อประสบความส าเรจ็ในการท างานแล้วผลที่
ตามมากค็อืรางวลัและสิง่อื่นๆเรยีกว่าการคาดหวงัจากผลทีไ่ดจ้ากการท างาน 

การท าให้ผลรางวลัสงูสุดท าให้คนมัน่ใจว่าจะมผีลรางวลัตามมาเมื่องานประสบผลส า เรจ็แล้วท าให้เกดิผลสญัญา
ทางใจ 

 ท าใหพ้นกังานเหน็ถงึความเป็นไปไดใ้นการใหร้างวลั 

 ท าใหเ้หน็ว่ารางวลัทีใ่หส้ าหรบัการท างานมลีกัษณะอย่างไร 

3. คณุค่า (Value) คุณค่าของรางวลัและผลอื่นๆทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการท างานซึง่ถูกประเมนิค่าโดยคน
แต่ละคนแรงจูงใจในการท างานอย่างเตม็ทีข่องพนักงานคนหนึ่งเพื่อใหไ้ดร้บัการเลื่อนขัน้จะมน้ีอยหากเงื่อนไข  3 

ประการต่อไปนี้เกดิขึน้เพยีงหนึ่งเงื่อนไขหรอืมากกว่านัน้ 

เงื่อนไขทีห่นึ่ง : ถ้าการคาดหวงัต ่า (Expectancy) การจูงใจกจ็ะไม่ประสบผลส าเรจ็เช่นพนักงานบางคนอาจรูส้กึว่า
เขาไม่สามารถท าผลงานไดถ้งึระดบัทีจ่ะไดร้บัการเลื่อนขัน้ 

เงื่อนไขทีส่อง : ถา้ผลตอบแทนต ่า (Instrumentality) การจงูใจกจ็ะไม่ประสบความส าเรจ็เช่นพนักงานอาจจะไม่มัน่ใจ
ว่าผลงานในระดบัสงูจะท าใหไ้ดร้บัการเลื่อนขัน้จรงิ 

เงื่อนไขทีส่าม : ถา้คุณค่าทีป่ระเมนิต ่า (Value) การจูงใจกจ็ะไม่ประสบผลส าเรจ็เช่นพนักงานอาจจะประเมนิว่าการ
ไดร้บัการเลื่อนขัน้ถอืเป็นรางวลัทีน้่อยเหลอืเกนิ 

การท าใหคุ้ณค่าของรางวลัสงูสดุท าใหค้นเขา้ใจถงึคุณค่าของรางวลัต่างๆทีไ่ดร้บัโดย 

 ระบุความตอ้งการเฉพาะบุคคลใหไ้ด ้

 จดัสรรรางวลัใหต้รงกบัความตอ้งการ 

การท าใหอ้งคป์ระกอบของการจงูใจทัง้สามประการมคี่ามากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไดว้ตัถุประสงคข์ององคก์รทีต่ัง้ไวแ้ละ
สร้างบรรยากาศในการท างานให้พนักงานเหน็ว่าการทุ่มเทความพยายามให้กบังานเป็นทางที่น าไปสู่การได้รบั
รางวลัทีพ่งึปรารถนาในระดบัสงูและน าไปสูค่วามพอใจในการท างานและผกูพนัต่อองคก์รในทีส่ดุ 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 ในการศึกษาถึงแนวคิดและปจัจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรมีผู้ศึกษาแนวคิดและตัวแปรที่มี

อิทธิพลต่อความผูกพันมากมายแต่ยงัไม่สามารถชี้ชัดถึงแนวคิดและปจัจัยที่ชัดเจนได้จากการศึกษาแต่ก็มี
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หท้ศันะคตทิีแ่ตกต่างกนัไวด้งันี้ 

เอเลนและเมเยอร์ (Allen;& Meyer. 1990:1-18) [4]  กล่าวว่าความผูกพนัต่อองค์กรประกอบดว้ย
โครงสรา้ง 3 ลกัษณะ 

1. ความผกูพนัดา้นความรูส้กึ (Affective Commitment) หมายถงึความผกูพนัทีเ่กดิขึน้จากความรูส้กึเป็น
ความรูส้กึผกูพนัและเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบัองคก์รรูส้กึว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 

