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          การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ 
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติ
ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ
ค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และคา่สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ25 - 31 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรี มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 
– 40,000 บาท และมีระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รต ่ากว่า 6 ปี ลกัษณะงาน แรงจงูใจ และความผกูพนัต่อองคก์รโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดั
ฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พนักงานที่มีอายุ สถานภาพ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับ
องคก์รแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้ึก ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐานแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั และพนกังานที่มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อ
องคก์รดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทัดฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ลกัษณะงานทั้ง 4 
ดา้น ประกอบดว้ยความหลากหลายในการท างาน ความทา้ทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่นมีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท  ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก ดา้นความ
ต่อเน่ือง และดา้นบรรทัดฐานในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 และ 0.05 
ตามล าดับ และแรงจูงใจทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน  และ
ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท  ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นความรูส้กึ และดา้นบรรทดัฐานในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง สว่นดา้นความต่อเน่ืองในระดบัสงู อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
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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). A questionnaire was 
employed for data collection, and the statistics used for data analysis included percentage, frequency, 
mean, standard deviation. The hypothesis testing was performed with a t-test, One-Way ANOVA, and the 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 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. 
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คณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ในครัง้นี ้ รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะปรบัปรุง  แก้ไข อันเป็น
ประโยชนต์่อผูว้ิจัยในครัง้นี  ้ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าคคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมทุกท่านที่
กรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ้อีกทัง้ยงัใหค้วามช่วยเหลือและมอบประสบการณท์ี่ดีใหแ้ก่ผูว้ิจยั
ดว้ยความเมตตาที่ดีเสมอมา ขอขอบพระคณุเจา้หนา้ที่ภาคคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคมทกุท่าน และ
เจา้หนา้ที่บณัฑิตวิทยาลยัที่ใหค้  าแนะน า รวมถึงความช่วยเหลือในดา้นของขอ้มลูต่างๆ ดว้ยดีตลอด
มา ขอขอบพระคณุพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั(มหาชน) ที่ไดใ้หค้วามกรุณา และใหค้วามรว่มมือใน
การตอบแบบสอบถามจนท าใหง้านวิจยัส าเรจ็ลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี และสดุทา้ยนีข้อกราบขอบพระคุณ
บิดา มารดา และครอบครัวที่ ได้ให้การสนับสนุน  และส่งเสริม  ให้ก าลังใจมาโดยตลอด  และ
ขอขอบคณุเพ่ือนๆ ทกุท่านที่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ ใหก้ าลงัใจแก่กนัเสมอมา 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ในยคุปัจจบุนัองคก์รขนาดใหญ่ที่มีจ านวนพนกังานเป็นจ านวนมากมกัจะใหค้วามส าคญั

ในเรื่องทรพัยากรมนุษย ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆมากมาย เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
การเมือง สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และแมก้ระทั่งความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ซึ่งสง่ผลใหอ้งคก์ร
ต่าง ๆ เริ่มมีการปรบัตวัเปลี่ยนแปลง โดยการใหค้วามส าคญักับทรพัยากรมนุษยม์ากขึน้ เพราะ
ทรพัยากรมนษุยเ์ป็นสว่นส าคญัท่ีจะชว่ยน าพาใหอ้งคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ได ้ดงันัน้องคก์รจงึจะตอ้ง
มีการดแูล รกัษา รวมทัง้ฝึกอบรม พฒันาพนกังานเป็นประจ าสม ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานสามารถ
ท างานไดเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ และพนกังานก็จะช่วยสรา้งคณุค่าที่มหาศาลใหแ้ก่องคก์รต่อไป 
(อรวรรณ ผดงุรชัดากิจ 2550) 

การที่จะท าใหพ้นกังานปฏิบตัิงานไดเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุจะตอ้งเริม่ตัง้แต่การคดัเลือก
คนที่เก่ง คนดี คนที่มีความสามารถเขา้มาปฏิบตัิงาน และจะตอ้งมีการรกัษาพนกังานที่มีอยู่ใหค้ง
อยู่กบัองคก์รไปใหน้านที่สดุ เพราะตน้ทนุจากการสรรหาพนกังานมกัจะมีมูลค่าที่สงูกว่าการดแูล
รักษาพนักงานไว้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการส ารวจพนักงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การท างาน 
ความเครียด ความกดดันในงาน รวมถึงผลตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการ
กระตุน้ใหบุ้คลาการที่มีความสนใจเขา้มาร่วมงานกับองคก์ร และยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดใหพ้นักงาน
ยงัคงอยู่กบัองคก์ร และปฏิบตัิงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ (อรวรรณ ผดงุรชัดากิจ 2550) 

ดว้ยเหตุผลดังกล่าว นโยบายการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป จึงเนน้ใหพ้นักงานเกิด
ความพึงพอใจในองคก์ร รวมถึงความเก่ียวขอ้งสมัพันธ์กับบรรยากาศของการท างานในองคก์ร 
โดยเนน้การตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน เช่น เงินเดือน โบนสั สวสัดิการ การท างานเป็นทีม 
การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนรว่มในการท างาน เป็นตน้ แต่ความรูส้กึที่มีความลึกซึง้มากกว่า ความพึง
พอใจในการท างาน คือ ความผกูพนัตอ่องคก์ร เนื่องจากหากบคุลากรมีความผกูพนัตอ่องคก์รย่อม
ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อองคก์รเป็นอย่างมาก เพราะท าใหบุ้คลากรเกิดความรูส้ึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกบัองคก์ร มีความเชื่อถือในจดุมุ่งหมายขององคก์ร มีสว่นรว่มในกิจกรรมขององคก์รสงู และมี
อัตราการขาดงานต่าง ๆลดลง จึงอาจกล่าวได้ว่าความผูกพันต่อองค์กรมีผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของบคุลากรในองคก์ร (อรวรรณ ผดงุรชัดากิจ 2550) 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)เป็นบริษัทรฐัวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่ ไดด้  าเนินงานมาก
มากกว่า 40 ปี เพื่อที่จะให้เป็นบริษัทพลังงานของประเทศที่มั่ นคง จึงต้องมีการปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงตัง้แต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการสง่ผลิตภณัฑไ์ปถึงมือลกูคา้ ซึ่งรวมถึงการบรกิาร
หลงัการขาย เพื่อใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจมากที่สดุ เนื่องจากสภาพการแข่งขนัของธุรกิจที่มีมาก
ขึน้และมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเรว็ ทรพัยากรมนุษยจ์ึงมีส่วนส าคญัที่จะช่วยด าเนินองคก์รให้
เจริญกา้วหนา้ต่อไป โดยที่องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัความกา้วหนา้ในอาชีพ พฒันาพนกังาน 
ปรบัปรุงผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับความยากของงาน สรา้งแรงจูงใจ สรา้งความผูกพันของ
พนักงาน เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดย
องคก์รจะมีการพฒันาบคุลากรใหม่ใหมี้ความพรอ้มสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างถกูตอ้งและรวดเรว็ 
เพื่อใหท้นัตอ่การขยายสาขาและการใหบ้รกิารตา่ง ๆ (บรษัิท ปตท. จ ากดั(มหาชน) 2563) 

ปตท. ไดศ้ึกษาและก าหนดปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อความผูกพนัและความพึงพอใจของ
บคุลากรเป็นประจ าทกุปีทัง้ในเชิงคณุภาพและในเชิงปรมิาณ โดยใชก้ารเก็บขอ้มลูภาคสนาม การ
สมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูบ้รหิาร รวมถึงการประชมุกลุม่ย่อยกบัพนกังาน ควบคู่ไปกบัการส ารวจความ
ผกูพนัและความพงึพอใจของพนกังานทัง้ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น อตัราการลาออกและขอ้
รอ้งเรียน เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของพนกังานที่มีความแตกต่างกนัในแต่
ละกลุม่ และน าผลประเมินมาวิเคราะหป์รบัปรุงแนวทางการสรา้งความผกูพนัและความพงึพอใจที่
เช่ือมโยงไปสูผ่ลลพัธท์างธุรกิจที่ส  าคญั (บรษัิท ปตท. จ ากดั(มหาชน) 2563) 

ดงันัน้ การที่จะท าใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์รจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งส  าหรบัในยคุท่ีการแข่งขนัเป็นไปอย่างรุนแรง เนื่องจากคู่แข่งในแตล่ะบรษัิทก็ตอ้งการบคุลากรที่
มีความรู ้มีความสามารถ รวมถึงประสบการณใ์นการท างาน ซึ่งจะตอ้งมีผลตอบแทนเขา้มาเป็น
สิ่งจูงใจ จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะต่าง ๆ รวมถึงแรงจูงใจที่ มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)เพราะเล็งเห็นว่า
องคก์รนีเ้ป็นรฐัวิสาหกิจที่ใส่ใจกบัทรพัยากรมนุษยค์่อนขา้งมาก มีการฝึกอบรม พฒันาพนกังาน
อย่างต่อเนื่อง มีการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนใหก้บัพนกังานอย่างเหมาะสม อีกทัง้ยงัมีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถ รวมถึงประสบการณท์ี่พรอ้มจะเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร 
เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานคงอยู่กับองคก์รไปนาน ๆ และช่วยกันปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง และ
พฒันาองคก์รใหเ้จรญิกา้วหนา้ยิ่ง ๆขึน้ไปเป็นตน้แบบ 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาระดับของลกัษณะงาน แรงจูงใจ และความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน

บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2.เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ าแนก

ตามลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร 

3.เพื่อศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างลกัษณะงานกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

4.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.น าผลที่ไดจ้ากการวิจัยมาปรบัปรุงพัฒนากระบวนการดูแล รกัษา ฝึกอบรมพัฒนา

พนักงาน เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้พนักงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพคงอยู่กับองค์กรได้
ตลอดไป 

2.น าผลที่ไดจ้ากการวิจยัไปปรบัปรุงปัจจยัต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัพนกังานในองคก์ร เพื่อ
เป็นแนวทางในการสรา้งความผูกพนัต่อองคก์รและรกัษาพนกังานไวใ้หอ้ยู่กบัองคก์ร ซึ่งจะท าให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร เพื่ อเป็นต้นแบบของรัฐวิสาหกิจ หรือ
บรษัิทเอกชนอื่น ๆใหส้ามารถด าเนินตาม 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาถึงลกัษณะสว่นบคุคลลกัษณะงานและแรงจงูใจที่มีความสมัพนัธ์

กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิทปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตของ
การศกึษา ดงันี ้

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง 
 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3,577 
คน (ขอ้มลูจากหน่วยงานทรพัยากรบุคคล 2563) ใชก้ารก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane 
(1973) โดยใชส้ตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างระดบัความเช่ือมั่น 95% ระดบัความคลาดเคลื่อนไม่
เกิน 5% ในการวิจยัครัง้นีไ้ดก้  าหนดขนาดตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง  
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 ขัน้ที่ 1 ใชก้ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified 
random sampling) โดยก าหนดขนาดตวัอย่างของพนกังานในบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)แยก
ตามสายงาน ดงันี ้
ตาราง 1 จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 

สายงาน 
จ านวน
(คน) 

สัดส่วนเม่ือเทยีบ 
กับประชากร 

ทัง้หมด (ร้อยละ) 

จ านวนกลุ่ม 
ตัวอย่าง 
(คน) 

สายประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 913 25.52 102 
สายประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารการเงิน 550 15.38 62 
สายกลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ตน้ และก๊าซธรรมชาติ 1,120 31.31 125 
สายกลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย 470 13.14 53 
สายกลุม่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 524 14.65 59 
พนกังานรวม 3,577 100 400 

 
 ขั้นที่ 2 ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยจะท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามที่ไดจ้ดัเตรียมไว ้ใหพ้นักงานในบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)
ตอบแบบสอบถามเท่านัน้ และเก็บขอ้มลูจนครบตามจ านวน 

 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
  1.ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งันี ้
       1.1 ลกัษณะสว่นบคุคล ไดแ้ก่ 

 1.1.1 เพศ ไดแ้ก่ 
  - เพศชาย 

    - เพศหญิง 
 1.1.2 อาย ุประกอบดว้ย 
  - 18 – 24 ปี 
  - 25 – 31 ปี 
  - 32 – 38 ปี 
  - 39 – 45 ปี 

    - 46 – 52 ปี 
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    - 53 – 60 ปี 
 1.1.3 สถานภาพ ประกอบดว้ย 

    - โสด 
    - สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
    - หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

 1.1.4 ระดบัการศกึษา ประกอบดว้ย 
    - ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
    - ปรญิญาตร ี
    - สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 1.1.5 รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน ไดแ้ก่ 
    - ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
    - 10,001 – 20,000 บาท 
    - 20,001 – 30,000 บาท 
    - 30,001 – 40,000 บาท 
    - 40,001 – 50,000 บาท 
    - 50,001 – 60,000 บาท 
    - 60,001 บาทขึน้ไป 

 1.1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร ประกอบดว้ย 
    - ต ่ากวา่ 6 ปี 
    - 6 – 10 ปี 
    - 11 – 15 ปี 
    - 16 – 20 ปี 
    - 20 ปีขึน้ไป 

     1.2 ลกัษณะงาน ประกอบดว้ย 
  1.2.1 ความหลากหลายในการท างาน 
  1.2.2 ความทา้ทายของงาน 
  1.2.3 ความอิสระในการท างาน 
  1.2.4 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
     1.3 แรงจงูใจ ประกอบดว้ย 
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  1.3.1 ผลตอบแทนและสวสัดิการ 
  1.3.2 สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  1.3.3 ความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างาน 

  2.ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 
     2.1 ความผกูพนัตอ่องคก์ร ประกอบดว้ย 
  2.1.1 ดา้นความรูส้กึ 
  2.1.2 ดา้นความตอ่เนื่อง 
  2.1.3 ดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.ลกัษณะส่วนบุคคล หมายถึง คณุลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง เช่น เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยเป็น
ลกัษณะของคนที่แตกต่างกนั และมีพฤติกรรมในการตอบสนองตอ่ความตอ้งการที่แตกตา่งกนั 

2.บุคลากร หมายถึง พนักงานทุกระดับ และลูกจา้ง ที่ปฏิบัติงานภายในบริษัท ปตท. 
จ ากดั(มหาชน) 

3.ลกัษณะงาน หมายถึง คณุลกัษณะของงาน หรือหนา้ที่ที่บุคลากรบริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน)ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบมีดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
             3.1 ความหลากหลายในการท างาน หมายถึง ลกัษณะของงานที่จะตอ้งใชท้กัษะ 
เทคนิค ใชค้วามรู ้ความช านาญมาใชใ้นการปฏิบตัิงาน รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย 
โดยจะมีการพิจารณาจากเนือ้หาของงาน รวมถึงขอบเขตในการปฏิบตัิงาน และจะตอ้งเป็นงานที่มี
การพฒันาความรูอ้ยู่สม ่าเสมอ งานมีความน่าสนใจ และทา้ทายความสามารถ 
             3.2 ความทา้ทายของงาน หมายถึง ลกัษณะของงานที่จะตอ้งมีการศกึษาคน้ควา้
เพิ่มเติม ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุน้ใหเ้กิดความกระตือรือรน้ในการแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมอยู่เสมอ โดย
เป็นงานที่สามารถปฏิบตัิงานที่ไดร้บัผิดชอบใหเ้สรจ็ตามเปา้หมายไดใ้นแต่ละวนั อีกทัง้ยงัเป็นงาน
ที่มีความส าคญัต่อองคก์ร 
             3.3 ความอิสระในการท างาน หมายถึง การมีเสรีภาพในการปฏิบตัิงาน มีโอกาส
ในการก าหนดเปา้หมาย วิธีการปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตนเอง มีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน และสามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้กบั
งานได ้โดยจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตความรบัผิดชอบของตน  



  7 

             3.4 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  หมายถึง งานที่ รับผิดชอบอยู่ จะต้องมีการ
ประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ในการ
ปฏิบตัิงานเพื่อนร่วมงานมีความยินดีที่จะใหค้วามช่วยเหลือเม่ืองานเกิดปัญหา สามารถยอมรบั
และแลกเปลี่ยนความเห็นกบัเพื่อนรว่มงานได ้

4.แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่กระตุน้ใหพ้นักงานเกิดความสนใจ ความกระตือรือรน้ที่จะ
ปฏิบตัิงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการได ้เช่น พนกังานจะตัง้ใจปฏิบตัิงานเพื่อการพิจารณาขึน้
เงินเดือน หรือพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
             4.1 ผลตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง ผลตอบแทนรวมถึงเงินเดือน ค่าจา้ง
ประจ าที่ ได้รับจากการท างานซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ได้รับจากการท างานของพนักงาน ส่วน
สวสัดิการเป็นสิ่งจงูใจเพิ่มเติมที่ช่วยดึงดดูใหพ้นกังานอยากท างานรว่มกบัองคก์รมากขึน้ เช่น ค่า
รกัษาพยาบาลตนเอง และครอบครวั ตรวจสขุภาพประจ าปี เป็นตน้  
             4.2 สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผู้ท  างานใน
องคก์ร เป็นสิ่งที่ช่วยสะทอ้นถึงความรูส้ึกของคนที่มีต่องาน และผูร้่วมงาน ซึ่งสภาพแวดลอ้มใน
การท างานอาจเป็นสิ่งที่สง่ผลใหเ้กิดความสขุ ความกดดนั หรือสง่ผลใหเ้กิดความเหนื่อยลา้ได้ เช่น 
สถานที่ปฏิบตัิเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภยั สามารถป้องภยัจากอนัตรายได้ มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน และสถานที่ปฏิบตัิงานมีการจัดวาง และจัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย  
             4.3 ความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความเจริญเติบโตในหนา้ที่
การงาน รวมถึงโอกาสในการไดเ้ลื่อนต าแหน่ง และเช่ือมั่นในองคก์รที่จะคงอยู่ต่อไป  ไดร้บัการ
สนับสนุนใหมี้การเลื่อนต าแหน่งในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างมีความเป็นธรรม ไดร้บัการอบรม 
ฝึกฝน รวมถึงการพัฒนาให้พรอ้มกา้วสู่หนา้ที่การงานที่สงูขึน้ และยงัมีการโยกยา้ย ปรบัเปลี่ยน
ต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสมกบัความสามารถของแตล่ะบคุคล 