2. ความผกูพนัต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถงึความผกูพนัทีเ่กดิขึน้จากการคดิค านวณ
ของบุคคลโดยมพีืน้ฐานอยู่บนต้นทุนที่บุคคลใหก้บัองคก์รทางเลอืกที่มขีองบุคคลและผลตอบแทนทีบุ่คคลได้รบั
จากองค์กรโดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องในการท างานของบุคคลว่าจะท างานอยู่กบัองค์กรนัน้
ต่อไปหรอืโยกยา้ยเปลีย่นแปลงทีท่ างาน 

3. ความผกูพนัทีเ่กดิจากมาตรฐานทางสงัคม (Normative Commitment) หมายถงึความผูกพนัทีเ่กดิขึน้
จากค่านิยมวฒันธรรมหรือบรรทดัฐานของสงัคมเป็นความผูกพนัเกิดขึ้นเพื่อตอบแทนในสิง่ที่บุคคลได้รบัจาก
องคก์รแสดงออกในรปูของความภกัดขีองบุคคลต่อองคก์ร 

 มาวเดย,์ สเตยีรแ์ละพอรต์เตอร์ (Mowday, Steers; &  Porter. 1982 : 433-434) [5]   ไดส้รุปว่าปจัจยั
ทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รนัน้ม ี4 องคป์ระกอบคอื 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ระยะเวลาที่ปฏบิตัิงานในองค์กรระดบัการศกึษาและความต้องการประสบ
ความส าเรจ็ 

2. ลกัษณะของงานและบทบาทในการปฏบิตังิานเช่นงานทีท่ าเป็นงานทีม่คีุณค่ามบีทบาททีเ่ด่นชดัและ
บทบาททีส่อดคลอ้งกบัตนเองสิง่เหล่านี้มคีวามผกูพนัโดยตรงกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

3. โครงสรา้งขององคก์รซึง่จะตอ้งมลีกัษณะเป็นระบบทีม่แีบบแผนมหีน้าทีท่ีเ่ด่นชดัมกีารกระจายอ านาจ
การใหผู้ร้่วมงานมกีารตดัสนิใจสิง่เหล่านี้นบัว่ามคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

4. ประสบการณ์ในงานเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่บุคคลพบในระหว่างการท างานเช่นการปฏบิตัิงานของ
ผูบ้งัคบับญัชาการทีรู่ส้กึว่าตนเองเป็นบุคคลส าคญัสิง่เหล่านี้นบัว่ามอีทิธพิลสนบัสนุนต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 สภุาณี กลิน่หอม [6] ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัขององคก์ร:ศกึษาเฉพาะกรณีธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ พบว่า ปจัจยัลกัษณะงาน ซึง่ประกอบดว้ย ความมอีสิระในการท างาน ความกา้วหน้า
ในการท างาน และความเข้าใจในกระบวนการท างาน ปจัจัยลักษณะองค์กร ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย กฎ 
ขอ้บงัคบั และขัน้ตอนต่างๆในการท างาน การมสี่วนร่วมในการบรหิาร และปจัจยัประสบการณ์ในการท างาน ซึ่ง
ประกอบด้วย การเหน็ความส าคญัของงาน ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และองค์กร เป็นปจัจยัที่มี
ความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์ร กล่าวไดว้่าหากพนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ มคีวาม
พงึพอใจในเรื่องของความอสิระในการท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน ความเขา้ใจในกระบวนการท างาน 
นโยบาย กฎ ขอ้บงัคบั และขัน้ตอนต่างๆในการท างาน การมสี่วนร่วมในการบรหิาร การเหน็ความส าคญัของงาน 
ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และองค์กร เพิม่มากขึน้กจ็ะส่งผลให้มคีวามผูกพนัต่อองคก์รเพิม่มาก            
ขึน้ดว้ย 
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 ธนกร จนัทรแ์สนโรจน์ [7] ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน
บรษิทัแม่กลองฟู้ดสจ์ ากดั. พบว่า 
 1. พนักงานของบริษัทแม่กลองฟู้ดส์จ ากัดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตร ี
สถานภาพสมรสอายุ 26-30 ปีและระยะเวลาการท างานจนถงึปจัจุบนัระหว่าง 1-3 ปี 