5.ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความรูส้กึและพฤติกรรมของบคุลากรที่มีต่อองคก์รที่
ตนเองไดป้ฏิบัติงานอยู่ โดยมีความพรอ้ม ความตั้งใจ และความทุ่ม เทที่จะปฏิบัติตามหนา้ที่ที่
ตนเองไดร้บัอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อองคก์รในดา้นต่าง 
ๆ ประกอบดว้ย 
             5.1 ดา้นความรูส้กึ หมายถึง อารมณ ์ความรูส้กึ รวมถึงการแสดงออกในดา้นบวก
ที่มีต่อบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)โดยพนักงานมีความยินดี และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตาม
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เป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร มีความภาคภูมิใจที่ไดท้  างานในองคก์รนี ้และพนกังานจะตอ้ง
รูส้กึถึงการเป็นสว่นหนึ่งรว่มกบัองคก์ร 
             5.2 ด้านความต่อเนื่อง หมายถึง การได้รับผลตอบแทนที่ เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานให้กับองค์กร เพื่ อที่ จะเป็นสิ่งจูงใจให้ยังคงอยู่กับองค์กร รวมถึงมีการรับรู ้ถึง
ผลประโยชน์ที่จะตอ้งเสียไปถ้าจะตอ้งออกจากองคก์ร มีความตั้งใจและมั่นคงพรอ้มที่จะเป็น
สมาชิกขององคก์รต่อไปจนถึงเวลาจะเกษียณอายงุาน 
             5.3 ดา้นบรรทัดฐานทางสงัคม หมายถึง พฤติกรรม บทบาทที่แสดงออกในการ
ด ารงอยู่ในองคก์รที่พนักงานจะตอ้งมีความจงรกัภกัดี ความผูกพนัต่อองคก์ร ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกตอ้ง 
และพึงกระท า มีความยินดีและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อใหง้านเสร็จ
ทันเวลา แม้ไม่ ได้รับค่าตอบแทน และมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากงานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบเพื่อช่ือเสียงที่ดีขององคก์ร 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย  
ในการศึกษาเรื่อง “ ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงาน และแรงจูงใจที่มีความสมัพนัธก์บั

ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัทปตท. จ ากดั (มหาชน) ” สามารถก าหนดตวัแปรตน้ที่มี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั ดงันี ้

 

                                          ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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สมมตฐิานการวิจยั 
1.ลกัษณะส่วนบคุคลของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รต่างกันมี
ความผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั 

2.ลักษณะงานที่ประกอบดว้ย ความหลากหลายในการท างาน ความทา้ทายของงาน 
ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นมีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

3.แรงจงูใจที่ประกอบดว้ย ผลตอบแทนและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และ
ความก้าวหนา้และมั่นคงในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาเรื่อง “ ลกัษณะส่วนบุคคลลกัษณะงานและแรงจูงใจที่ มีความสมัพันธก์ับ
ความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัทปตท. จ ากดั (มหาชน) ” ผูว้ิจัยไดอ้าศยัแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งตา่ง ๆ ซึง่จะน าเสนอตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
  1. แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะสว่นบคุคล 
  2. แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะงาน 
  3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
  4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องคก์ร 
  5. ขอ้มลูเก่ียวกบับรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
  6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1.แนวคิดเกีย่วกับลักษณะส่วนบุคคล 
 ความหมายของลักษณะส่วนบุคคล 
    ลกัษณะส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะโดยทั่วไปของพนักงานโดยในการวิจัยครัง้นี ้

แบ่งเป็น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบตัิงาน (ธนสัถ ์เกษมไชยยานนท ์2544) 

    ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2550) มีการกล่าวไวว้่า ลกัษณะลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
อาย ุเพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพ การศกึษา รายได ้อาชีพ ซึง่เกณฑท์างดา้นสว่นบคุคลเหลา่นี ้
เป็นเกณฑท์ี่นักการตลาดมักใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาดเพื่อศึกษาในเรื่องต่างๆ ลักษณะส่วน
บคุคลจึงมีความส าคญั เป็นสถิติที่ใชเ้พื่อวดับคุคลเพื่อช่วยในการก าหนดเป้าหมายทางการตลาด 
รวมทัง้สะดวกต่อการวดัผลมากกว่าตวัแปรอื่น เกณฑท์างดา้นสว่นบคุคลที่ส  าคญัประกอบไปดว้ย
ตวัแปรท่ีส าคญัดงันี ้
  1. อาย ุ(Age) ในเรื่องของอายุนัน้จะมีการตอบสนองต่อผลิตภณัฑท์ี่แตกต่างกนั
ไปบ้าง นักการตลาดจึงได้น าประโยชน์ในเรื่องของอายุนั้นมาเป็นตัวแปรอีกหนึ่งของด้าน
ประชากรศาสตรท์ี่มีความแตกต่างไปในแต่ละส่วนตลาดเพื่อช่วยในการคน้หาความตอ้งการของ
ตลาดย่อย ๆ (Niche Market)  
  2. เพศ (Sex) ไดถู้กใชต้ัวแปรในการแบ่งส่วนการตลาดเหมือนกัน โดยนักการ
ตลาดไดมี้การตอ้งศึกษาตัวแปรชนิดนีอ้ย่างละเอียด เพราะในปัจจุบันตัวแปรเรื่องเพศไดมี้การ
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เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบรโิภค การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วอาจมีสาเหตจุากการที่สตรีท างาน
และมีบทบาททางสงัคมเพิ่มขึน้  
  3. ลกัษณะครอบครวั (Marital status) ในส่วนของลกัษณะครอบครวันัน้ไดถ้กูใช้
เป็นเปา้หมายที่มีความส าคญัอย่างยิ่งของการตลาดมาโดยตลอด และจะยิ่งมีความส าคญัเพิ่มขึน้
ถา้เก่ียวกบัผูบ้รโิภค นกัการตลาดมกัจะมีความสนใจในเรื่องของจ านวน และประเภทของแต่ละคน
ในครวัเรือนที่ไดส้ินคา้ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัผูท้ี่มีหนา้ที่ตดัสินใจในครวัเรือน เพื่อน ามาใชใ้นการ
พฒันากระบวนการ รวมถึงกลยทุธข์องทางการตลาดใหมี้ความเหมาะสม  
  4. ราย ได้  ร ะ ดั บ ขอ งก า รศึ ก ษ า  แ ล ะอ า ชี พ  ( Income, Education and 
Occupation) ก็เป็นอีกหนึ่งตวัแปรส าคญัในการก าหนดสว่นของการตลาด โดยทั่วไปนกัการตลาด
จะสนใจผูบ้รโิภคที่มีความสามารถในการซือ้ แต่ครอบครวัที่มีรายไดต้  ่ามกัจะเป็นสว่นของตลาดที่
มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาที่ส  าคญัส าหรบัการแบ่งสว่นการตลาด โดยถือเกณฑร์ายไดน้ัน้
เป็นไดอ้ย่างเดียวคือ รายไดจ้ะเป็นตวัที่ช่วยชีว้ดัความสามารถในการใชจ้่ายซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภค
ได ้หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินคา้ ในการเลือกซือ้สินคา้ที่แทจ้ริงอาจถือ
เป็นเกณฑรู์ปแบบการด ารงชีวิต อาชีพ การศึกษา รวมถึงรสนิยม ฯลฯ แมร้ายไดจ้ะเป็นตวัแปรที่
นักการตลาดใช้กันบ่อยมาก แต่นักการตลาดส่วนใหญ่ จะน ารายได้มารวมกับตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร ์หรอือื่น ๆ เพื่อใหก้ารก าหนดตลาดเปา้หมายไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

    กรรณิการ ์เหมือนประเสริฐ (2548) มีการกล่าวไวว้่า หน่วยงาน รวมถึงองคก์รต่าง ๆ 
จะมีบคุลากรในระดบัต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก โดยที่แต่ละคนนัน้จะมีการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่าง
กนัออกไป ซึง่พฤติกรรมของแต่ละบคุคลที่แสดงออกมานัน้ ประกอบดว้ย 
  1.อายุกับการท างาน (Age and Job Performance) เป็นที่ยอมรบักันว่าผลงาน
ของบคุคลจะลดนอ้ยลงในขณะที่อายเุพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามบคุคลยิ่งมีอายมุากมกัจะไดร้บัการ
ยอมรบัว่ามีประสบการณ์การท างานมาก รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานที่จะก่อให้เกิด
ผลผลิตสงูได ้นอกจากนีจ้ะเห็นไดว้่า คนที่อายุมากมักจะมีการลาออกนอ้ยลง แต่จะใชก้ารยา้ย
หน่วยงานในองคก์รแทน เนื่องจากโอกาสในการเปลี่ยนงานลดนอ้ยลงรวมกับช่วงเวลาในการ
ท างานที่ยาวนานท าใหค้่าตอบแทนที่ไดร้บัมากขึน้ รวมถึงสวสัดิการต่าง ๆ ก็จะเพิ่มขึน้ตามมาดว้ย 
อีกทัง้พนกังานประเภทนีจ้ะมีอตัราการขาดนอ้ยกวา่พนกังานประเภทอื่นดว้ยเช่นกนั 
  2.เพศกับการท างาน (Gender and Job Performance) ในการศึกษาโดยทั่วไป
ในเรื่องของความสามารถเพื่อแกไ้ขปัญหาส าหรบัในเรื่องของการท างาน แรงจงูใจ การปรบัตวัใน
สงัคม การเรียนรูท้ี่วา่ไม่มีความแตกต่างในระหวา่งเพศชายและหญิง แตก่ารศกึษาของนกัจิตวิทยา
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ค้นพบว่า เพศหญิงส่วนใหญ่มีลักษณะที่คล้อยตามกันมากกว่าเพศชาย อีกทั้งเพศชายจะมี
ความคิดที่กา้วไกล เนน้ในเชิงรุกมากกวา่ รวมถึงการมีความปรารถนาในความส าเรจ็ที่มากกวา่ แต่
ในเรื่องความพงึพอใจและในเรื่องผลงานนัน้จะไม่มีความแตกตา่ง 
  3.สถานภาพการสมรสกับการท างาน (Marital Status and Job Performance) 
โดยพนักงานที่สมรสแลว้จะมีการลางาน รวมถึงการลาออกต ่ากว่าคนโสด นอกจากนีย้งัมีความ
รบัผิดชอบ เลง็เห็นถึงคณุค่าของงาน มีความพงึพอใจ และมีความสม ่าเสมอในการท างานที่สงูกว่า
อีกดว้ย 
  4.ความอาวโุสในการท างานกบัการท างาน (Tenure and Job Performance) ผูท้ี่
มีอาวโุสจะมีประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงมกัจะมีผลงานสงู และมีความสขุ ความพึงพอใจ
เก่ียวกบังานสงูกวา่คนที่มีลกัษณะประชากรศาสตรต์่างกนั 

    จากแนวคิดเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคลสรุปไดว้่า ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร 
ซึง่เป็นลกัษณะของบคุคลที่มีความแตกต่างกนั และมีพฤติกรรมในการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ที่แตกต่างกนั โดยในการวิจยัเรื่องลกัษณะส่วนบุคคลลกัษณะงานและแรงจูงใจที่มีความสมัพนัธ์
กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทปตท. จ ากัด (มหาชน) จะยึดกรอบแนวคิดของ  
ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2550) และ กรรณิการ ์เหมือนประเสริฐ (2548) มาก าหนดเป็นกรอบการ
ด าเนินงานวิจยัในครัง้นี ้

2.แนวคิดเกีย่วกับลักษณะงาน 
ความหมายของลักษณะงาน 
    ลกัษณะงาน หมายถึง ลกัษณะของงานที่แตล่ะบคุคลจะตอ้งปฏิบตัิ หรอืรบัผิดชอบอยู่ 

ซึ่งความรูค้วามช านาญของแต่ละบคุคลก็จะเกิดขึน้จากลกัษณะงานที่มีความแตกต่างกนั และสิ่ง
เหลา่นีส้่งผลใหพ้นกังานแต่ละคนมีความผกูพนัต่อองคก์รที่แตกต่างกนัไปดว้ย ซึ่งแนวคิดเก่ียวกบั
ลกัษณะงานนัน้ไดมี้นกัวิชาการหลากหลายท่านไดใ้หค้  านิยามรวมถึงความหมายของลกัษณะงาน
ไว ้ดงันี ้
  อ านาจ ธีระวนิช (2553) ไดอ้ธิบายถึงแนวคิดของการพฒันาแบบจ าลองลกัษณะ
งานของ Richard Hackman และ Greg Oldham ซึ่งได้น าไปใช้ส  าหรับการออกแบบงานเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังาน มีความเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบส าคญั 3 
ประการ ดังนี ้ลักษณะงานหลกั ลักษณะทางจิตวิทยาที่ส  าคัญ รวมถึงผลที่คาดว่าจะไดร้บัของ
ลกัษณะงาน(Core Job Characteristics) สง่ผลใหพ้นกังานเกิดแรงจงูใจในการท างาน จึงน าไปสู่
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ผลลพัธจ์ากงาน ซึ่งมีองคป์ระกอบ 5 ส่วน ไดแ้ก่ ความมีอตัลกัษณข์องภาระงาน ความเป็นอิสระ 
ความหลากหลายของทกัษะ ความส าคญัของภาระงาน และขอ้มลูปอ้นกลบัของงาน เพราะฉะนัน้ 
ลักษณะงาน 5 ส่วนนี ้ มีผลกระทบต่อความพอใจในงาน แรงจูงใจ ส่งผลให้การท างานของ
บุคลากรเพิ่มขึน้ เพราะสิ่งเหล่านี ้ส่งผลต่อสภาพจิตวิทยาทั้งหมด 3 ประการ ประกอบด้วย 
ประสบการณท์ี่มีคณุค่าที่ไดร้บัจากความรบัผิดชอบในงาน ประสบการณมี์คณุค่าที่รบัจากตวังาน 
และรูถ้ึงผลลพัธข์องงาน 
  ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน ์(2551) ไดอ้ธิบายว่า ในยคุปัจจบุนับคุลากรสว่นใหญ่จะมี
ความรูเ้พิ่มขึน้ มีความคิด รวมถึงทัศนคติ และความตอ้งการในการท างานที่แตกต่างไปจากอดีต 
รวมถึงการใช้ชีวิต ในสังคมมีความวุ่นวาย ซับซ้อนเก่ียวข้องกัน พนักงานรุ่นใหม่ที่ มีความรู ้
ความสามารถ มีทกัษะที่เพิ่มขึน้ก็เตรียมพรอ้มรบักบัความรบัผิดชอบที่มากขึน้ และจะต่อตา้นการ
รบัค าสั่งอย่างเดียว แต่จะอาศยัอ านาจในการตดัสินใจ เพื่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ และความพึง
พอใจในงาน เพื่อที่จะปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มความรูค้วามสามารถ 
   ปรียาพร วงศอ์นตุรโรจน ์(2534) ไดอ้ธิบายวา่ ลกัษณะของงานนัน้ จะประกอบไป
ดว้ยบุคลากรนัน้รบัรูว้่างานที่ท  ามีความทา้ทาย มีความสรา้งสรรคใ์นงาน รวมทัง้มีความน่าสนใจ 
ไดเ้รียนรู ้การที่ไดร้บัผิดชอบงานที่ท  า รวมถึงควบคุมการท างาน และมีโอกาสที่จะท าให้งานนั้น
เสรจ็จะส่งผลใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในท างาน ลกัษณะของงานจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความคิด และทัศนคติในการท างาน โดยลกัษณะของงานที่จูงใจจะส่งผลใหพ้นักงานมีอารมณ ์
ความคิด รวมถึงความรูส้ึกไปในแง่บวก ท าใหพ้นักงานท างานไดด้ี แต่ในทางกลบักนัถา้ลกัษณะ
งานไม่จูงใจ พนักงานจะไม่ชอบ ไม่พึงพอใจในงาน ท าใหรู้ส้ึกเบื่อหน่ายถา้ตอ้งทนท างานนีเ้ป็น
ระยะเวลานาน 

    สรุปไดว้า่ ลกัษณะงาน คือ การสรา้งการก าหนดขอบเขตของการท างาน รวมถึงความ
รบัผิดชอบในงาน เพื่อใหผู้ป้ฏิบตัิงานไดร้บัรูข้อบเขต และความรบัผิดชอบในการท างานของตน ซึ่ง
จะส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล รวมถึงสรา้งคณุค่าใหแ้ก่องคก์รได ้

    Oldham (1980) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัแนวความคิดของการปรุงแต่งงาน โดยมีความเช่ือ
ว่า สภาวะของจิตใจของบุคคลจะไดร้บัผลกระทบมาจากมิติของงาน ซึ่งจะมีผลต่อไปในเรื่อง
ผลงานและความพึงพอใจของบุคคลในการท างาน ทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะงานนั้นอยู่บน
พืน้ฐานของทฤษฎีแรงจงูใจ คณุลกัษณะของงานนัน้ไดน้  าไปสู่สภาวะทางจิตวิทยา เช่น ความเช่ือ 
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ทศันคติ ซึ่งเกิดขึน้จากประสบการณน์ าพาไปสูก่ารจงูใจในการท างาน ผลการด าเนินงานที่ดี และมี
ความพงึพอใจในการท างาน โดยคณุลกัษณะของงานที่ส  าคญันัน้มีอยู่ 5 ประการ คือ 