2. พนกังานสว่นใหญ่มบีุคลกิภาพแบบเอความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นการจงูใจและปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มใน
การปฏบิตังิานอยู่ในระดบัปานกลางความพงึพอใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัปาน 
กลางประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมปีระสทิธภิาพมากและพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัดี 

3. พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั         
ทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนพนักงานที่มเีพศสถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจในการปฏบิตัิงาน             
ไม่แตกต่างกนั 

4.ปจัจยัค่าตอบแทนปจัจยัลกัษณะงานปจัจยัระยะเวลาการท างานปจัจยัความส าเรจ็และการได้รบัการ
ยอมรบันับถือสามารถร่วมท านายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  แม่กลองฟู้ดส์จ ากัด                
ได้รอ้ยละ49.4 ซึ่งสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 ส่วนปจัจยัความก้าวหน้างาน
สามารถร่วมท านายความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัแม่กลองฟู้ดสจ์ ากดัซึง่สมัพนัธก์นัในทศิทาง
ตรงกนัขา้มทีร่ะดบันยัส าคญัทาง สถติทิี ่.05 

5. ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทั
แม่กลองฟู้ดสจ์ ากดัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่าส่วน
พฤตกิรรมการท างานของพนกังานบรษิทัแม่กลองฟู้ดสจ์ ากดัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ พนักงาน (ระดับปฏิบัติการ) ในส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัรยิใ์นกรุงเทพมหานคร จ านวนรวมทัง้สิน้ 913 คน ซึง่การก าหนดขนาดตวัอย่างใชว้ธิคี านวณจาก
สตูรของ Yamana (Yamane, 1970 : 580-581)  โดยก าหนดใหม้คีวามคลาดเคลื่อน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้สิน้ประมาณ 278 คน บวกเพิม่ประมาณ 10% รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 306 คน 
 ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) โดยน าจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการ
ค านวณทัง้หมด 306 คน โดยสุม่ตวัอย่างแต่ละชัน้ภูมดิว้ยวธิกีารก าหนดสดัส่วนของจ านวนสมาชกิในแต่ละชัน้ภูม ิ
(Proportional Stratified Sampling) จ าแนกตามฝ่ายและสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยเกบ็กลุ่มตวัอย่างจากพนกังานส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์ในกรุงเทพมหานครทัง้ 16 ฝา่ย 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้  คอื  แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 1 ชุด เพื่อศกึษาถงึ
แรงจูงใจในการท างานและความพึงพอใจในงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันขององค์กรของพนักงาน               
(ระดบัปฏบิตักิาร) ส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรยิ์ในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น             
4 สว่น คอื 
 สว่นที ่1  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ  อายุ  
ระดบัการศกึษา  ระดบัต าแหน่งงาน รายได้ อายุงานและสถานภาพสมรส เป็นลกัษณะค าถามปลายปิด (Close-
ended response questions) แบบใหเ้ลอืกตอบใหต้รงกบัความจรงิมากทีสุ่ด ประกอบด้วยค าถามจ านวนทัง้สิน้            
8 ขอ้ 
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 สว่นที ่2  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในการท างาน  ซึง่ครอบคลุมตวัแปรในเรื่อง  ความส าคญั
ของงานทีร่บัผดิชอบ การมสี่วนร่วมในการท างาน ความหลากหลายในงาน สวสัดกิารและความปลอดภยัในการ
ท างาน ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ประกอบดว้ยค าถามจ านวนทัง้สิน้  28 ขอ้ 
 ลกัษณะเป็นมาตรวดั (Interval scale)  ตามแบบ Likert scale โดยจ าแนกออกเป็น  5  ระดบั 
 สว่นที ่3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในงาน ลกัษณะเป็นมาตรวดัตามแบบ(Interval 
scale) ของ Likert scale โดยจ าแนกออกเป็น  5  ระดบั  คอื  เหน็ดว้ยอย่างยิง่  เหน็ดว้ย  ไม่แน่ใจ /ไม่ทราบ  ไม่
เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  ประกอบดว้ยค าถามจ านวนทัง้สิน้  14 ขอ้ 
 สว่นที ่4  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองคก์ร  มลีกัษณะเป็นมาตรวดัตามแบบ (Interval 
scale) ของ Likert scale  โดยแบ่งออกเป็น  5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่  เหน็ดว้ย  ไม่แน่ใจ  ไม่ทราบ ไม่เหน็
ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  ขอ้ความของค าถามเชงิบวก ประกอบดว้ยค าถามจ านวนทัง้สิน้ 10 ขอ้ 

ผลการวเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามจ านวน 40 ชุดในครัง้น้ีไดค่้าสมัประสทิธอ์ลัฟ่า (α – 
Coefficient) ไดผ้ลดงัต่อไปนี้ 
 ค่าความเชื่อมัน่ แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน               
(ระดบัปฏบิตักิาร) ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิใ์นกรุงเทพมหานครแยกเป็น 5 ดา้น ดงันี้ 

1. ดา้นความรบัผดิชอบ ม ี6 ขอ้ เท่ากบั0.787 

2. ดา้นการมสีว่นร่วมในการท างาน ม ี4 ขอ้ เท่ากบั 0.737 

3. ดา้นความหลากหลายในงาน ม ี5 ขอ้ เท่ากบั 0.772  

4. ดา้นสวสัดกิารและความปลอดภยัในการท างาน ม ี6 ขอ้ เท่ากบั 0.822 

5. ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ม ี7 ขอ้ เท่ากบั 0.842 
 ค่าความเชื่อมัน่ แบบสอบถามตอนที่ 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในงานของพนักงาน  (ระดบั
ปฏบิตักิาร) ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิใ์นกรุงเทพมหานคร ม ี14 ขอ้ เท่ากบั 0.800 
 ค่าความเชื่อมัน่ แบบสอบถามตอนที่ 4 ขอ้มูลเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน  (ระดบั
ปฏบิตักิาร) ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิใ์นกรุงเทพมหานคร แยกเป็น 2 ดา้น ดงันี้ 

1. ดา้นความรูส้กึ ม ี6 ขอ้ เท่ากบั 0.804 
2. ดา้นมาตรฐานทางสงัคม ม ี4 ขอ้ เท่ากบั  0.814 

 การวเิคราะหข์อ้มลูเมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยัได้
ด าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สถติเิชงิอนุมาน ประกอบดว้ย การ
ทดสอบค่าท ี (Independent t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis of variance) 
วเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) 
 
ผลการวิจยั 

1. พนกังานสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 29-39 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มี
ต าแหน่งงานระดบั บ.1-บ.5  มรีายไดต่้อเดอืนระดบั ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20,000 บาท  มอีายุการท างานตัง้แต่ 6 
ปีขึน้ไป  และมสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

2. พนักงานระดบัปฎิบตัิการของส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรยิม์รีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบั
แรงจงูใจในการท างานของส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการท างานด้านความรบัผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน ด้านความ
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หลากหลายในงาน  ดา้นสวสัดกิารและความปลอดภยัในการท างาน และดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน  
ซึง่ทุกดา้นเป็นแรงจงูใจในการท างานใหก้บัพนกังานอยู่ในระดบัมาก  

3.    พนักงานส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิม์รีะดบัความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม และราย  
ดา้น คอื ดา้นความรูส้กึ และดา้นมาตรฐานทางสงัคม โดยพนักงานมรีะดบัความผูกพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัมาก  
แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านภูมใิจทีจ่ะบอกกบัผูอ้ื่นว่าเป็นพนักงานขององคก์รนี้  ท่านรูส้กึเตม็ใจทีจ่ะ
ท าหน้าทีใ่นฐานะเป็นตวัแทนขององคก์ร เพื่อเขา้ร่วมในกจิกรรมสาธารณะประโยชน์  ท่านมคีวามภูมใิจทีสุ่ดทีไ่ด้
เป็นสว่นหน่ึงขององคก์รน้ี  ท่านมกัจะพดูถงึองคก์รในดา้นบวกใหผู้อ้ื่นฟงัเสมอ โดยพนกังานมคีวามรูส้กึผูกพนัอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ  สว่นท่านไม่เคยคดิจะลาออกไปท างานทีอ่ื่น  ความเชื่อ ทศันคตขิองท่าน และค่านิยมของท่าน
คล้ายคลงึกบัองคก์ร ท่านยอมรบัการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในองคก์รได้เสมอ  ท่านยนิดแีละเตม็ใจทีจ่ะโยกย้ายไป
ท างานในฝ่าย/แผนกอื่นๆเพื่อเพิม่ทกัษะและเรยีนรู้ประสบการณ์ใหม่ ภาพลกัษณ์ในองค์กรนี้เป็นที่ยอมรบัของ
สงัคมว่าเป็นองคก์รท าเพื่อสงัคมและประโยชน์สว่นรวม และท่านมกัเชญิชวนเพื่อนหรอืบุคคลภายนอกทีรู่จ้กัใหม้า
ท างานร่วมกนัทีอ่งคก์รน้ี พนกังานมคีวามรูส้กึผกูพนัในระดบัมาก 

4.  แรงจงูใจในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านักงานทรพัยส์นิ
สว่นพระมหากษตัรยิใ์นดา้นบวกทัง้โดยรวมและรายดา้นทัง้ 5 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

5.    ความพงึพอใจในงานโดยรวมของพนักงานส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรยิ์มี
ความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรทัง้ด้านความรู้สกึและด้านมาตรฐานทางสงัคม  โดยมีความสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาเรื่องแรงจงูใจในการท างานและความพงึพอใจในงานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน (ระดบัปฏบิตักิาร) ส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิใ์นกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ที่
ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 1.  พนักงานทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายได ้สถานภาพสมรส และอายุงาน 
พบว่ามีความพึงพอใจในงานของพนักงาน (ระดับปฏิบัติการ) ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใน
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05  เนื่องมาจากการสรา้งแรงจูงใจในการ
ท างานของส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรยิ์ไม่ไดแ้บ่งประเภทของงานไว้ส าหรบัเพศชายหรอืหญิง หรอื
ตามอายุ  ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน รายได ้สถานภาพสมรส และอายุงานของพนักงาน ซึง่พนักงานทีม่ี
อายุน้อยกว่าอาจได้รับการแต่งตัง้เลื่อนต าแหน่งในระดับหัวหน้างานโดยพิจารณาตามผลงานเป็นหลัก 
ประกอบการปฏบิตัิต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกนัจึงท าให้พนักงานมคีวามพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกนั ซึ่ ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) [8]  ทีก่ล่าวว่าเพศกบัการท างานนัน้ไม่ไดม้คีวามแตกต่างกนั
ในเรื่องผลงานหรือความพึงพอใจในการท างาน แต่อาจจะมีในเรื่องของความคาดหวัง โดยเฉพาะเพศชาย 
เน่ืองจากบทบาทของเพศชายในสงัคมไทยมกัถูกคาดหวงัว่าจะตอ้งเป็นผูน้ าของครอบครวั  
 2. แรงจูงใจในการท างานด้านสวสัดิการและความปลอดภัยในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์ต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน (ระดบัปฏบิตักิาร) ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิใ์นกรุงเทพมหานคร  ใน

ระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าสวสัดกิารต่างๆ ที่ส านักงาน

ทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิจ์ดัใหก้บัพนักงานท าใหพ้นักงานเกดิความมัน่ใจว่าสวสัดกิารทีไ่ดร้บัท าใหคุ้ณภาพ
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ชวีติดขีึน้รวมทัง้มอีุปกรณ์และเทคโนโลยทีีพ่รอ้มในการท างานรวมทัง้การดแูลความปลอดภยัในการท างานกส็่งผล