 1. ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) คือ ถ้าบุคลากรได้ใช้ความรู ้
รวมถึงทกัษะที่หลากหลายในการท างาน โดยเฉพาะงานที่มีความทา้ทายมากก็จะเพิ่มคณุค่าในตวั
มนัเองมากเท่านัน้ ในทางกลบักนัคืองานที่ใชท้กัษะนอ้ย หรืองานเดิม ๆ หรือเป็นงานที่ซ  า้ซากก็จะ
ท าใหค้ณุค่าในตวัมนัเองลดนอ้ยลง 
  2. ความเก่ียวเนื่องกันของงาน หรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  (Task 
Identity) คืองานที่ไดท้  านัน้เป็นอย่างไร ไดท้  าตัง้แต่ตน้จนจบ หรือไดท้  าบางส่วน บางช่วงของงาน
เท่านัน้ ซึง่งานที่ท  าเพียงบางจดุ หรอืบางช่วงมกัพบในการตามสายงานการผลิตนั่นเอง 
  3. ความส าคัญของงาน (Task Significant) คืองานที่ไดป้ฏิบตัิอยู่นั้นเป็นงานที่
ส  าคญั และมีคณุค่ามากนอ้งเพียงใด โดยอาจส าคญั และมีคณุค่าต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือต่อองคก์ร 
รวมถึงการมีค่าต่อชีวิต ทรพัยส์ิน หรือต่อสงัคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผูอ้ื่นอย่างมาก เช่น งาน
ก่อสรา้งรถไฟฟ้า ซึง่จะตอ้งรบัผิดชอบชีวิตของผูท้ี่สญัจรผ่านไปมาในระแวกใกลเ้คียง 
  4. ความเป็นอิสระ (Autonomy) คือบุคคลมีอิสระในการท างานที่ ตนเอง
รบัผิดชอบไดโ้ดยการใชค้วามคิด สามารถตัดสินใจ รวมถึงจัดระเบียบการท างานของตน หรือ
ในทางกลบักนังานที่ไดท้  านัน้กลายเป็นงานที่ตอ้งปฏิบตัติามคูมื่อ หรอืค าสั่งเท่านัน้ 
  5. ผลสะทอ้นของงาน (Feedback) คือการที่ผูป้ฏิบตัิงานไดท้ างานและทราบถึง
ผลงานของตนเองเพื่อมองเห็นถึงผลงานที่ท  านัน้เป็นอย่างไร สง่ผลต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างไร โดยการที่
จะพฒันาไดน้ัน้ ควรมีการแกไ้ข รวมถึงปรบัปรุงอย่างไร เพ่ือใหง้านที่ท  านัน้ประสบผลส าเรจ็ 

     ปัจจยัของงานทัง้ 5 ประการนีล้ว้นส่งผลต่อสภาวะจิตใจที่ส  าคญั และยงัส่งผลใหเ้กิด
แรงจงูใจในการท างาน เกิดผลงานที่ดี มีคณุภาพ ก่อใหเ้กิดความพงึพอใจ รวมถึงช่วยลดอตัราการ
ขาดงานหรอืการลาออก โดยสภาวะจิตใจมี 3 ประการคือ 
  1. ในทศันคติของแต่ละบุคคลพบว่า งานที่ไดป้ฏิบตัิอยู่นัน้เป็นงานที่มีคุณค่า มี
ความหมาย รวมถึงมีความส าคญั 
  2. บุคคลนั้นมีความเช่ือมั่นว่าไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถของตนที่มีมาใชเ้พื่อ
สรา้งผลงานที่เกิดจากความพยายามของตน และพรอ้มที่จะรบัผิดชอบผลลพัธท์ี่เกิดขึน้จากผลงาน
ของตนเองได ้
  3. การไดร้บัทราบผลลพัธ ์หรือผลประเมินกลบัจากงานที่ท  า ท าให้ตนเองรบัรูถ้ึง
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะผลงานของตนจากผูบ้งัคบับญัชา โดยตนเองสามารถประเมินผลงานของ



  16 

ตนเองว่าอยู่ในระดับใดและพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน และจะเกิดความพึงพอใจ มีความสุข 
ความหวงัเป็นอย่างมากที่ผลงานของตนไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้งัคบับญัชา หรือถา้ผลงานนัน้ยงั
ไม่เป็นที่ยอมรบัของผูอ้ื่นก็จะตอ้งยอมรบัผลที่เกิดขึน้ และน าขอ้เสนอแนะ หรือขอ้คิดเห็นนัน้ไป
ปรบัปรุง พัฒนา รวมถึงแก้ไขใหด้ีขึน้ เม่ือบุคคลไดร้บัผลจากสภาวะจิตใจแลว้จะส่งผลต่อการ
ท างานไดโ้ดย 

     1.บคุคลนัน้จะเกิดแรงจงูใจภายในระดบัที่สงูขึน้จากการท างาน 
     2.งานที่ท  ามีคณุภาพมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
     3.เกิดความพงึพอใจในงานที่ท  า 
     4.จากผลที่เกิดจากสภาวะจิตใจขา้งตน้ส่งผลใหพ้นักงานมีการหยุดงาน 

และอตัราการลาออกต ่าลง 
      Porter และ Steers (1977) ได้จ าแนกปัจจัยที่ มีผลต่อความผูกพันขององค์กร

ออกเป็น 3 กลุม่ คือ 
  1. คณุลกัษณะส่วนบคุคล (personal characteristic) ประกอบไปดว้ย อาย ุเพศ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน ต าแหน่ง และเงินเดือน 
  2. คณุลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ (job characteristic) ลกัษณะงานที่มีความแตกต่าง
กนั จะมีผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองคก์รต่างกัน ลกัษณะงานที่ดีจะส่งผลใหบุ้คคเกิดแรงจูงใจ
พรอ้มปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มคณุค่าใหต้น และจะมีการทุ่มเท เพิ่มความพยายามใหม้ากขึน้ ถึงแมว้่า
ผลงานจะยงัไม่ดี เพื่อเป็นการใหร้างวลักบัตน และใหก้บัคณุภาพงานใหด้ียิ่งขึน้ ลกัษณะงานที่มี
ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์รไดแ้ก่ 

      2.1 ความอิสระในการท างาน หมายถึง เป็นงานที่บุคลากรสามารถ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีอิสระเสรี โดยจะอยู่ภายใตบ้ทบาทหนา้ที่ของตน โดยจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง โดยปราศจากการควบคมุจากผูอ้ื่น เพื่อใหบ้คุลากรสามารถท างาน โดย
การใชค้วามรู ้ความสามารถไดอ้ย่างเต็มที่สดุความสามารถของตน  

      2.2 ความหลากหลายของงาน หมายถึง งานที่มีความหลากหลาย มี
หลายระดับความยากง่าย โดยที่บุคลากรจะตอ้งใชค้วามรู ้รวมถึงความสามารถมาช่วยในการ
ท างานของตน รวมถึงงานนั้นจะตอ้งไม่มีความซ า้ซาก มีกิจกรรมการท างานที่มีความแตกต่าง
หลากหลายเพื่อใหง้านนั้นบรรลุผลส าเร็จ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาช่วยประกอบการท างาน
เพื่อใหง้านที่ท  าเกิดความทา้ทาย และมีสว่นกระตุน้ใหบ้คุลากรเกิดการดึงดดู มีความสนใจในงาน
มากขึน้  
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      2.3 ผลป้อนกลบัของงาน เม่ือบุคลากรท างานใหแ้ก่องคก์รไดส้  าเรจ็แลว้
นัน้ ก็จะตอ้งไดร้บัผลป้อนกลบัของตนเองมาจากผูบ้งัคบับญัชา รวมถึงขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะที่
จะไดร้บัจากผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนรว่มงาน เพื่อช่วยในการประเมินผลงานว่าเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลนั่นเอง 

      2.4 งานที่มีโอกาสปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น หมายถึง งานที่บคุลากรท าอยู่นัน้
ไดมี้โอกาสติดต่อ รวมถึงสรา้งสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น เพราะการไดพ้บปะพดูคยุ เขา้สงัคมรว่มกบัผูอ้อื่น
จะช่วยให้เกิดความรู ้ความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อสามารถน ามาพัฒนาตนเอง พัฒนาการ
ท างาน และการไดมี้ปฏิสมัพันธ์ร่วมกับผูอ้ื่นจะท าใหมี้ความรูส้ึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร 
พฒันากลายเป็นความผกูพนัตอ่งองคก์รได ้ 
  3. ประสบการณ์ในงาน (work experience) หมายถึง การตระหนัก รับรูข้อง
บคุลากรต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน โดยประสบการณท์ี่ไดร้บันัน้จะเป็นคณุหรือโทษ ซึ่ง
จะสง่ผลต่อความผกูพนัตอ่องคก์ร ไดมี้การก าหนดไว ้4 ลกัษณะ ประกอบดว้ย 

      3.1 ความรูส้ึกว่ามีความส าคญัต่อองคก์ร คือ การไดร้บัการยอมรบัจาก
องคก์ร ซึ่งเป็นความรูส้กึที่รบัรูไ้ด ้ท าใหรู้ส้ึกไดว้่างานที่ไดท้  านัน้เป็นงานที่มีคณุค่า มีความส าคญั
แก่องคก์รควรค่าแก่การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดความรูส้กึพึงพอใจในงาน เป็นส่วนหนึ่งของ
องคก์ร จนพฒันากลายเป็นความผกูพนัตอ่องคก์รในภายหลงัได ้

      3.2 ความรูส้ึกว่าองค์กรสามารถเป็นที่พึ่งพาได้ คือ ความรูส้ึกในการ
ไวว้างใจ เช่ือใจ สามารถเช่ือถือองคก์รได ้เม่ือตอ้งประสบพบเจอกับปัญหาโดยที่ไม่ไดร้บัการ
ทอดทิง้จากองคก์ร 

      3.3 ความคาดหวังที่ได้รบัการตอบสนองจากองค์กร หมายถึง การที่
บุคลากรได้เข้ามาปฏิบัติงานกับองค์กรก็เกิดความคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนที่มีความ
เหมาะสม รวมถึงมีการพิจารณาความดีความชอบได้อย่างเท่ าเทียม เพื่อท าให้บุคลากรเกิด
แรงจงูใจในการท างาน ซึง่จะสง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์รในภายหลงัได ้

      3.4 ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร การมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน
รว่มงาน และองคก์รนัน้ จะสง่ผลต่อบรรยากาศในการท างาน รวมถึงในองคก์รแตกต่างกนัไปดว้ย 
ถา้องคก์รมีบรรยากาศการท างานที่ดี พนักงานช่วยกันท างาน มีความสามัคคีกันในการท างาน 
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันก็จะส่งผลใหเ้กิดความรูส้ึกดี เกิดความพึงพอใจในการท างาน และพัฒนา
กลายเป็นความผกูพนัตอ่องคก์ร 
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     ดงันัน้ จึงสรุปไดว้่า ลกัษณะงานมีความส าคญักบัการปฏิบตัิงานค่อนขา้งมากท าให้
บุคลากรสามารถรบัรูข้อบเขต ความรบัผิดชอบในการท างาน โดยงานที่ท  านั้นควรมีการสรา้ง
แรงจงูใจในการท างานใหก้บับุคลากร เพื่อใหบ้คุลากรเกิดความมุ่งมั่นในการท างาน และจะสรา้ง
คุณค่าให้แก่การท างานได ้โดยที่องคก์รมีส่วนช่วยให้เกิดสิ่งนีไ้ดด้ว้ยการปลูกฝังบุคลากรให้มี
ทศันคติที่ดีต่องาน และท าใหรู้ส้ึกว่างานที่ตนท านัน้มีประโยชน ์สามารถสรา้งคณุค่าใหแ้ก่องคก์ร
ได ้ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยกระตุน้ให้บุคลากรมีจิตส านึกที่ดีต่องานของตน ท าให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพต่อไป  ด้วยลักษณะของงานนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยจูงใจให้บุคลากรมีความต้องการ
ปฏิบตัิงานใหด้ี ใหเ้ป็นที่ยอมรบันบัถือ และตอ้งการที่จะประสบความส าเรจ็ได ้

3.แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับแรงจูงใจ 
   แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจก็ได้มีนักวิชาการหลากหลายท่านได้ให้ค านิยาม รวมถึง

ความหมายของแรงจงูใจไว ้ดงันี ้
ความหมายของแรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน 

      ธิดา สขุใจ (2548) ไดก้ล่าวถึงแรงจงูใจว่า หมายถึง เป็นแรงผลกัดนัจากภายในจิตใจ
ของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ แรงขับ (Drive) เช่นความหิว ความอยาก ความกระหาย ความตอ้งการ 
ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ อีกส่วนหนึ่งของแรงจูงใจไดแ้ก่ ความตอ้งการ (Need) เช่น ความ
อยากรู ้อยากเห็น ความสนใจ เป็นตน้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึน้ในร่างกาย แรงจูงใจทางสงัคม (Social 
Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรูใ้นภายหลงัซึ่งเก่ียวขอ้งกับผูอ้ื่น  หรือสงัคม เช่น ความ
ต้องการความรัก ความอบอุ่น การยอมรับช่ือเสียง เกียรติยศ ความก้าวหน้ามั่ งคง รวมถึง
ความส าเร็จในชีวิต เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าแรงจูงใจทางสังคมนั้นจะเก่ียวขอ้งกับสิ่งแวดลอ้มทาง
สังคม ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคล ตัวบุคคลเอง สถาบันต่าง ๆ นอกจากนีย้ังมีขนบธรรมเนียม ค่านิยม 
ประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนการเมืองและศาสนา 
      ธนวรรธ ตัง้สินทรพัยศิริ (2550) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจว่า หมายถึง อิทธิพลภายในของ
บคุคล ซึ่งมีเก่ียวขอ้งในการใชค้วามพยายามในการท างาน และช่วยในการก าหนดทิศทางในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นสภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมาย
ปลายทางตามที่ตนตอ้งการ 
      Cherrington (1989) ให้ความหมายของคาว่า “Motivation” ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก
ภาษาละติน คือ ค าว่า “Move” มีความหมายว่า to move ซึ่งแปลว่า เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว และได้
อธิบายในความหมายพฤติกรรมองคก์รเก่ียวกับ “แรงจงูใจ” ว่าแรงจงูใจตอ้งค านึงถึงค า 3 ค า คือ
พลัง (Energy) แนวทางการไปสู่ (Direction) และการประคับประคองเอาไว ้(Sustenance) ซึ่ง
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หมายความว่า เม่ือคนไดร้บัสิ่งเรา้หรอืสิ่งเรา้นัน้มีความส าคญักบัเขา จากนัน้ก็จะใสพ่ลงัหรือความ
พยายามลงไปในการใส่พลังหรือความพยายามลงไปนั้น ก็คงจะตอ้งค านึงถึงเป้าหมาย (Goal 
Directed) และตัวสุดท้ายคือ เขาจะยืนหยัดและประคับประคองให้กิจกรรมนั้นคงอยู่ต่อไป 
(Persist in Sustained Activity) 
      Hodgetts (1999) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึงแรงที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลซึ่ง
เกิดจากความตอ้งการ (Needs) ความปรารถนา (Desires) หรือแรงกดดนั (Drives) ที่จะผลกัดนั
ใหค้นพยายามดิน้รน เพื่อใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตรงตามเป้าหมาย รวมถึงวตัถปุระสงค ์โดยพฤติกรรม
ของคนถกูก าหนดและควบคมุโดยการจงูใจต่าง ๆ แรงจงูใจเหลา่นีย้งัมีแตกต่างกนัไปไม่เหมือนกนั
ตัวใครตัวมันอีกดว้ย วิธีการจูงใจที่ส  าคัญต่อการบริหาร คือ ตอ้งการความรกั ตอ้งการอ านาจ 
ความเอาใจใส ่และตอ้งการความส าเรจ็ 
      Daft (2003) ไดก้ลา่วถึงแรงจงูใจเอาไวว้า่ หมายถึง พลงัหรือแรงผลกัดนัทัง้ภายในและ
ภายนอกในตัวบุคคล ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นก่อให้เกิดพฤติกรรมที่กระตือรือรน้รวมทั้งเป็นแรง
กระตุน้ที่จะท าใหบ้คุคลรกัษาพฤติกรรมนัน้ไว ้ 
      Lahey (2001) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจว่า  หมายถึง ภาวะภายในที่ กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมทัง้การคิด ความรูส้กึ การกระท าเพื่อมุ่งใหบ้รรลเุปา้หมาย  
      Daft (2003) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจเอาไวว้่า หมายถึง แรงกระตุ้นหรือแรงแห่งความ
พยายามที่หนักแน่น (Intensity) ดึงดนัไม่ย่อทอ้ (Persistence) และมีทิศทาง (Direction) เพื่อให้
บุคคลปฏิบัติงานไดอ้ย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแรงจูงใจนัน้จะเป็นแรงกระตุน้จากภายในจิตใจที่จะ
ก่อใหเ้กิดพลงั และเกิดทิศทางของการแสดงออกการกระท าบางสิ่งบางอย่างดว้ยความสมัครใจ
รวมถึงเต็มใจเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งที่ตอ้งการ และเปา้หมาย โดยเป็นความเต็มใจที่จะท า รวมทัง้ความ
เต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามใหม้ากขึน้เพื่อบรรลเุปา้หมายที่ตอ้งการนัน้ 
       จากความหมายแรงจูงใจขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า แรงจูงใจ คือ แรงกระตุน้ หรือ
แรงผลกัดนัทัง้ภายในและภายนอก ซึ่งจะส่งผลใหบุ้คลากรไดแ้สดงพฤติกรรม อารมณ ์ความรูส้ึก 
ให้สามารถกระท าได้อย่างบรรลุเป้าหมาย หรือบรรลุตามทิศทางที่ก าหนด โดยบุคลากรจะ
ด าเนินการดว้ยความเต็มใจ เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองคก์รอย่าง
สงูสดุ 
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ความส าคัญของแรงจูงใจ 
       ชนัญธิดา ประโยชริด (2547) ไดก้ล่าวว่า หน่วยงานทุกแห่งตระหนักถึงความส าคญั
ของการ ใชแ้รงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก สิ่งที่หน่วยงานคาดหวังและตอ้งการจาก
พนกังานในรูปของ พฤติกรรมที่มีแรงจงูใจนัน้ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1.มีคนดีเขา้มาสมคัรงานในหน่วยงานและยึดงานที่ท  าอยู่นานเท่านาน โดย
ไม่ยา้ยไปหน่วยงานอื่น สถิติการผละงาน การลาออกจากงานนัน้นับเป็นความบกพร่องของฝ่าย
บรหิารในหน่วยงานทีเดียว เพราะภายใตร้ะบบการบรหิารนัน้ การหยดุงานอาจเนื่องมาจากสาเหตุ
ทางใจแทนสาเหตทุางกายก็ได ้ดงันัน้ การที่มีคนมาสมคัรท างานและท าอยู่นานจึงเป็นพฤติกรรม
การจงูใจอย่างหนึ่งที่เกิดขึน้ในหน่วยงาน  

2.การท างานอย่างมีประสิทธิภาพของคนงาน แมว้่าหน่วยงานจะไม่ไดร้ะบุ
หรอืชีแ้จง รายละเอียดของหนา้ที่การงานนัน้ ๆ ไวท้ัง้หมด คนงานก็สามารถด าเนินการไดโ้ดยล าพงั
ใหบ้รรลเุปา้หมายได ้ 

3.การใหค้วามรว่มมือตอ่หน่วยงานตลอดจนความกระตือรือรน้ที่จะท างานให้
บรรลเุปา้หมายของหน่วยงาน รวมทัง้ความคิดรเิริม่สรา้งสรรคท์ี่มีต่อหน่วยงาน ลว้นเป็นพฤติกรรม
ที่มีการจงูใจที่หน่วยงานตอ้งการ  

4.ความพงึพอใจในงานที่ท  าซึ่งแสดงออกโดยการตัง้ใจและเต็มใจที่จะท างาน
จนสดุความสามารถ ทัง้ยงัมีการฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นผูท้ี่มีความสามารถและทนัต่อเหตุการณอ์ยู่
เสมอเป็นพฤติกรรมจงูใจของบคุคลที่หน่วยงานตอ้งการมาก  

5.ความรูส้ึกผูกผันต่อหน่วยงานตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน เป็น
พฤติกรรมการจงูใจที่ หน่วยงานตอ้งการจากคนงานดว้ยเช่นกนั  

6.ความจงรกัภกัดีต่อหน่วยงานคอยปอ้งกนัความเสียหายที่เกิดกบัหน่วยงาน
ไม่ท าใหม้โนภาพของหน่วยงานเสียไปก็เป็นพฤติกรรมการจูงใจอีกอย่างหนึ่งที่หน่วยงานตอ้งการ
จากคนงาน 
       นิพนธ์ พรหมจารี (2550) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความส าคัญ 
เนื่องจากเป็น จุดเริ่มตน้ของกระบวนการการจูงใจใหเ้กิดการปฏิบัติงาน โดยมีขัน้ตอนการเกิด
แรงจูงใจ (Stages of Motivation) ว่าเป็นกระบวนการของการเกิดแรงจูงใจที่เกิดขึน้นั้นอย่าง
เป็นวฏัจกัรไม่มีการหยดุน่ิงเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

1.ความตอ้งการ (Want) เกิดจากสภาวะขาดสมดุลที่บุคคลไม่มีสิ่งที่ท  าให้
ร่างกายด าเนินชีวิตไปไดอ้ย่างปกติสุขอันเป็นเหตุจ าเป็นและเป็นสิ่งส  าคัญต่อชีวิต อาทิความ
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ตอ้งการภายในความตอ้งการภายนอก เม่ืออยู่ในสถานการณท์ี่ตอ้งการหรือเกือบจะขาดแคลนก็จะ
มีแรงขบัหรอืความตอ้งการที่มีอ  านาจสงูที่กระตุน้และเรา้ใหบ้คุคลนัน้แสดงพฤติกรรมใหเ้ขา้สูภ่าวะ
สมดลุ 

2.แรงขบั (Drive) จากความตอ้งการในขัน้แรกที่เป็นแรงจูงใจใหบ้คุคลอยู่นิ่ง
เฉยไม่ได้จะเกิดความกระวนกระวายใจ อยู่ไม่นิ่ง  รอ้นรน ทุรนทุรายไม่เป็นสภาพที่สุขภาวะ
ลกัษณะนีเ้รียกวา่ แรงขบัซึง่แต่ละบคุคลจะมีมากหรือนอ้ยแตกต่างกนัออกไป สิ่งที่จะมาเป็นตวัลด
แรงขบัใหบ้คุคลแสดงออก หรือแสดงพฤติกรรมเพื่อลดแรงขบัอยู่ที่ระดบัสติปัญญา (Intelligence) 
ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient หรือ EQ) และการฝึกฝนตนเองทางสงัคม
ของบคุคลนัน้ ๆ 

3.พฤติกรรมเพื่อจุดมุ่งหมาย (Behavior Towards Goal) เป็นขัน้ปฏิบตัิการ
เพื่อลดแรงขบั เพื่อมุ่งสูเ่ปา้หมาย เช่น คนที่หิวมากกบัคนที่หิวนอ้ยย่อมมีพฤติกรรมในการแสวงหา
อาหารแตกต่างกัน คนที่หิวมากย่อมตักอาหารมากมาวางพรอ้ม ๆ กันตรงหนา้ ในขณะที่คนหิว
นอ้ยอาจตอ้งการเพียงแคน่ า้แกว้เดียว 

4.แรงขบัถดถอย (Drive Reduction) แรงขบัจะลดลงภายหลงัจากที่บคุคลได้
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หรือเพื่อไดส้รา้งสภาวะความสมดุลเกิดภายในร่างกายแลว้ 
และในบางครัง้แรงขบัและการลดแรงขบัจะไม่เป็นในทิศทางเดียวกนันัน้ หมายถึง มีการตอบสนอง
ไดไ้ม่หมดสิน้ ไม่เขา้สู่สภาวะที่สมดุลที่แทจ้ริง ในสถานการณ์นีจ้ะเกิดภาวะอย่างหนึ่งที่เรียกว่า 
ความคบัขอ้งใจ (Frustration) หรือความขดัแยง้ในใจในแต่ละบุคคล หรือสิ่งที่ไดต้อบสนองความ
ตอ้งการของคน ๆ หนึ่ง อาจจะไม่ท าใหเ้กิดภาวะที่พอใจใหแ้ก่บคุคลอีกคนหนึ่งได้ ทัง้นีส้าเหตทุี่ท  า
ใหเ้กิดกรณีเช่นนีเ้ป็น เพราะแต่ละปัจเจกบคุคลมีการรบัรู ้และการเรียนรูท้ี่ไม่เหมือนกนัจึงย่อมท า
ใหเ้กิดการตอบสนองที่แตกต่างกันไปดว้ย และความรู ้(Knowledge) เป็นขอ้เท็จจริง ความจริง 
หลกัเกณฑแ์ละขอ้มลูที่บุคคลไดร้บัและรวบรวมสะสมไวจ้ากประสบการณต์่าง ๆ โดยความรูเ้ป็น
จุดเริ่มตน้ของพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งความรูส้ึกที่จะน าไปสู่พฤติกรรมของบุคคลมีกระบวนการ
เรียนรู ้6 ล าดบัขัน้ คือ 

1.ความรู ้ความจ า (Knowledge) เป็นการแสดงความสามารถในการบนัทึก 
จดจ า และระลกึไดต้่อปรากฏการณต์่าง ๆ 

2.ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการแปลความหมาย
ขยายความหรอื สรุป 
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3.การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการแสดงออก หรือน า
ความรูไ้ปใชใ้นสถานการณต์่าง ๆ 

4.การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ
เนือ้หาออกเป็น สว่นย่อย ๆ หรอืองคป์ระกอบส าคญัที่มีความสมัพนัธก์นั 

5.ก ารสั ง เค ราะห์  (Synthesis) เป็ นความสามารถ ในการป ระสาน
ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบย่อย ๆ เข้าดว้ยกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ตอ้งใช้ความคิด
สรา้งสรรค ์

6.การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการประเมินค่าของ
เนือ้หาสาระนัน้ ๆ 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน 
       1.ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอรซ์เบอรก์ (Hertzberg’s Two Factor) 

สราวุฒิ น้อยพิมพ์ (2542) กล่าวว่า เฟอเดอริก เฮอรซ์เบอรก์ (Frederick 
Herzberg)(Frederick, Bernard, และ Block 1959) ได้ส รุปว่า มี ปั จจัยส าคัญ  2 อย่ างที่ มี
ความสมัพนัธก์บัความชอบหรือความไม่ชอบในเรื่องของงานของแต่ละคน โดยปัจจัยที่กล่าวนัน้
เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) และปัจจัยค ้าจุน หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า ปัจจัย
สขุอนามยั (Hygiene Factor) ปัจจยัจงูใจเป็นปัจจยัที่น  าไปสูท่ศันคติในทางบวก เพราะเป็นปัจจยั
ที่สง่ผลใหเ้กิดความพงึพอใจในการท างานได ้ซึ่งมีลกัษณะมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัเรื่องของงาน
คือความตอ้งการความส าเรจ็ตามความคิดหรือความคาดหวงัของตนเอง (Self-actualization) ซึ่ง
เป็นเป้าหมายสงูสดุของมนษุย ์ปัจจยัค า้จนุนัน้เป็นปัจจยัที่ช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ
ในการท างาน โดยมีลกัษณะเป็นภาวะแวดลอ้มหรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของงาน ซึ่งอาจน าไปสู่
ความไม่พอใจจากการปฏิบตัิงาน ผูท้ี่ไรซ้ึ่งความสขุในการท างานที่เกิดขึน้ เพราะภาวะแวดลอ้ม
รอบดา้นอนัไดแ้ก่ ความไม่ยุติธรรม ความไม่เป็นระเบียบ ท าใหบุ้คคลเหล่านัน้เสียสขุภาพจิตใน
การท างาน ปัจจัยนีจ้ึงมีช่ือเรียกว่า “ปัจจัยสุขภาพอนามัย” Hygiene Factor) ซึ่งเปรียบเสมือน
หลกัการในทางแพทยท์ี่ท  าหนา้ที่บ  ารุงสขุภาพใหค้วามปลอดภยัจากสิ่งแวดลอ้มอนัเกิดจากกระท า
ของมนุษยส์ิ่งเหล่านีไ้ม่ไดช้่วยบ าบัดโรคเป็นแต่เพียงป้องกัน  และดูแลรกัษาบรรยากาศใหด้ี มี
สุขลักษณะ เช่น สรา้งระบบก าจัดน า้เสียที่ทันสมัย มีน า้บริสุทธ์ิ การควบคุมอากาศเป็นพิษ สิ่ง
เหลา่นีม้ิใชเ้ป็นการรกัษา โรค แต่ถา้ปราศจากสิ่งเหลา่นีก้็อาจจะมีโรคมากขึน้ ฉะนัน้ปัจจยัค า้จนุจงึ
มีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนกวา่ปัจจยัจงูใจ ซึง่ทฤษฎี 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย  
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1.1 ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factor) มีความสมัพนัธก์ับงานโดยตรง เป็น
ปัจจัยที่ช่วยจูงใจใหบุ้คลากรพึงพอใจและรกัในการท างาน มีส่วนส าคัญในส าหรบัให้บุคลากร
สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ คือ  
   1.1.1 ความส าเรจ็ในการปฏิบตัิงานของบคุคล (Achievement) หมายถึง 
การที่บุคคลท างานใหเ้สรจ็สิน้ และสามารถประสบผลส าเรจ็ได ้มีความสามารถในการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ สามารถปอ้งกนัปัญหาที่เกิดขึน้ ครัน้เม่ือผลงานส าเรจ็จะมีรูส้กึพอใจ และประทบัใจในสิ่งที่
ส  าเรจ็ของงานยิ่งขึน้  
   1.1.2 การไดร้บัการยอมรบันับถือ (Recognition) หมายถึง การที่ไดร้บั
การยอมรบัจากหัวหนา้ หรือผูบ้ังคับบัญชา จากผูท้ี่มาขอปรกึษา จากเพื่อน หรือจากบุคคลใน
องค์กร การยอมรับนี ้อาจได้รับในการยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจ แสดงความยินดี  หรือการ
แสดงออกที่แสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรบั เม่ือไดท้  างานจนบรรลผุลส าเรจ็แลว้ การไดร้บัการยอมรบั
นบัถือจะแฝงมาในรูปของความส าเรจ็ในงานอีกดว้ย 
   1.1.3 การมีลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ (Work Itself) หมายถึง งานที่ทา้ทาย มี
ความน่าสนใจ อาศยัการสรา้งสรรคใ์นการลงมือ อีกทัง้ยงัคืองานที่สามารถท าไดต้ัง้แต่ตน้จนจบได้
โดยล าพงั  
   1.1.4 ความรบัผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความสุข หรือความ
พึงพอใจที่มีอ  านาจในการรบัผิดชอบงานไดอ้ย่างเต็มที่  มีอิสระในการท างาน ไม่ถูกตรวจหรือ
ควบคมุตลอดในการรบัผิดชอบงานใหม่ ๆ  
   1.1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับโอกาสใน
การศกึษาหาความรูเ้พิ่ม หรือไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อการเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง หนา้ที่การงานให้
สงูขึน้ในองคก์ร 

1.2 ปัจจัยค า้จุน (Hygiene Factor) หมายถึง ปัจจัยที่จะช่วยรองรบัใหเ้กิด
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรนัน้มีอยู่ทุกครัง้ ถา้หากไร ้หรือมีในลกัษณะที่ไม่เหมาะสมกบั
บคุคลในองคก์ร จะท าใหเ้กิดความไมพ่งึพอใจในงานขึน้ ปัจจยัค า้จนุ มีดงันี ้คือ  
   1.2.1 น โย บ า ย แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  (Company Policy and 
Administration) หมายถึง การบรหิารจดัการองคก์รใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร 
   1.2.2 การปกครองบังคับบัญชา (supervision technical) หมายถึง 
ความสามารถในการบรหิารงาน รวมถึงด าเนินของผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความยตุิธรรม 
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   1.2.3 ค วามสัมพั น ธ์กับ ผู้บั งคับบัญ ชา  ( interpersonal relations 
supervisor) หมายถึง การท างานรว่มกนัผูบ้งัคบับญัชาดว้ยการพดูคยุ ติดต่อระหว่างกนัเพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั ท าใหส้ามารถท างานและมีความเขา้ใจต่อกนัได ้ 
   1.2.4 ส ภ าพ ก า รป ฏิ บั ติ ง า น  (Working Conditions)  ห ม า ย ถึ ง 
สภาพแวดลอ้มทั่วไปของงานเช่น แสงสว่าง เสียง สภาพอากาศ ชั่วโมงการท างาน และยงัรวมถึง
สภาพแวดลอ้มอื่น เช่น เครื่องมือ หรืออปุกรณป์ระกอบการท างานตา่ง ๆ  
   1.2.5 เงินเดือน (Salary) คือ เงินได ้ค่าจา้งประจ าที่ไดร้บัความเป็นธรรม
ในการไดร้บัผลตอบแทนที่เกิดจากการปฏิบตัิงานของผูน้ัน้ ถา้บุคลากรไดร้บัเงินเดือนที่เท่าเทียม 
ยตุิธรรมก็จะสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการท างาน และมีความผกูพนัตอ่องคก์รได ้ 
   1.2.6 ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน (Interpersonal Relations peers) 
คือ การสร้างความสัมพันธ์ด้วยการติดต่อ พูดคุยกับเพื่ อนร่วมงาน เพื่ อแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั สามารถเขา้ใจ และท างานรว่มกนัไดอ้ย่างยอดเย่ียม  
   1.2.7 ความ เป็นอยู่ ส่ วนตัว  (Personal Life) หมายถึ ง  การแสดง
ความรูส้กึที่มีทัง้ดี และไม่ดีจากในชีวิตสว่นตวัซึง่มีความสมัพนัธก์บัการปฏิบตัิงาน  
   1.2.8 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา  (Interpersonal Relations 
Subordinates) หมายถึง การที่บุคลากรต่างคนต่างระดับในต าแหน่งงาน สามารถปฏิบัติงาน
รว่มกนั รวมถึงเขา้ใจดีต่อกนั 
   1.2.9 สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง การที่อาชีพนั้นเป็นที่
ยอมรบันบัถือของสงัคมมีเกียรติและมีศกัดิศ์ร ี 
   1.2.10 ความมั่นคงและปลอดภยัในการท างาน (Job Security) หมายถึง 
การที่บคุลากรมีความรูส้กึถึงความมั่นคงในงาน ความยั่งยืนในอาชีพหรือความมั่นคงขององคก์าร 

จากทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอรซ์เบอรก์ มีปัจจยัส าคญั 2 อย่าง คือ ปัจจยัจูง
ใจ และปัจจยัค า้จนุ ซึ่งปัจจยัจงูใจจะเป็นปัจจยัที่ช่วยใหบ้คุลากรพงึพอใจในงาน ซึ่งจะท าใหมี้การ
ด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีผลต่อความผูกพนักบังานได ้ส่วนปัจจยัค า้
จุนนั้นไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน แต่จะช่วยจูงใจให้บุคลากรมี
แรงจงูใจที่จะปฏิบตัิงานต่อไป เพราะถา้ขาดแรงจงูใจในการท างานพนกังานก็จะไม่พงึพอใจในการ
ท างานส่งผลใหไ้ม่สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ขาดความผูกพันต่องาน  
และสง่ผลตอ่กระทบตอ่องคก์รท าใหพ้นกังานขาดความผกูพนัตอ่องคก์รตามมาดว้ย 
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       2.ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s Achievement 
Motivation Theory) 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2550) กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคเคล
แลนด ์(McClelland 1961) ไวว้่าหากการแสวงหาความตอ้งการของแมคเคลแลนดเ์ป็นทฤษฎีซึ่ง
คิดเห็นวา่ การอาศยัชีวิต และการที่บคุคลมุ่งที่ความตอ้งการเฉพาะอย่างมากกวา่ความตอ้งการอื่น 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการ ทฤษฎีนีไ้ด้เสนอว่าการจูงใจมีรูปแบบอยู่บนพืน้ฐานของความ
ตอ้งการ 3 ประการ คือ 