ใหพ้นักงานเกดิความผูกพนัต่อองคก์รและอยากเป็นสมาชกิขององค์กรไปนานๆ ทัง้นี้เพราะสวสัดกิารและความ

ปลอดภยัในการท างานเป็นสิง่ที่มนุษย์ต้องการในขัน้พื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีความต้องการตามล าดบั               

ขัน้ที ่2 ของ มาสโลว ์(1970) [9]   ทีก่ล่าวว่า หากบุคคลไดร้บัการตอบสนองขัน้พืน้ฐานทีเ่พยีงพอกจ็ะน าไปสู่การ

ยอมรบัและผูกพนักบัองคก์ร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรนิทร ์ ชาลากูลพฤฒ ิ(2551)  [10]  ไดศ้กึษาวจิยั

เรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนักบัองค์กรของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ(หญิงล้วน) บรษิัท สายการบิน           

นกแอร ์จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า  สวสัดกิารและความปลอดภยัในงาน มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผูกพนั

กบัองคก์รของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ(หญงิลว้น) บรษิทั สายการบนินกแอร ์จ ากดั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จเร  นาคจู (2544) [11]  ไดศ้กึษาเรื่อง ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ

ผูกพนัต่อกองบญัชาการต ารวจตระเวรชายแดนของต าตรวจตระเวรชายแดนส่วนกลางพบว่า ความพงึพอใจการ

ท างานดา้นสวสัดกิาร และผลประโยชน์เกือ้กูล มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผูกพนัต่อกองบญัชาการต ารวจ

ตระเวรชายแดน 

 3.แรงจูงใจในการท างานด้านความรบัผดิชอบมคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน 

(ระดบัปฏบิตัิการ) ส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์ในกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลางในทิศทาง

เดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่า พนักงานไดร้บัมอบหมายงานในปรมิาณงานทีเ่หมาะสม

และตรงกับความสามารถรวมถึงงานที่รับผิดชอบสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กรประสบ

ความส าเรจ็ซึ่งส่งผลให้พนักงานเกดิความผูกพนัต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ  มาวเดย์ สเตียร์ และ          

พอรต์เตอร ์(1982) [12] ทีก่ล่าวว่าลกัษณะงานและบทบาทในการปฏบิตังิานเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องค์กรโดยตรง เช่นงานที่พนักงานได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรรวมถึงงานนัน้ตรงกับ

ความสามารถและความรบัผดิชอบของพนกังานเอง  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรุนิทร ์ชาลากลูพฤฒ ิ (2551) 

ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนักบัองคก์รของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิ (หญิงลว้น) บรษิทั สาย

การบนินกแอร ์จ ากดั จากการศกึษาพบว่า ลกัษณะงานในการท างานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผูกพนักบั

องคก์รของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ(หญงิลว้น) บรษิทั สายการบนินกแอร ์จ ากดั 

 4. แรงจงูใจในการท างานดา้นหลากหลายในงาน มคีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน 

(ระดบัปฏบิตัิการ) ส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรยิ์ในกรุงเทพมหานคร  ในระดบัปานกลางในทิศทาง

เดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   กล่าวคอืงานทีพ่นักงานไดร้บัมอบหมายมคีวามหลากหลายไม่

จ าเจและได้รับการสนับสนุนให้ทดลองท างานด้วยวิธีการท างานใหม่ๆโดยไม่กลัวผิดซึ่งท าให้พนักงานเกิด

ความรูส้กึว่าตนมคีวามหมายและมคีวามสามารถมากขึน้จะท าใหพ้นักงานรูส้กึว่าเขาสามารถทีจ่ะท างานไดห้ลาย

สิง่ในคนๆเดยีวและยงัช่วยลดความน่าเบื่อในการท างานซ ้าซากแบบเดมิๆและท าใหพ้นักงานชอบงานทีต่นท ากจ็ะ

เกดิเป็นความผูกพนัต่องานซึง่จะส่งผลใหร้ะดบัของความผูกพนัต่อองคก์รดว้ยซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Steers & 