1. ความตอ้งการอ านาจบคุคลมีความตอ้งการอ านาจสงู จะมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการควบคมุ และมีอิทธิพลเหนือผูอ้ื่นเช่นนี ้ จะมีความตอ้งการในการเป็นผูน้  า เป็นผูท้ี่ตอ้งการ
ท างานใหเ้หนือกว่าบคุคลอื่น เป็นนกัพดู รวมถึงเป็นผูท้ี่แสวงหา คน้หาวิธีการในการแกปั้ญหาใหด้ี
ที่สุด ชอบแนะน า ชอบพูด ชอบสอนและชอบแข่งขัน เพื่อใหส้ถานภาพของตนสูงขึน้จะมีความ
กงัวลในเรื่องของอ านาจมากกวา่การท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

2. ความต้องการความผูกพัน  บุคคลที่ มีความต้องการเรื่องนี ้สูง จะมี
ความรูส้กึพึงพอใจกบัการเป็นที่รกั มีแนวโนม้จะเลี่ยงความเจ็บปวดจากการถกูต่อตา้นจากสงัคม 
โดยจะพยายามรกัษาความสมัพนัธ์ใหด้ีไว ้เพื่อใหส้งัคมพอใจพรอ้มใหค้วามรว่มมือกนัมากกว่าที่
จะแก่งแย่ง ชิงดีชิงเดน่กนัดว้ยการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บั 

3. ความต้องการความส าเร็จ บุคคลที่ มีความต้องการที่จะประสบความ
ความส าเร็จสูงมกัจะมีความทะเยอทะยานสูง และหวาดกลวักับความลม้เหลว มีความตอ้งการ
แข่งขนั และจะก าหนดเปา้หมายที่ยากส าหรบัตน มกัจะมีทศันคติ ความคิดท่ีช่ืนชอบความเสี่ยงแต่
ไม่ใช่เรื่องของการพนนั พึงพอใจที่จะวิเคราะห ์คาดการณปั์ญหา รวมถึงมีความรบัผิดชอบเพื่อให้
งานส าเร็จ และมีการป้อนกลบั รวมถึงมีความคาดหวงัที่จะปฏิบตัิงานใหด้ีกว่าผูอ้ื่นจะพยายาม
แสวงหา หรอืจะรบัผิดชอบเพื่อการคน้พบวิธีแกไ้ขปัญหาที่ดีท่ีสดุ 

สรุเดช สขุสว่าง (2548) กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิตามแนวคิดของ
แมคเคลแลนด ์นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ ที่ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัสิ่งที่จูงใจส าหรบั
มนุษยใ์นการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จทั้งในระดับตัวบุคคล และในระดับสังคม สรุปผล
การศกึษาไดว้า่ มนษุยม์กัมีความตอ้งการอยู่ 3 อย่าง คือ 

1. ความตอ้งการสัมฤทธ์ิผล (Need for Achievement: N-Ach) เป็นความ
ปรารถนาจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี มีความพยายามที่จะเอาชนะอปุสรรคต่าง ๆ 
รวมถึงสบายใจถา้ประสบความส าเรจ็ แต่จะมีความวิตกกงัวลถา้ประสบความลม้เหลว 
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2. ความตอ้งการผูกพัน (Need for Affiliation: N-Aff) เป็นความตอ้งการอยู่
รว่มกนักบัคนอื่นในสงัคม มีความตอ้งการสรา้งสมัพนัธภาพ และเป็นมิตรอย่างอบอุน่ 

3. ความต้องการมีอ านาจบารมี (Need for Power: N-Pow) ได้แก่ ความ
ตอ้งการในการควบคมุ รบัผิดชอบ และใหค้ณุใหโ้ทษแก่ผูอ้ื่นได ้
       3. ทฤษฎีอีอารจี์ ของอัลเดอรเ์ฟอร์ (Alderfer’s Existence Relatedness Growth 
Theory: E.R.G. Theory) 

ธีราภรณ ์กิจจารกัษ์ (2553) กล่าวถึงทฤษฎีการจูงใจอีอารจี์ (ERG) ของอลั
เดอรเ์ฟอร ์(Alderfer 1972) ว่า อลัเดอรเ์ฟอร ์มีความเห็นว่า ความตอ้งการของมนุษยน์่าจะแยก
เป็น 3 ประเภท คือ 

1. ความตอ้งการการอยู่รอด หรอื E (Existence)  
2.ความตอ้งการมีสมัพนัธท์างสงัคม หรอื R (Relatedness)  
3. ความตอ้งการกา้วหนา้และเติบโต หรอื G (Growth)  
ซึง่ความตอ้งการแต่ละประเภทเรยีงจากต ่าไปสงูไดด้งันี ้

   1. ความต้องการอยู่รอด จะเก่ียวข้องกับความต้องการของทางด้าน
รา่งกาย และความปรารถนาเรื่องของการมีเครื่องใชต้่าง ๆ เช่น ตอ้งการอาหาร ที่อยู่อาศยั ส าหรบั
ในองคก์ารคือความตอ้งการคา่จา้ง โบนสั และ ผลตอบแทน  
   2. ความต้องการสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง ความต้องการมีมนุษย
สมัพนัธใ์นองคก์ร คือ ความตอ้งการที่จะเป็นหวัหนา้ หรือเป็นผูน้  า รวมถึงตอ้งการที่จะเป็นผูต้าม 
และความตอ้งการสรา้งสมัพนัธมิตรกบัผบคุคลอื่น 
   3. ความตอ้งในการกา้วหนา้และการเติบโต โดยจะเป็นความตอ้งการใน
การพัฒนาไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฐานะ รวมถึงการเติบโตในหนา้ที่การงาน การ
พัฒนาเติบโตด้วยความรูค้วามสามารถส าหรับในองค์กร  คือ ความปรารถนาต้องการที่จะ
รบัผิดชอบงานเพิ่ม หรืออยากท ากิจกรรมใหม่ที่มีโอกาสใชค้วามรู ้ความพยายาม ความสามารถ
ใหม่ ๆ และการไดมี้โอกาสเขา้ไปลิม้ลองกบังานใหม่ ๆ มากขึน้ 
       จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า 
แรงจูงใจ หรือความปรารถนาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึน้ ซึง่จะมีความแตกตา่งกนัไปตามความตอ้งการของแต่ละคน โดยความตอ้งการ
ของผูบ้งัคบับญัชาก็เป็นสว่นส าคญัที่จะสง่ผลใหก้ารท างานของพนกังานนัน้มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
ถา้พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะส่งผลใหท้ างานออกมาไดด้ี และยังส่งผลให้
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พนกังานมีความผกูพนัตอ่องคก์รตามมาดว้ย ผูว้ิจยัไดท้  าการประยกุตแ์นวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของ
เฮอร์ซ เบอร์ก  (Hertzberg’s Two Factor) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤท ธ์ิของแมคเคลแลนด ์
(McClelland’s Achievement Motivation Theory) และทฤษ ฎี อี อ าร์จี  ขอ งอัล เดอ ร์เฟ อ ร ์
(Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory: E.R.G. Theory) มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาแรงจูงใจที่มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)ใน 3 ด้าน ได้แก่ ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ผลตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง ผลตอบแทนรวมถึงเงินเดือน ค่าจา้ง
ประจ าที่ได้รับจากการท างานซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ได้รับจากการท างานของพนักงาน ส่วน
สวสัดิการเป็นสิ่งจงูใจเพิ่มเติมที่ช่วยดึงดดูใหพ้นกังานอยากท างานรว่มกบัองคก์รมากขึน้ เช่น ค่า
รกัษาพยาบาลตนเอง และครอบครวั ตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น ถ้าองคก์รสามารถท าให้
พนกังานเกิดความพงึพอใจในเรื่องผลตอบแทนและสวสัดิการก็จะท าใหพ้นกังานมีความจงรกัภกัดี 
และมีความผกูพนักบัองคก์รต่อไป 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของพนักงาน 
เช่น แสงสว่างตอ้งเพียงพอต่อการท างาน ชั่วโมงการท างานที่มีความเหมาะสม รวมถึงอปุกรณก์าร
ท างาน เพื่อเป็นสิ่งช่วยใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ถา้พนกังานไดท้ างาน
ในสภาพแวดลอ้มที่ก็จะมีความพึงพอใจในการท างาน ก่อใหเ้กิดความผูกพันในการท างานกับ
องคก์รได ้

ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน หมายถึง  การที่พนักงานมีการ
ปฏิบัติงานและได้รบัผลตอบแทนจากการท างานด้วยการได้เลื่อนขั้น หรือเลื่อนต าแหน่ง ได้
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน  รวมถึงได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาเพื่ อเพิ่มความรู ้
ความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ท  า ซึ่งต าแหน่งงานที่ท  านั้นจะต้องมีความมั่ นคง มี
ความก้าวหนา้ไดมี้โอกาสในการใชค้วามรู ้ความสามารถใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขัน้ 

4.แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความผูกพันต่อองคก์ร 
แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รนัน้ไดมี้นกัวิชาการหลากหลายท่านไดใ้หค้  านิยาม 

รวมถึงค านิยามของความผกูพนัตอ่องคก์รไว ้ดงันี ้
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ความหมายของความผูกพนัต่อองคก์ร 
      ในกลางปีทศวรรษที่  80 สถาบันวิจัยและองค์กรที่ปรึกษาที่ใช้ช่ือว่า The Gallop 
Organization ไดร้เิริ่มการศกึษาแนวคิดเรื่องความผกูพนั (Employee Engagement) อย่างจรงิจงั
จากความคิดที่ว่า การที่องคก์รจะเกิดความส าเร็จได ้ในขณะที่โลกก าลังเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจทาง
อารมณ ์(Emotional Economy) ตอ้งขึน้อยู่กบัทรพัยากรบคุคลเป็นผูส้รา้งคณุค่า เนื่องจากมนษุย์
มกัใชอ้ารมณค์วามรูส้ึก (Emotional) เป็นตวัตดัสิน มากกว่าการใชเ้หตุผล (Rational) ดว้ยเหตุนี ้
เองพนักงานจึงใชค้วามรูส้ึกเป็นตวับอกถึงความผูกพนัต่อองคก์ร (อภิเดช นิเรียงรมัย ์และวนิดา 
ธรรมถาวร 2548) 
      รุจิรา เรอืงวิไลกฤตย ์(2556) กลา่ววา่เครื่องชีว้ดัความภกัดีแบ่งออกเป็นดา้น ดงันี ้

1. ดา้นพฤติกรรมที่แสดงออก คือ การอยากอยู่กับองคก์ร ไม่อยากยา้ยไป
องคก์รอื่น ตอนที่องคก์รประสบกับปัญหาในดา้นต่าง ๆ หรือตอ้งการที่จะยา้ยตามหัวหนา้ เม่ือ
หวัหนา้ยา้ยไปที่องคก์รอื่น 

2. ดา้นความรูส้กึ คือ ความรกัในการที่จะท างานรว่มกบัองคก์รในระยะยาว  
3. ด้านการรบัรูค้ือ ความเช่ือมั่นและไวว้างใจองค์กร แม้จะมีผู้อื่นพูดถึง

องคก์รในแง่ลบก็ตาม 
      ปรัชญา วัฒนจัง (2549) กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลกบัองคก์ร ยิ่งถา้บคุคลมีความผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มมากขึน้แนวโนม้ที่
จะออกจากองคก์รก็ลดนอ้ยลงเท่านั้น โดยแนวคิดว่าความผกูพนัต่อองคก์รนัน้ประกอบดว้ยมิติ 3 
มิติ โดยมิติแรก คือ ความผกูพนักนัในดา้นจิตใจ โดยมองว่าคนอยู่ท  างานกบัองคก์รอย่างยาวนาน
มนัเป็นเพราะความตอ้งการของตน (Want) มิติที่สอง คือ ความผกูพนัดา้นการคงอยู่กบัองคก์รนัน้
มีมมุมองวา่ตอ้งอยู่กบัองคก์รเพราะเขามีความจ าเป็นตอ้งอยู่กบัองคก์รต่อไป (Need to) สว่นมิติที่
สาม คือ การเล็งเห็นว่าความผกูพนัหรือบคุลากรกบัองคก์รไว ้เพราะเล็งเห็นว่าตอ้งอยู่ (Ought to) 
กบัองคก์รต่อไป 
      ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ได้พูดไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความคิดที่
สะทอ้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลกบัองคก์ร ซึง่ยินดีจะเขา้รว่มเป็นบคุลากร รวมถึงเต็มใจท่ีไม่ลา
จากองคก์รไป โดยมีนกัวิชาการไดก้ลา่วถึงความผกูพนัระหวา่งบคุคลและองคก์ร 2 มมุมอง คือ 

1. ความผูกพันอย่างต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หรือเรียกว่า 
Side bets Orientation การท่ีพนกังานไม่สามารถลาออกจากองคก์รไปได ้พนกังานมีแนวโนม้ที่จะ
คงอยู่กบัองคก์รต่อไป 
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2. ความสอดคล้องของเป้าหมายระหว่างบุคคลและองค์กร ( Individual-
Organization Goal Congruence Orientation) หรือท่ีเรียกว่า มโนทศันท์ี่บคุคลพรอ้มที่จะยอมรบั 
(Affective Commitment) และปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของตนและองค์กรซึ่งมีความ
สอดคลอ้งกนั โดยบคุคลจะยงัคงปฏิบตัิรว่มกบัองคก์ร เนื่องจากปัจจยัที่ส  าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  

1. มีความเชื่อในเปา้หมายและคา่นิยมขององคก์ร  
2. มีความพรอ้มที่จะทุ่มเทท างานในนามขององคก์ร 
3. ความตัง้ใจจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

      วรรณิภา นิลวรรณ (2554) กล่าวไวว้่า ความผูกพันต่อองคก์รเป็นสภาพบุคคลที่น  า
ตนเองไปเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัการกระท าพฤติกรรมบางอย่างอนัเนื่องมาจากการไดล้งทนุ เช่น การ
ลงทนุดา้นการศึกษา ดา้นการปฏิบตัิงาน เป็นตน้ ซึ่งในที่สดุบุคคลจะหวงัผลตอบแทนจากองคก์ร 
ดงันัน้ระดบัในความผกูพนัจงึขึน้กบัคณุภาพ และความเขม้ขน้ของสิ่งที่บคุคลนัน้ลงทนุไป 
      ปรีกมน จินตนานนท ์(2557) กล่าวไวว้่า ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นความรูส้ึกที่ดีต่อ
องคก์รมีความภาคภมูิใจ ความรกั ความเอาใจใสต่่อองคก์ร ใหต้นเองเป็นสว่นหนึ่ง มีความเช่ือมั่น
ยอมรบัเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และค่านิยมขององคก์ร มีความเสียสละความสขุและเต็มใจ เพื่อ
การด ารงไวซ้ึง่เป็นสมาชิกขององคก์รตลอดไป 
      จากที่กล่าวมาขา้งตน้ไดมี้นักวิชาการหลากหลายท่านไดใ้หน้ิยาม รวมถึงนิยามของ
ความผูกพันต่อองคก์รไวอ้ย่างมาก ผู้วิจัยจึงขอสรุปว่าความผูกพันต่อองคก์ร หมายถึง การที่
พนกังานเกิดความรูส้ึกที่อยากมีส่วนร่วมกบัองคก์รดว้ยการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ของตน รวมถึง
งานที่ไดร้บัมอบหมายใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ โดยจะตอ้งปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายเพื่อ
บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ความส าคัญของความผูกพันต่อองคก์ร 
      ความผูกพันต่อองคก์รเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองคก์ร และ
รูปแบบของ ตวัชีว้ดัความส าเร็จหลาย ๆ มิติที่ลว้นแต่เป็นการสรา้งประโยชนต์่อองคก์รมหาศาล 
ปัจจบุนัมีนกัวิชาการและผูบ้รหิารใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากการสงัเกตเห็นถึงการที่
พนักงานขาดความกระตือรือรน้พยายามดึงตัวเองให้ออกห่างจากงาน มีความเช่ืองชา้ในการ
ท างานไปจนถึงการลาออกจากงาน ส่งผลกระทบในการพฒันาอย่างต่อเนื่องใหก้ับองคก์ร จึงได้
เห็นถึงความส าคญัของความผกูพนัต่อองคก์รที่จะเป็นปัจจยัหลกัในการกา้วไปสู่ความส าเรจ็ของ
องคก์ร (พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบตัิ จินดาลกัษณ ์วฒันสินธุ ์และไชยนนัท ์ปัญญาศิริ 2552) 
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      สิ่งส  าคัญที่ไดจ้ากความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน คือมีความรูส้ึกในเชิงบวกต่อ
องคก์รลดการควบคมุจากภายนอก สงัเกตไดจ้ากที่พนกังานนัน้จะมีการโยกยา้ยงาน และขาดงาน
ที่ลดลง ในทางกลบักนัพนกังานก็มีความปรารถนาที่จะอยู่กบัองคก์รต่อไป สง่ผลใหพ้นกังานมีผล
การปฏิบัติงานที่ดีขึน้พยายามปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ
องคก์รยิ่งไปกว่านั้นพนักงานยังรูส้ึกร่วมในการเป็นเจา้ขององคก์รเห็นได้จากการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมในการตดัสินใจหรือแกปั้ญหาโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัองคก์รเป็นหลกัซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นถึงความมีประสิทธิภาพของพนกังาน และองคก์ร (Angle 1981) 
      พิรินทรช์า สมานสินธุ์ (2554) ให้ความหมายความส าคัญของความผูกพันดังนี ้
บุคคลากรที่มีความรูส้ึกผูกพนัเต็มใจในการใชค้วามพยายามมากในการปฏิบตัิงานใหก้ับองคก์ร 
และส่งผลใหก้ารท างานเพิ่มขึน้ดีเหนือกว่าบุคลากรคนอื่น ความผูกพันต่อองคก์รนับเป็นสิ่งที่มี
ความส าคญัมากที่องคก์รจะตอ้งมีความสามารถในการสรรหาทรพัยากรมนุษยท์ี่มีคุณภาพแลว้ 
และยังตอ้งสามารถรกัษาบุคลากรมีคุณภาพไวใ้หไ้ดด้ว้ยการพยายามสร้างทัศนคติของความ
ผูกพันต่อองคก์รใหเ้กิดขึน้กับสมาชิกขององคก์ร ดังนัน้สรุปประเด็นส าคัญของความผูกพันของ
องคก์รไดด้งันี ้

1. ความผูกพันต่อองคก์รถูกทดแทนดว้ยการใชใ้นการคาดการณ์การเขา้-
ลาออกจากงานไดม้ากกวา่ความพงึพอใจในงาน 

2. ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นแนวความคิดที่มีความครอบคลมุสงูกว่าความ
พงึพอใจในงาน  

3. ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นความรูส้กึที่เหมือนว่าไดเ้ป็นเจา้ของการรว่มกนั
ของสมาชิกท าใหเ้ป็นแรงผลกัดนัใหส้มาชิกปฏิบตัิงานใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างเต็มที่  

4. ความผูกพันต่อองค์กรนั้นได้เป็นตัวเช่ือมระหว่างความต้องการของ
บุคคลากรในองคก์รกับเป้าหมายขององคก์ร เพื่อให้องค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค ์เป้าหมายที่
ก าหนดไวมี้สว่นช่วยเสรมิสรา้งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รอนัเป็นผลจากการ
ที่บคุลากรในองคก์รมีความพงึพอใจ มีความรกั รวมถึงความผกูพนัตอ่องคก์ร 
      วรรณิภา นิลวรรณ (2554) กลา่วถึงความส าคญัของความผกูพนัองคก์รดงันี ้

1. ความผูกพันองคก์รช่วยในการคาดการณ์การเขา้-ลาออกจากงานดีกว่า
ความพงึพอใจ 

2. ความผูกพันองคก์รเป็นความรูส้ึกเหมือนเป็นเจา้ขององคก์รร่วมกันของ
พนกังาน ซึง่เป็นแรงผลกัใหพ้นกังานปฏิบตัิงานในองคก์รไดอ้ย่างเต็มที่ 
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3. ความผูกพันองค์การเป็นตัวเช่ือมกลางระหว่างความต้องการของ
บคุคลากรกบัเปา้หมายในองคก์ร เพื่อใหอ้งคก์รบรรลผุลกบัเปา้หมายที่ก าหนดไวไ้ด ้

4. มีสว่นเสรมิสรา้งความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคก์ร 
5. ช่วยปอ้งกนัการควบคมุ กดดนัมาจากภายนอก ซึ่งเป็นเหตจุากบคุลากรใน

องคก์รมีความผกูพนักบัองคก์ร 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความผูกพันต่อองคก์ร 

แนวคิดของ Hewitt Associates 
        Associates (2003) เป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งก่อตั้งโดย Ted Hewitt ในปี 1940 
ส าหรบัในเรื่องของความผูกพนัของพนกังาน (Employee Engagement) นัน้ Hewitt Associates 
ไดใ้หมุ้มมองว่าพนักงานจะแสดงออกถึงความผูกพันต่อองคก์รไดด้ว้ยการแสดงพฤติกรรม โดย
สามารถเล็งเห็นไดจ้ากการพูด (Say) โดยจะพูดถึงองคก์รแค่ในแง่ดี และค านึงถึงการด ารงอยู่ 
(Stay) นัน้คือ พนกังานมีความปรารถนาที่จะเป็นบคุลากรขององคก์รต่อไป สว่นประเด็นทา้ยสดุดู
จากการใชค้วามพยายามอย่างเต็มที่ (Strive) เพื่อใหโ้อกาส หรืออุดหนุนธุรกิจขององคก์ร โดย
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานตามแนวคิดของ Hewitt Associates มี 7 ประการ 
ดงันี ้(Hewitt Associates 2003 อา้งถึงใน จิรประภา อคัรบวร 2549) 

     1. ภาวะผูน้  า (Leadership) 
     2. วฒันธรรมหรอืจดุมุ่งหมายขององคก์าร (Culture/Purpose) 
     3. ลกัษณะงาน (Work Activity) 
     4. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 
     5. คณุภาพชีวิต (Quality of life) 
     6. โอกาสที่ไดร้บั (Opportunity) 
     7. ความสมัพนัธ ์(Relationship) 

        ความผูกพันทั้ง 7 ประการจากปัจจัยขา้งตน้นีไ้ดก้ลายมาเป็นเครื่องมือที่ใชว้ัด
ความผูกพันของพนักงานในองคก์ารต่าง ๆ เช่น การศึกษาความผูกพันของพนักงานในประเทศ
แคนาดาจ านวน 120 องคก์รจากพนักงานจ านวน 80,000 ราย ผลสรุปว่า บริษัทที่ติดอันดับใน
กลุ่มผูว้่าจา้งที่ดีที่สดุ (Best employees) จ านวน 50 องคก์ร โดยเฉลี่ยมีพนกังานที่มีความผูกพนั
ต่อองคก์ารมากกว่าพนกังานที่ไม่ติดอนัดบัผูว้่าจา้งที่ดีที่สดุถึง 21% จากการส ารวจพบว่าบรษัิทที่
ติดอนัดบัผูว้่าจา้งที่ดีที่สดุนัน้มีระดบัความผกูพนัของพนกังานที่สงูกวา่บรษัิทที่ไมต่ิดอนัดบัผูว้่าจา้ง
ที่ดีท่ีสดุ 
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แนวคิดของ Dr.Ed Gubman 
      Gubman (2003) ไดมี้มุมมองว่าความผูกพันจะเกิดขึน้ไดต้อ้งเช่ือมโยงกันทั้ง 3 

ประการ ไดแ้ก่ คุณค่าและความรบัผิดชอบ (Values and Responsibility) โปรแกรม (Program) 
และความสมัพนัธ ์(Relationship) ซึ่งแสดงเป็นแผนภาพล าดบัขัน้ของความผกูพนั (Engagement 
Hierarchy) ไดด้งันี ้

 
 
 
 
 

 

  ภาพประกอบ 2 แผนภาพล าดบัขัน้ของความผกูพนั (Engagement Hierarchy) 
          ที่มา : Gubman,E. (2003). Increasing and Measuring Engagement. 
        จากแผนภาพสามารถอธิบายไดว้่า การจะเพิ่มความผกูพนัใหเ้กิดในองคก์ารนัน้มี
ความสมัพนัธก์ัน 3 ล าดบัขัน้ กลา่วคือเรื่องแรกเป็นสว่นของคณุค่าและความรบัผิดชอบซึ่งถือเป็น
ฐานที่ท  าใหเ้กิดความผกูพนั ทัง้นีใ้หค้ณุค่าของพนกังานใหมี้ความสอดคลอ้งกบัค่านิยม วฒันธรรม
องคก์รนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้พนักงานเต็มใจท างานให้องคก์าร ขณะเดียวกันในเรื่องของ
โปรแกรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่จะจดัใหบุ้คลากรในองคก์ร เช่น จ่ายค่าจา้ง การฝึกอบรม รวมถึง
สวสัดิการนัน้ลว้นแลว้แต่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทั้งหมด โดยหากองคก์รไดเ้สาะหาปัจจยัที่
ตรงกบัความตอ้งการของพนกังาน เพื่อจะเป็นการดงึดดูใหพ้นกังานอยากที่จะอยู่กบัองคก์ารตอ่ไป 
อย่างไรก็ตามทรพัยากรขององคก์ารที่ มีจ ากัดท าให้ตอบสนองกับความตอ้งการของพนักงาน
นอ้ยลงในทุกเรื่อง ดังนั้นองคก์รจึงควรค านึงถึงความเหมาะสมดว้ยประการสุดทา้ยในเรื่องของ
ความสมัพันธ์นั้นลว้นส่งผลต่อการเกิดความผูกพันต่อองคก์ร ทัง้นีเ้พราะการจัดการกับอารมณ์
ความรูส้ึก (Management of Mood) ลว้นเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าใหเ้กิดการรบัรูแ้ละตัดสินใจ 
ดังนั้น อาทิการเป็นสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหนา้งานทุกอย่างส่งผลต่อความ
ผกูพนัของบคุลากรทัง้หมด 
       Jaros (2007) กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งประกอบด้วยลักษณะสาม
ประการ คือ ความผูกพันด้านจิตใจ (Affective Commitment) ความผูกพันด้านการคงอยู่ 
(Continuance Commitment) และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 
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โดยทั่วไปความผกูพนัต่อองคก์รจะเป็นสิ่งยดึเหนี่ยวระหว่างพนกังานกบัองคก์ร ช่วยใหพ้นกังานมี
ความจงรักภักดีและยังคงอยู่กับองค์กร กล่าวคือ การที่พนักงานที่ มีความผูกพันด้านจิตใจ 
(Affective Commitment) เนื่องจากพวกเขาปรารถนา (Want) ที่จะอยู่ในองคก์ร สว่นพนกังานที่มี
ความผูกพันด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment) อาจเพราะพวกเขามีความจ าเป็นที่
จะตอ้งอยู่ในองคก์ร (Need) และในขณะที่พนกังานที่มีความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative 
Commitment) เพราะพวกเขามีความรูส้กึว่าควรจะ (Ought) อยู่ในองคก์ร โดยแต่ละองคป์ระกอบ
มีรายละเอียดดงันี ้

1.ความผูกพันดา้นจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง ความรูส้ึกยึด
มั่นกบัองคก์ร รูส้กึเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัองคก์ร และปรารถนาที่จะมีส่วนรว่มในองคก์ร ซึ่งกล่าว
ไดว้่าการที่บคุคลตอ้งการท างานกบัองคก์ร เพราะว่าเห็นพอ้งกบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร
คนที่มีความผกูพนัดา้นความรูส้กึมาก จะเป็นผูท้ี่เห็นพอ้งกบัสิ่งที่องคก์รกาลงัปฏิบตัิอยู่ และเต็มใจ
ที่จะใหค้วามช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่องคก์รก าลงัด าเนินการใหเ้กิดเปลี่ยนแปลง
พนักงานอาจจะสงสัยว่าค่านิยมของตนยังคงสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรหรือไม่ เม่ื อ
เหตกุารณเ์ช่นนีเ้กิดขึน้พนกังานอาจจะสงสยัว่าตนเองยงัคงเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ารหรือไม่หาก
พนกังานคิดวา่ไม่เป็นก็อาจจะลาออกไป 

2.ความผูกพนัดา้นการคงอยู่ (Continuance Commitment) หมายถึง การที่
บคุคลตอ้งการท างานกบัองคก์ร เพราะมีความเช่ือวา่ถา้หากลาออกจะไม่คุม้ยิ่งถา้อยู่กบัองคก์รมา
เป็นเวลานานถา้ลาออกจะยิ่งท าใหส้ญูเสียสิ่งที่ไดล้งทนุกบัองคก์รในเวลาที่ผ่านมา เช่น ประโยชน์
ที่จะไดร้บัเม่ือเกษียณอาย ุมิตรภาพ พนกังานยงัคงท างานอยู่กบัองคก์รเพียง เพราะว่าไม่ตอ้งการ
สญูเสียสิ่งเหลา่นีไ้ป ซึ่งกลา่วไดว้่าความผกูพนัดา้นการคงอยู่นัน้เกิดขึน้จากการไดร้บัผลตอบแทน
ที่น่าพอใจในการคงอยู่กบัองคก์ร หรือการรบัรูว้่าไม่มีทางเลือกที่จะไปอยู่กบัองคก์รอื่น รวมไปถึง
การรบัรูค้วามยากล าบากในการหางานใหม่ท าใหบ้คุคลจ าเป็นตอ้งอยู่กบัองคก์รต่อไป 

3.ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน  (Normative Commitment) หมายถึ ง
ความรูส้กึที่ไดร้บัจากบรรทดัฐาน หรือค่านิยมทางสงัคม ซึ่งเป็นความรูส้กึที่เกิดขึน้เพื่อตอบสนอง
แทนสิ่งที่บุคคลไดจ้ากองคก์ร แสดงออกมาในเรื่องของความภกัดีของบุคคลากรต่อองคก์รความ
ผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานนีเ้กิดขึน้จากค่านิยมสว่นบคุคลโดยอาจมีค่านิยมว่าคนที่ยา้ยงาน
บ่อย ๆ เป็นคนที่ขาดความจงรกัภกัดีและไม่น่าเช่ือถือหรืออาจเกิดจากความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ที่
ไม่ตอ้งการให้งานหยุดชะงักเนื่องจากไม่มีท าแทน อีกทั้งยังเป็นเรื่องของการไดร้บัการปลูกฝัง
ความคิดวา่เขาควรจะอยู่กบัองคก์รบคุคลจงึรูส้กึวา่ควรจะอยู่กบัองคก์รต่อไป 
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      ดงันัน้ จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์ร ท าใหผู้ว้ิจยัพบว่า 
ความผูกพนัต่อองคก์รลว้นจะเป็นความรูส้กึของพนกังานที่มีต่อองคก์ร โดยไดแ้สดงออกดว้ยการ
ปฏิบัติตามเป้าหมาย วัตถุประสงคท์ี่องคก์รไดว้างไว ้เพื่อเป็นส่วนหนึ่ งที่ในการช่วยให้องคก์ร
ด าเนินงานจนบรรลวุตัถปุระสงค ์รวมถึงเปา้หมายที่วางไว ้และด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งจะแสดงออกมาได ้3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ คือความรูส้ึกที่มีความผูกพันกับ
องคก์ร ดา้นการคงอยู่ คือการที่พนักงานจะปฏิบตัิงานอยู่กับองคก์รไปไดใ้นระยะเวลานาน และ
ดา้นบรรทัดฐาน คือการแสดงออกทางความรูส้ึกในดา้นของความจงรกัภักดีต่อองคก์ร ซึ่งมีการ
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมที่ไดว้างไว ้ดว้ยการรบัผิดชอบงานที่ไดร้บัมอบหมายให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ ผูว้ิจยัจงึมีความตอ้งการศกึษาความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) โดยใชแ้นวคิดของ (Jaros 2007) ไดแ้บ่งความผูกพันต่อองคก์รออกเป็น 3 ดา้น 
คือ ความผูกพนัดา้นความรูส้ึก ความผูกพนัดา้นความต่อเนื่อง และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน
สงัคม 

5.ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) 
ประวัตคิวามเป็นมาของบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) 

      การปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย จัดตั้งขึ ้น เม่ือวันที่  29 ธันวาคม 2521 ตาม
พระราชบญัญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 เพื่อด าเนินธุรกิจหลกัดา้นปิโตรเลียม
และธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องกบัปิโตรเลียม อย่างไรก็ตามภายใตส้ภาวะการแข่งขนัที่สงูขึน้ รฐับาลได้
เล็งเห็นความจ าเป็นในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลงังาน  คณะรฐัมนตรีจึงมีมติ
เม่ือวนัที่ 21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแผนการจัดตัง้บริษัทเพื่อรองรบัการแปรรูปการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย และในวนัที่ 25 กนัยายน 2544 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการแปลงทนุเป็น
ทนุเรือนหุน้ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยใหจ้ดัตัง้ บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) 
โดยใหภ้าครฐัคงสดัส่วนการถือหุน้ใน ปตท.ในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 51 ให ้ปตท.คงสถานะ
เป็นบริษัทน า้มันแห่งชาติและได้รบัสิทธิพิเศษตามสถานะดังกล่าว รวมทั้งให้รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมก ากับดูแลในด้านนโยบายของ ปตท. จนกว่าพระราชบัญญัติบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติจะมีผลใชบ้งัคบั จนปัจจบุนัเม่ือมีการปรบัโครงสรา้งหน่วยงานรฐั ปตท.จึงมาอยู่
ภายใตก้ารก ากับดูแลของกระทรวงพลงังาน ปตท.แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ภายใต้
พระราชบญัญัติทุนรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยไดจ้ัดตัง้บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) เม่ือวนัที่ 1 
ตลุาคม 2544 ทัง้นี ้นบัแต่วนัจดทะเบียนจดัตัง้ดงักล่าว ปตท.ไดร้บัโอนกิจการ สิทธิ หนี ้ความรบั
ผิด สินทรพัย ์และพนักงานทั้งหมดจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพื่อให้ ปตท.สามารถ
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ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติทุน
รฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกาเม่ือ พ.ศ. 2544 ให้คงอ านาจ สิทธิ และ
ประโยชนข์อง ปตท. ตามที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยู่ตามพระราชบญัญัติการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ทัง้นี ้โดยก าหนดใหอ้ านาจ สิทธิ และประโยชนด์งักลา่ว สิน้สดุลงเม่ือ 
ปตท.สิน้สภาพการเป็นรฐัวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีงบประมาณ และต่อมาเม่ือวันที่ 16 
กมุภาพนัธ ์2550 ไดมี้การประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชนข์องบรษัิท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเนือ้หาสาระส าคัญของ
พระราชกฤษฎีกาฯ ดงักลา่ว เป็นการงดหรือจ ากดัอ านาจ สิทธิ และประโยชนบ์างประการที่ บมจ.
ปตท. ไดร้บัตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และก าหนดใหอ้ านาจ สิทธิ และ
ประโยชน ์ของ บมจ.ปตท. เช่น การส ารวจและประกาศเขตระบบขนสง่ปิโตรเลียมทางท่อ  การวาง
ระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต ้ เหนือ  หรือขา้มที่ดินของบุคคลใด ๆ ฯลฯ ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมการก ากับการใชอ้  านาจของบริษัท ซึ่ง
ประกอบดว้ย ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแ้ทนส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้เป็นกรรมการ และมี
ผูอ้  านวยการส านกังานนโยบายและแผนพลงังานเป็นกรรมการและเลขานกุาร 



  36 

โครงสร้างองคก์ร 

 

       ภาพประกอบ 3 โครงสรา้งองคก์รบรษัิท ปตท. จ ากดั(มหาชน) 
              ที่มา : บรษัิท ปตท. จ ากดั(มหาชน). (2563). https://www.pttplc.com/th/Home.aspx. 