Porter (1983) ทีก่ล่าวถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารว่าลกัษณะของงาน (Job or role-related 

characteristics) ทีพ่บมคีวามผูกพนัต่อองคก์ารคอื ยิง่งานมคีวามหลากหลายมากเท่าใดจะเพิม่ความผูกพนักบั
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องคก์าร การแสดงบทบาททีเ่พิม่ขึน้จะสอดคล้องกบัความหลากหลายของงาน ซึ่งถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์บัความ

ผกูพนัโดยตรงดว้ยเหตุนี้ งานทีม่คีวามหลากหลายจงึมสีว่นช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานเกดิความผกูพนัต่อองคก์ร 

  5. แรงจงูใจในการท างานดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังาน (ระดบัปฏบิตักิาร) ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิใ์นกรุงเทพมหานคร ในระดบัปาน

กลางในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าพนักงาน (ระดบัปฏบิตักิาร) ส านักงาน

ทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรยิ์ที่มคีวามก้าวหน้าและความมัน่คงในงานมาก มคีวามผูกพนักบัองค์กรมาก ทัง้นี้

เพราะความก้าวหน้าและความมัน่คงในงานเป็นความต้องการของทุกคน ดงันัน้ ถ้าองคก์รใดท าใหพ้นักงานเกดิ

ความรูส้กึว่าองคน์ัน้มคีวามมัน่คงและท าใหพ้นกังานไดร้บัโอกาสในการพฒันาตนเองเพื่อน าไปสู่การเตบิโตในสาย

อาชพีทีท่ าอย่างเท่าเทยีมกนั  กจ็ะท าใหพ้นักงานเกดิความผูกพนัต่อองคก์รนัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ

สรุนิทร ์ชาลากลูพฤฒ ิ(2551) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความผกูพนักบัองคก์รของพนักงานต้อนรบับน

เครื่องบนิ(หญงิลว้น) บรษิทั สายการบนินกแอร ์จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงานมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนักบัองคก์รของพนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนิ (หญงิลว้น) บรษิทั สายการบนิ

นกแอร ์จ ากดั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุภาณี กลิน่หอม (2545) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความ

ผกูพนัขององคก์ร: ศกึษาเฉพาะกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ผลการศกึษาพบว่า ความกา้วหน้า

ในการท างานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 

 6. แรงจงูใจในการท างานดา้นการมสีว่นร่วมในการท างานมคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนักงาน (ระดบัปฏบิตัิการ) ส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรยิ์ในกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลางใน

ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  แสดงว่า พนักงานไดร้บัความไวว้างใจและมสี่วนร่วมใน

การก าหนดวธิกีารและเป้าหมายร่วมในการท างานจากผูบ้งัคบับญัชาซึง่ส่งผลใหพ้นักงานมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร

สงูซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ไมเนอร ์(Miner 1992)  [13] กล่าวว่าบุคคลทีรู่ส้กึว่าตนเป็นสว่นหนึ่งขององคก์รโดย

แสดงออกมาในรูปของความเชื่อมัน่และยอมรบัในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมคีวามตัง้ใจท างานอย่างเต็ม

ความสามารถให้กบัองค์กรและปรารถนาที่จะรกัษาสภาพการเป็นสมาชกิขององค์กรซึ่งจะพฒันาไปเป็นความ

ผกูพนัต่อองคก์รซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สกุาณี กลิน่หอม (2545) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนั

ขององคก์ร: ศกึษาเฉพาะกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ผลการศกึษาพบว่า การมสี่วนร่วมในการ

บรหิารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร หากพนกังานรูส้กึว่าตนเองมสีว่นร่วมท าใหอ้งคก์รประสบ

ความส าเรจ็สงู กจ็ะท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รสงูขึน้ดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกรกฏ พลพานิช (2540) 

[14] ที่ได้ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อความผูกต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบงัคบับญัชาและพนักงาน

วชิาชพี การตลาดบรษิทัปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั พบว่า การมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั

ความผกูพนัต่อองคก์าร 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า 
 จากการศกึษาคน้ควา้ แรงจงูใจในการท างานและความพงึพอใจในงานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนั

ต่อองคก์รของพนักงาน(ระดบัปฏบิตักิาร)ส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิใ์นกรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยั            

มขีอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากงานวจิยั ดงันี้ 

 ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิค์วรมุ่งเน้นและใหค้วามส าคญัต่อแรงจูงใจในการท างานในดา้น

ต่างๆ ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน ด้านความหลากหลายในงาน ด้าน

ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน และดา้นสวสัดกิารและความปลอดภยัในการท างาน เพื่อน าไปเป็นแนวทาง

บรหิารงานของส านักงานทรพัย์สนิฯที่จะส่งผลให้พนักงานมคีวามผูกพนัต่อองค์กรในระดบัสูงขึน้ต่อไป เพื่อให้

พนกังานเกดิความรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ าและผกูพนัต่อองคก์ร เป็นตน้ 

 จากผลการศกึษาแรงจงูใจในการท างานพบว่า แรงจงูใจดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นการมสี่วนร่วมในการ

ท างาน ดา้นความหลากหลายในงาน ดา้นสวสัดกิารและความปลอดภยัในการท างาน และดา้นความกา้วหน้าและ

ความมัน่คงในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รทัง้สิน้ และพบว่า แรงจูงใจทีม่ผีลต่อความสมัพนัธต่์อ

ความผกูพนัต่อองคก์รสงูทีส่ดุ คอื แรงจงูใจในการท างานดา้นสวสัดกิารและความปลอดภยัในการท างาน รองลงมา

คอืดา้นความรบัผดิชอบ  ดา้นความหลากหลายในงาน ดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน และดา้นการมี

ส่วนร่วมในการท างาน ตามล าดบั และแรงจูงใจที่มีผลต่อความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรต ่าที่สุด คือ 

แรงจงูใจดา้นการมสีว่นร่วมในการท างาน  

 จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน (ระดบั

ปฏบิตักิาร) ส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรยิ์ในกรุงเทพมหานครซึ่งความผูกพนัต่อองคก์รพจิารณาเป็น            

2 ด้าน คอืดา้นความรูส้กึ และดา้นมาตรฐานทางสงัคม ทัง้นี้เพื่อน าผลทีไ่ด้จากการศกึษาไปเป็นแนวทางในการ

สรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจในงานเพิม่มากขึน้ซึง่จะส่งผลใหพ้นักงานเกดิความผูกพนัธต่์อองคก์ร

ในระดบัสงูขึน้ดว้ย  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการวจิยัอย่างต่อเนื่องเกีย่วกบัแรงจูงใจในการท างานทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร เช่น 

ด้านความรบัผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน ด้านความหลากหลายในงาน ด้านสวสัดิการและความ

ปลอดภัยในการท างาน และด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน เพื่อน าไปเปรียบเทียบในแต่ละปี                 

ว่าพนักงานมคีวามต้องการหรือความคาดหวงัในเรื่องใด จะได้น าไปปรบัปรุงแก้ไข เพื่อพฒันาความผูกพนัต่อ

องคก์ร 

 2.  ควรศกึษาเพิม่เตมิในปจัจยัอื่นๆ ทีค่าดว่าจะมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร เช่น ปจัจยั

ลกัษณะองคก์ร ดา้นโครงสรา้งการบรหิารงาน ดา้นการสื่อสารภายในองคก์ร  ดา้นการใหร้างวลั ดา้นค่าตอบแทน

แก่พนักงานเป็นต้น ซึง่จะท าใหก้รอบแนวคดิในการวจิยักวา้งและละเอยีดมากขึน้ เน่ืองจากในปจัจุบนัส านักงาน

ทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิก์ าลงัปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารงานใหม่ รวมทัง้ปรบัปรุงสถานทีใ่นการท างาน

และอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้อือ้ต่อการปฏบิตังิานมากขึน้  
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 3. ควรศกึษาเปรยีบเทียบแรงจูงใจในการท างานและความพงึพอใจในงานทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน (ระดบัปฏบิตักิาร) ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิใ์นกรุงเทพมหานครและ

สว่นภูมภิาค 
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