โครงสร้างผู้ถอืหุน้ 
      บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เริ่มแปรรูปเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เม่ือวันที่ 1 
ตลุาคม พ.ศ. 2544 มีทนุจดทะเบียนเริม่แรก 2 หม่ืนลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 2 พนัลา้น
หุน้ โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ เริ่มซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยเม่ือ 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2544 ณ 7 มีนาคม 2562 ปตท. มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 9 อนัดบัแรก ดงันี ้

1.กระทรวงการคลงั 51.11% 

https://www.pttplc.com/th/Home.aspx
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2.บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 7.26% 
3.กองทนุรวมวายภุกัษห์นึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 6.08% 
4.กองทนุรวมวายภุกัษห์นึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 6.08% 
5.STATE STREET EUROPE LIMITED 1.99% 
6.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1.59% 
7.ส  านกังานประกนัสงัคม 1.43% 
8.THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 0.88% 
9.GIC PRIVATE LIMITED 0.84% 

วิสยัทศัน ์(Vision) มุ่งสูก่ารเป็นบรษัิทพลงังานไทยขา้มชาติชัน้น า 
พนัธกิจ (Mission) ด าเนินธุรกิจดา้นพลงังานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็น

บรษัิทพลงังานแห่งชาติ โดยมีพนัธกิจในการดแูลผูมี้สว่นไดเ้สียอย่างสมดลุ 
ต่อประเทศ สรา้งความมั่นคงทางพลงังานในระยะยาวเสรมิสรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ต่อสงัคมชุมชน เป็นองคก์รที่ดีต่อสงัคม บริหารจดัการผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม มีส่วน

รว่มในการ พฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีแก่ชมุชน 
ต่อผูถื้อหุน้ ด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย ์สามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดี 
ต่อลกูคา้ สรา้งความพึงพอใจและความผูกพนัแก่ลกูคา้ โดยการน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่มี

คณุภาพ ราคาเป็นธรรม 
ต่อคู่ค้า ด าเนินธุรกิจร่วมกันบนพืน้ฐานของความเป็นธรรม พัฒนาศักยภาพในการ

ด าเนินธุรกิจรว่มกนัในระยะยาว 
ต่อพนกังาน สนบัสนนุก่ีพฒันาความสามารถพนกังาน ใหค้วามมั่นใจในคณุภาพชีวิต 
PTT GROUP VALUES: ค่านิยม 

      ค่านิยมกลุ่ม ปตท. คือ SPIRIT ซึ่งผูบ้ริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. มีความเช่ือมั่น
ร่วมกันว่าค่านิยม SPIRIT จะเป็นตัวช่วยใหบ้ริษัทในกลุ่ม ปตท. ผูบ้ริหาร พนักงาน เกิดวิถีการ
ท างานร่วมกัน มีทิศทางที่สอดคลอ้งกันมีความเช่ือร่วมกันและจะช่วยสรา้งความโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะไปสู่สายตาคนนอกและน าองคก์รสู่ความเป็นองคก์ารแห่งความเป็นเลิศอย่าง
ยั่งยืนได ้โดยเรายึดค่านิยม SPIRIT เป็นแนวทางในการสรา้งกรอบความคิดและความเช่ือที่จะ
น าไปสู่พฤติกรรม และแนวทางปฏิบตัิค่านิยมกลุ่ม ปตท. จึงเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัต่อการเกิด
วฒันธรรมองคก์ารที่เขม้แข็ง เป็นตัวช่วยพวกเราในการตัดสินใจ สรา้งความไวว้างใจกันและกัน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=THE_BANK_OF_NEW_YORK_(NOMINEES)_LIMITED&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=GIC_PRIVATE_LIMITED&action=edit&redlink=1
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และสรา้งความรูส้ึกร่วมกันในการเป็นกลุ่มเดียวกัน ค่านิยมเป็นตวัผลกัดนัที่ส  าคญัต่อวิธีการคิด
และการปฏิบตัิในพนกังานในกลุม่ ปตท. เป็นทัง้คนเก่งคนดีและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 

      ภาพประกอบ 4 PTT GROUP VALUES (ค่านิยม) 
      ที่มา : บรษัิท ปตท. จ ากดั(มหาชน). (2563). https://www.pttplc.com/th/Home.aspx. 

แนวทางการจัดการ 
  ทิศทางการบรหิารคนอย่างยั่งยืน 

              ปตท. ตระหนักและให้ความส าคัญในการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
พนักงานในกลุ่ม ปตท.ทุกคน ปตท.ทราบดีว่าพนักงานที่มีศักยภาพ ความตัง้ใจ ความสามารถ 
และความผูกพนัต่อองคก์ร คือปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จที่ช่วยผลกัดนัการด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุ
เปา้หมายตามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์ร ที่ผ่านมา ปตท.จงึใหค้วามส าคญัในการสรา้งสงัคม
แห่งการเรียนรู ้(Knowledge-based Society) มาโดยตลอด ส่งเสริมโอกาสสรา้งความเป็นผูน้  า 
พฒันาพนกังานทกุระดบัใหเ้ป็นคนดีคนเก่ง ท างานอย่างมืออาชีพ และมีความพรอ้มในการเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตการท างาน ปตท. และส่งเสริมใหพ้นักงานมีความพรอ้มที่จะช่วย 
ปตท. ดแูลสงัคม สิ่งแวดลอ้ม ไปพรอ้มกบัการขบัเคลื่อนองคก์รสูก่ารเติบโตอย่างยั่งยืน 

   การบรหิารทรพัยากรบคุคล 
               พนักงานเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนวิสยัทัศน ์พันธกิจ และกลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจของ ปตท.ให้ประสบความส าเร็จ จึงมีการก าหนดเป้าหมาย เชิงกลยุทธ์และแนว
ทางการด าเนินงาน ดงันี ้

    
 เปา้หมายเชิงกลยทุธ ์

จ านวนผูบ้รหิารกลุม่ศกัยภาพที่เพียงพอในการด าเนินการของธุรกิจ 

https://www.pttplc.com/th/Home.aspx
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จ านวนพนกังานกลุม่ศกัยภาพเพียงพอในการตอบสนองทิศทางธุรกิจ 
เสรมิสรา้งพนกังานใหมี้ศกัยภาพ 
สรา้งความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร 
เสริมสรา้งศักยภาพของหน่วยงานทรพัยากรบุคคลในการตอบสนองการ

บรกิารที่มีประสิทธิภาพ 
    แนวทางการด าเนินงาน 

วิเคราะห์คุณลักษณะของต าแหน่งที่ธุรกิจต้องการ เสริมสรา้งทักษะของ
ผู้บริหารให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันและอนาคต มีการติดตามอย่าง
สม ่าเสมอ และมีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง ในต าแหน่งส าคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Position) ทกุต าแหน่ง 

คัดเลือกพนักงานกลุ่มศักยภาพและเสริมสรา้งทักษะให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาเป็นผูบ้ริหารในอนาคต ผ่านกลไกของ Career Management และมีการติดตามผลการ
พฒันาอย่างสม ่าเสมอ 

มุ่งเนน้การพัฒนาความรูแ้ละความสามารถของพนักงาน เพื่อเตรียมความ
พรอ้มใหส้ามารถรบัมือกบัการขยายตวัทางธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลกัสตูรของสถาบัน
พัฒนาผู้น  าและการเรียนรูก้ลุ่มปตท. และFunctional Academy ของแต่ละสายอาชีพ โดย 
Functional Academy จะท าหน้าที่เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา ส่งเสริม และผลักดันให้พนักงานมี
ความรูแ้ละทกัษะความสามารถ ที่เป็นเลิศในสายอาชีพ ตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ทิศทางการพฒันา
บคุลากรในสายอาชีพที่ก าหนดจาก CCT สายอาชีพ พรอ้มทัง้ก าหนดแผน Roadmap ระยะเวลา
อย่างนอ้ย 3-5 ปี ที่สอดรบักับวิสยัทัศน ์รวมถึงแผนงานสนับสนุนใหเ้กิดความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพจนสามารถเป็นวิทยากรภายใน กลุม่ ปตท. เพื่อกา้วไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูอ้ย่าง
ยั่งยืน 

มุ่งเนน้การเสริมสรา้งความผูกพันของพนักงาน ดว้ยการวิเคราะหผ์ลลัพธ ์
รวมถึงปัจจัยที่ส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน และก าหนดเป็นแผนงานในระดับ Corporate 
Policy Focus และแผนงานในระดับสายงาน อาทิ การส่งเสริมการบริหารทรพัยากรบุคคลของ
ผูบ้รหิาร และการปรบัปรุงกระบวนการและระบบงานทรพัยากรบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและความคาดหวังของพนักงานในแต่ละสายงาน และแต่ละช่วงอายุของพนักงานที่
หลากหลายในองคก์ร 
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เสริมสรา้งศักยภาพ ความสามารถของผู้บริหารและพนักงาน HR ในการ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การสรรหาพนกังาน 
      ปตท. พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่มีศกัยภาพและตอ้งการความกา้วหนา้มารว่มเป็นก าลงั
ส าคัญในการสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาองคก์รใหเ้ติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยเล็งเห็นความส าคัญ
ของความกา้วหนา้ในสายอาชีพ การบรหิารจดัการมุ่งสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้
เติบโตเคียงคู่องคก์รอย่างยั่งยืน มีความสมดุลระหว่างการด าเนินชีวิตและการท างาน รวมทั้ง
ค านงึถึงการใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกนัในการท างาน 
      ปตท. มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกอย่างเป็นระบบ โดยประชาสมัพนัธร์บัสมคัร
งานผ่านช่องทางต่าง ๆ ครอบคลมุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใหไ้ดผู้ส้มคัรท่ีหลากหลาย มี
หน่วยงานทรพัยากรบคุคลระดบัธุรกิจ รว่มกบัหน่วยธุรกิจ เพื่อวิเคราะหค์วามตอ้งการ อตัราก าลงั 
ก าหนดขีดความสามารถที่ตอ้งการ และจัดท าแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อสรรหาและคัดเลือก
ผูส้มคัรท่ีมีศกัยภาพใหท้นัตอ่ความตอ้งการของธุรกิจ 

ความหลากหลาย 
      ปตท. ให้ความส าคัญกับการรกัษาและส่งเสริมความหลากหลายในกลุ่มพนักงาน 
ไดแ้ก่ เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อายุ ชนชัน้ ภูมิล  าเนา การศึกษา สาขาวิชา ความเห็นทางการเมือง 
ตลอดจนไม่จ ากดับคุคลพิการ เพื่อใหไ้ดบ้คุลากรเขา้มาปฏิบตัิงานที่มีความหลากหลายตามความ
จ าเป็นของลกัษณะงาน ตอบสนองความตอ้งการและความแตกต่างของลกูคา้ ความหลากหลาย
ของธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้างดา้นความคิด วฒันธรรม 
มมุมองและประสบการณ์  อนัจะท าใหไ้ดค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์
กบัองคก์รและสงัคมสว่นรวม 

การสรา้งแรงจงูใจ 
      ปตท. มีกลยุทธ์และนโยบายในการสรา้งแรงจูงใจแก่บุคลากร ทั้งในรูปแบบของ
ค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ในการท างาน และอื่น ๆ โดยดงันี ้
       การปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารแต่งตัง้และเลื่อนระดบัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้ ปตท. 
และเพื่อใหพ้นกังานที่มีศกัยภาพและผลการปฏิบตัิงานดี มีโอกาสในการกา้วหนา้ไดแ้ตกต่างจาก
พนกังานกลุม่อื่น 
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      การปรบันโยบายขึน้เงินเดือนเม่ือพนักงานไดร้บัการเลื่อนระดับ ซึ่งเป็นหลักการที่
เทียบเคียงไดก้ับธุรกิจชัน้น า ส่งผลใหใ้นระยะยาวสามารถรกัษาระดับเงินเดือนของพนักงานให้
เทียบเคียงไดก้บัตลาด และเกิดความเป็นธรรมกับพนักงานที่มีประสบการณ ์ความเช่ียวชาญใน
การท างานมากขึน้ หรอืมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่สงูขึน้ 
      มีการบริหารค่าตอบแทนที่เช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งก าหนดให้
พนกังานทกุระดบัตอ้งตัง้เปา้หมายและดชันีชีว้ดัระดบับคุคลที่มีความสอดคลอ้งกบัเปา้หมายและ
กลยุทธท์างธุรกิจและสามารถสะทอ้นความแตกต่างของผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน โดยไม่
เลือกปฏิบตัิ 
      มีการศึกษาเปรียบเทียบและปรบัปรุงการบริหารค่าตอบแทนกับบริษัทชั้นน าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเป็นประจ าทกุปี สะทอ้นถึงผลประกอบการ ของบรษัิท ซึ่งค่าตอบแทนจดั
อยู่ในระดบัชัน้น าของประเทศและเป็นไปตามผลการด าเนินงานอย่างแทจ้รงิ 
      มีการจดัท าแผนพฒันาสายอาชีพพนกังาน เพื่อเตรียมความพรอ้มใหพ้นกังานในการ
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึน้ โดยจัดท าเป็นแผนพัฒนารายบุคคล ส าหรบัพนักงานที่มีผลงานดีและ
สามารถพัฒนาศกัยภาพไดต้รงตามต าแหน่งงานจะไดร้บัการพิจารณาเป็น Candidate เพื่อการ
แต่งตัง้โดยคณะกรรมการอย่างโปรง่ใสและเป็นธรรม 
      จัดใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชนห์ลากหลายรูปแบบมากกว่าที่กฎหมายก าหนด 
โดยออกแบบใหเ้หมาะสม ครอบคลมุทุกช่วงอายุของพนกังาน รวมถึง พนกังานสามารถเลือกรบั
สวสัดิการไดต้ามความตอ้งการของแต่ละบุคคล เช่น สวสัดิการทางเลือก และค่ารกัษาพยาบาล
ของบคุคลในครอบครวั เป็นตน้ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
      ปตท. น าระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management 
System: PMS) มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อสรา้งให้เกิดผลการ
ด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนตอ้งก าหนดตัวชีว้ัดรายบุคคล ที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและเสริมสรา้งความผูกพัน รวมถึงเช่ือมโยงกับมุมมองตาม 
Balance Scorecard ทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

Product & Service Outcomes มมุมองดา้นผลิตภณัฑ ์
Customer-Focused Outcomes มมุมองดา้นลกูคา้ 
Financial & Market Outcomes มมุมองทางการเงิน 
Workforce-Focused Outcomes มมุมองดา้นบคุลากร 
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Process Effectiveness Outcomes มมุมองดา้นกระบวนการภายใน 
Leadership Outcomes มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา 

      นอกจากการวางแผนเชิงกลยุทธข์ององคก์รแลว้ ปตท.ยังก าหนดตวัชีว้ดัในระดบักล
ยุทธ์ซึ่งจะถูกถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติการ และรายบุคคลตามล าดับผ่านระบบ COACH 
Application ตลอดจนมีการติดตามการด าเนินงาน อย่างน้อย 3 ครัง้ต่อปี โดยพนักงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งติดตามผลการด าเนินงานครึง่ปีในไตรมาสที่ 2 และประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ประจ าปีในไตรมาสที่ 4 ครอบคลมุการวางแผน การติดตามความคืบหนา้ และการพฒันาศกัยภาพ 
เพื่อใหพ้นักงานสามารถปฏิบัติงานไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนด สอดคลอ้งกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ 
ค่านิยม และกลยทุธข์ององคก์ร 

การพฒันาศกัยภาพพนกังาน 
      ปตท. มุ่งพฒันาใหพ้นกังานมีความรูแ้ละทกัษะที่จ  าเป็นตามทิศทางของธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์รทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ผ่านการบริหารสายอาชีพ
และส่งเสริมความรูค้วบคู่กนั โดยการบริหารสายอาชีพนับเป็นกลไกในการพฒันาความกา้วหนา้
ของต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ สมรรถนะ องคค์วามรู ้ประสบการณ ์และคณุลกัษณะ สง่ผลใหพ้นกังานมี
ทิศทางการด าเนินงานที่ชดัเจนและเกิดแรงจงูใจที่จะพฒันาตนเอง ซึง่ก าหนดใหมี้การวางแผนการ
พฒันารายบคุคล โดยมีแนวทางการพฒันาบนหลกัการ 10/20/70 คือ ไดร้บัความรูแ้ละทกัษะจาก
การอบรมรอ้ยละ 10 จากนัน้ผูบ้งัคบับญัชาหรือพี่เลีย้งเป็นผูด้แูลใหค้  าแนะน าและสอนงานอีกรอ้ย
ละ 20 และสดุทา้ยรอ้ยละ 70 ตอ้งน าความรูแ้ละทกัษะที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นงานที่รบัผิดชอบดว้ย
ตนเอง หรอืแลกเปลี่ยนความรูแ้ละทกัษะใหผู้อ้ื่น 
      ระบบการบริหารสายอาชีพ (Career Management) เป็นระบบที่วางแผนพัฒนา
พนกังานใหมี้ศกัยภาพ ความสามารถ และความกา้วหนา้ในสายอาชีพ โดยระดบัพนกังานจะไดร้บั
การดแูลโดยกลุม่ที่ปรกึษาประจ าสายอาชีพ และคณะกรรมการจดัการทรพัยากรบคุคลของ บรษัิท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ระดบัผูบ้รหิารจะไดร้บัการดแูลโดยคณะกรรมการบรหิารความรว่มมือของ
กลุ่มทรพัยากรบุคคล และคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. โดยผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
รว่มกนัจดัท าแผนการพฒันารายบุคคล เพื่อเสริมสรา้งขีดความสามารถของพนกังานใหก้า้วหนา้
ในสายอาชีพตอ่ไป 
      ปตท. มีกระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิารและผูน้  า โดยจดัเตรียมผูบ้รหิาร
กลุม่ศกัยภาพ (Leadership Pool) เป็น 3 กลุม่ โดยมีคณะกรรมการดแูลดงันี ้

กลุม่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยคณะกรรมการจดัการกลุม่ ปตท. 
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กลุม่ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยคณะกรรมการบรหิารความรว่มมือของ
กลุม่ทรพัยากรบคุคล 

กลุ่มผูจ้ัดการฝ่าย โดยกลุ่มที่ปรกึษาประจ าสายอาชีพ และคณะกรรมการ
จดัการทรพัยากรบคุคล 
      ปตท. ด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรในกรอบระยะเวลา 5 ปี และ
คดัเลือกพนกังานที่มีศกัยภาพสงู โดยจดัท าแผนพฒันารายบคุคล และก าหนดต าแหน่งเปา้หมาย 
เพื่อสรา้งความพรอ้มก่อนขึน้ด ารงต าแหน่งที่ส  าคญั นอกจากนีย้งัไดม้อบทนุการศกึษาแก่พนกังาน
ที่มีความสนใจศกึษาตอ่ในสาขาวิชาที่ตรงตามทิศทางขององคก์ร 
      ปตท.ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพพนกังานทกุระดบัโดยสถาบนัพฒันาผูน้  า
และการเรียนรู ้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute: PLLI) ได้ส่งเสริมการ
พัฒนาผู้น  าและการเรียน รู ้ของบุคลากรผ่านหลักสูตรหลัก  ประกอบด้วย Leadership 
Development Program และ Core Program รวมทัง้อบรมพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู ้ทกัษะใน
สายอาชีพ ผ่าน Functional Program เพื่อรองรบัธุรกิจขององคก์รทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดย
มุ่งผสมผสานรูปแบบการเรียนรูต้่าง ๆ ใหเ้หมาะกับผูเ้รียนตามหลกัการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ (Adult 
Learning) เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Learning and 
Sharing Experience) อาทิ การเรียนรูจ้ากรุน่สู่รุน่ การเรียนรูโ้ดยการลงมือปฏิบตัิ การเรียนรูด้ว้ย
กรณีศึกษา โดยปัจจุบนั PLLI ยงัไดใ้ชเ้ครื่องมือทาง Digital เขา้มาช่วย เพื่อใหพ้นักงานสามารถ
เรียนรูน้อกหอ้งเรียนไดอ้ย่างต่อเนื่องอีกดว้ย โดยในปีที่ผ่านมา มีผูเ้ขา้ใชร้ะบบการเรียนรูน้อก
ห้องเรียนถึง 3,267 คน คิดเป็น 91.31% ของจ านวนพนักงานทั้งหมด (3,578 คน ณ วันที่  31 
ธนัวาคม 2562) 

ความผกูพนัตอ่องคก์ร 
      ปตท. ศึกษาและก าหนดปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากรเป็นประจ าทุกปีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม การ
สมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูบ้รหิาร การประชมุกลุม่ย่อยกบัพนกังาน ควบคู่ไปกบัการส ารวจความผกูพนั
และความพึงพอใจของพนักงานทั้งในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น อัตราการลาออกและข้อ
รอ้งเรียน เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการและความคาดหวงัของพนกังานที่มีความแตกต่างกนัในแต่
ละกลุม่ และน าผลประเมินมาวิเคราะหป์รบัปรุงแนวทางการสรา้งความผกูพันและความพงึพอใจที่
เช่ือมโยงไปสูผ่ลลพัธท์างธุรกิจที่ส  าคญั 
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      ทัง้นี ้ในปี 2562 ปตท. ทบทวน PTT Engagement Model และปรบัขอ้ค าถามจาก 90 
ข้อ  เหลือ  33 ข้อ  โดยข้อค าถามใหม่ เป็นค าถามที่ มุ่ ง เน้น ปัจจัยที่ สร้างความแตกต่าง 
(Differentiators) ใหก้บัค่าคะแนนความผูกพนัของพนกังาน ซึ่งมีขอ้มลูคู่เทียบที่หลากหลายและ
อัพเดทมากที่สุด เนื่องจากเป็นมุมที่องคก์รส่วนใหญ่ในตลาดประเทศไทยเลือกใชใ้นการวัดผล
ความพึงพอใจ เพื่อใชใ้นการส ารวจและวิเคราะห ์จดัท าแผนด าเนินงานเพื่อยกระดบัความผกูพนั
และความพงึพอใจของพนกังานในปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล โดย ปตท. มีการทวนสอบ PTT Engagement Model อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
ตอบรบักบัความเปลี่ยนแปลงของบริบทสงัคมรอบตวั และรกัษาความมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
ยังมีการรวม SPIRIT Survey เข้ากับ Engagement Survey เพื่อส ารวจวัฒนธรรมองค์กรไปใน
คราวเดียวกันเนื่องจากเห็นว่าวัฒนธรรมองคก์รเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส  าคัญต่อความผูกพันของ
พนกังาน 

สิทธิพนกังาน 
      ปตท. มีนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลอย่างยั่งยืนที่เคารพสิทธิต่อสิทธิแรงงาน
อนัเป็นสิทธิตามกฎหมายรวมถึงสิทธิมนษุยชนอนัพงึมีระหวา่งนายจา้งและลกูจา้งในขอบข่ายการ
ท างานของพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั พรอ้มทัง้สนบัสนนุการแสดงออกของพนกังานในการ
ใชส้ิทธิดงักลา่ว ตลอดจนการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมตามกรอบสากล เช่น หลกัสากลของคณะมนตรี
สิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ย "การปกปอ้ง การเคารพ และ การเยียวยา" (UN "Protect, 
Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights) องคก์รแรงงานระหว่าง
ประเทศ  และแนวปฏิบัติ ส  าห รับบรรษั ท ข้ามชาติ  (OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises) เป็นตน้ รวมทัง้ใหค้วามส าคญัต่อความสมดลุระหว่างการท างานและการด าเนินชีวิต 
ดว้ยการส่งเสริมใหพ้นกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน ใหมี้ความมั่นคง ความปลอดภยั และมี
สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ดี มีการก าหนดเป้าประสงคแ์ละตัววดัผลการด าเนินงานของการ
ปรบัปรุงปัจจยัต่าง ๆ ของสภาพแวดลอ้มที่ชดัเจน  ปตท. จดัใหมี้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
โดยพนกังานมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลขององคก์ร ประกอบ
ไปดว้ย ขอ้มูลนโยบาย ระเบียบและขอ้ก าหนด ข่าวสารดา้นแรงงานสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง
ภายในองคก์ร สวสัดิการและสิทธิประโยชน ์กิจกรรมสง่เสรมิความผกูพนัของพนกังาน แนวปฏิบตัิ
ส  าหรบัพนักงานเม่ือเกิดภาวะวิกฤต ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ผ่านการประกาศข่าว
ภายใน อินเทอรเ์น็ต อีเมล และการแจง้โดยผูบ้งัคบับญัชาและหวัหนา้งาน เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมี
กระบวนการบรหิารจดัการเรื่องรอ้งเรียนและรอ้งทกุขอ์ย่างโปรง่ใสเป็นระบบ มีการเปิดช่องทางให้
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รอ้งเรียนและรอ้งทุกขโ์ดยอิสระ พรอ้มทัง้สื่อความใหพ้นกังานทุกระดบัทราบเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าผู้
รอ้งเรียนและรอ้งทุกขจ์ะไดร้บัความคุม้ครอง  ไม่ใหมี้ผลกระทบในเชิงลบต่อการปฏิบตัิงานหรือ
ความปลอดภยั  ตลอดจนองคก์รตอ้งมีแนวทางการป้องปรามและมีกลไกที่ใชใ้นการป้องกนัการ
เกิดซ า้ 

การจดัการความรู ้
      การจัดการความรูก้ลุ่ม ปตท. ครอบคลุมตัง้แต่การเรียนรูร้ะดับบุคคล การเรียนรูใ้น
ระดับกลุ่มย่อย และการจัดการความรูใ้นรูปแบบของชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่การเรียนรูข้อง
องคก์ร โดยคณะกรรมการจดัการความรู ้กลุ่ม ปตท. ท าหนา้ที่ผลกัดนัการจดัการความรูผ้่านการ
จดัการคน กระบวนการ และเทคโนโลยี (People, Process, Technology) ยกระดบัและแบง่ปันวิธี
ปฏิบัติสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อสรา้งพลังร่วมและความเป็นเลิศในการแข่งขันของ กลุ่ม ปตท.
คณะกรรมการจดัการความรู ้กลุ่ม ปตท.จะรายงานความคืบหนา้ในการจดัการองคค์วามรูใ้หแ้ก่
คณะกรรมการจดัการกลุม่ ปตท. เป็นประจ าทกุปี เพื่อใหค้ณะกรรมการจดัการแสดงขอ้คิดเห็นและ
ค าแนะน าในการปรบัปรุงการด าเนินงาน สนบัสนนุใหบ้คุลากร ปตท. สามารถน าองคค์วามรูไ้ปใช้
งานและต่อยอดไดอ้ย่างเหมาะสมตามความตอ้งการของธุรกิจ 
      ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ได้มอบนโยบายให้
คณะกรรมการจัดการความรู ้กลุ่ม ปตท. ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะมีการพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศนแ์ละเป้าหมายอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหก้ารจัดการความรูเ้ป็นเครื่องมือที่
เสริมสรา้งให้เกิดวัฒนธรรมการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรูข้องพนักงานกลุ่ม ปตท . และช่วย
พนักงานต่อยอดความรู ้ไปเป็นความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ในทุก  ๆ หน่วยงาน และมุ่งสู่ผลงาน
นวัตกรรม ที่สามารถสรา้งมูลค่า และ/หรือคุณค่าเพิ่มใหก้ลุ่ม ปตท. โดยการด าเนินการจัดการ
ความรูผ้่าน 3 กลไกหลกั ดงันี ้

People: การพัฒนาบุคลากรใหมี้พฤติกรรมดา้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละ
พฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

Process: การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความ รู้ เพื่ อสร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยน จดัเก็บ ประยกุตใ์ชแ้ละต่อยอดความรูอ้ย่างเป็นระบบ โดยมีการทบทวน 
Knowledge Theme ของกลุม่ ปตท. ใหส้อดรบักบักลยทุธแ์ละการด าเนินธุรกิจ ทัง้ในปัจจบุนั (Do 
Now) และอนาคต (Decide Now / Design Now) เช่น New-S Curve และ การส่งเสริมดิจิทลัเพื่อ
รองรบัสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัในอนาคต และตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ 
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Technology: สนบัสนนุใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเก็บและ
คน้หาขอ้มูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงองคค์วามรูไ้ดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อ
ความตอ้งการ โดยปรบัปรุงระบบการจัดเก็บองคค์วามรูข้องกลุ่ม ปตท. หรือ PTT Group KM 
SPACE ใหท้นัสมยั ตอบสนองผูใ้ชง้านไดด้ีขึน้ 

การรอ้งเรยีนและรอ้งทกุข ์ 
      ปตท. มีกลไกการจัดการขอ้รอ้งเรียนของพนักงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและเป็น
ธรรม มีการรกัษาความลบั และเคารพหลกัสิทธิมนษุยชน โดยมุ่งเนน้การท าความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง
ระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองคก์ร มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
วินิจฉัยเป็นรายกรณี โดยมีผูแ้ทนจากสายงานทรพัยากรบุคคลองคก์รรว่มเป็นกรรมการดว้ย ทัง้นี ้
พนกังานสามารถรอ้งเรียนอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล
ของแต่ละหน่วยธุรกิจโดยตรง/ สว่นแรงงานสมัพนัธโ์ดยผ่านระบบขอ้รอ้งเรียนแรงงานสมัพนัธท์าง
อินเทอรเ์น็ตหรือทางโทรศัพท/์ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์/ คณะกรรมการร่วมปรกึษาหารือ 
(Joint Consultation Committee: JCC) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 
      ปตท. ไดป้ฏิบตัิตามพระราชบญัญัติแรงงานรฐัวิสาหกิจสมัพนัธ ์พ.ศ. 2543 โดยไดจ้ดั
ใหมี้คณะกรรมการกิจการสมัพนัธ ์ปตท. ขึน้ ประกอบดว้ย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ (ในฐานะกรรมการ ปตท.) เป็นประธานฯ 1 คน ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง 9 คน และผูแ้ทน
ฝ่ายลกูจา้ง 9 คน รวมเป็นจ านวน 19 คน ท าหนา้ที่ติดตามและรายงานเรื่องรอ้งเรียนของพนกังาน
กบัสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) รวมถึงพิจารณาประเด็นที่เก่ียวกับ
สภาพการจา้ง และสิทธิประโยชน ์ในส่วนของเรื่องรอ้งเรียนนัน้ โดยตวัแทนฝ่ายลกูจา้งจะน าขอ้
รอ้งเรียนของพนักงานเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสมัพันธ์ที่มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 
และติดตามขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่วจนกวา่จะแกไ้ขแลว้เสร็จ 
      นอกจากนี ้ปตท. ยงัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการรว่มปรกึษาหารือ ในสถานประกอบการที่
ส  าคญัของ ปตท. ตามภมูิภาคต่าง ๆ เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จ.ระยอง โรงแยกก๊าซธรรมชาติขน
อม จ. นครศรีธรรมราช และศนูยป์ฏิบตัิการระบบท่อส่งก๊าซ จ.ชลบรุี โดยสมาชิกประกอบไปดว้ย 
ผูบ้รหิารสงูสดุของเขตสถานประกอบการ ซึง่ท าหนา้ที่เป็นประธาน รว่มกบัผูแ้ทนฝ่ายพนกังาน โดย
ร่วมพิจารณาขอ้เสนอ ขอ้รอ้งเรียน ของทัง้ฝ่ายบริหารและพนักงานในทุกประเด็น เพื่อใหส้ถาน
ประกอบการนัน้ ๆ มีมาตรฐานการด ารงชีวิตของพนกังานที่ดี เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของ ปตท. 
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      ในส่วนของสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (สร.ปตท.) ยัง
เป็นหน่วยงานอิสระ ที่มีบทบาทส าคญัในกระบวนการตรวจสอบและวินิจฉัยการแกไ้ขปัญหาขอ้
รอ้งเรียน ในบทบาทของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อีกทั้ง สร.ปตท. ยังมีส่วนในการให้
ความเห็นในส่วนของภาพรวมของการปรบัปรุงระเบียบขอ้บงัคบัใหท้นัสมยั และเป็นประโยชนแ์ก่
พนักงานมากที่สุด โดย สร.ปตท. มีเป้าหมายในการดูแลมาตรฐานขั้นต ่าของสภาพการจา้งใน
รฐัวิสาหกิจตามบญัญัติและขอ้บงัคับทางกฎหมาย ทัง้นี ้ปตท. เปิดโอกาส รวมทัง้อ  านวยความ
สะดวกและสนบัสนนุใหพ้นกังานรว่มเป็นสมาชิก สร.ปตท. 

6.งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่

ปฏิบตัิงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 15 ปี ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบคุลากรอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.16 โดยทัง้ 3 ดา้น คือความเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานเพื่อองคก์ร ความตอ้งการที่จะรกัษาความเป็น
สมาชิกขององคก์ร และความเช่ือมั่น และการยอมรบัเปา้หมายขององคก์รมีความสมัพนัธก์บัความ
ผกูพนัตอ่องคก์รอยู่ในระดบัมาก 

ปกภณ จันทศาสตร ์(2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ลกัษณะงาน และแรงจงูใจที่มีผลตอ่ความผกูพนักบัองคก์รของพนกังานเอกชนระดบัปฏิบตัิการ ใน
เขตลาดพรา้ว-จตุจกัร ผลการวิจัยพบว่าพนกังานเอกชนระดบัปฏิบตัิการที่ตอบเป็นเพศหญิง ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีอายุต ่ากว่า 30 ปี มีระดบัการศึกษาปวส.หรือสงูกว่า ระยะเวลาปฏิบตัิงานอยู่ระหว่าง 
1-5 ปี และระดับความคิดเห็นของพนักงานเอกชนระดับปฏิบัติการ ดา้นลักษณะงานที่มีผลต่อ
ความผกูพนักบัองคก์ร อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 ระดบัแรงจงูใจ
ของพนกังานเอกชนระดบัปฏิบตัิการที่มีผลต่อความผกูพนักบัองคก์รนัน้โดยมีระดบัแรงจงูใจอยู่ใน
ระดบัแรงจงูใจมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.48 ระดบัความผกูพนัของพนกังานเอกชนระดบั
ปฏิบตัิการท่ีมีต่อองคก์รนัน้ โดยมีระดบัความผกูพนัในระดบัผกูพนัมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.43 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ยเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได ้ประสบการณ์ท างาน มีผลต่อความผูกพันกับองคก์ร ปัจจัยดา้น
ลกัษณะงานในดา้นความอิสระในการท างาน และความคาดหวงัที่จะกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานมี
ผลต่อความผูกพันกับองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ปัจจัยแรงจูงใจในด้าน
ความกา้วหนา้ความมั่นคงในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงานดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง
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บคุคล ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์รอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

ฐิติมา หลักทอง (2557) ไดศ้ึกษาเรื่องความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ผลิต
ชิน้ส่วนอตุสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหนึ่งในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จังหวดัชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 1-5 ปี พนกังานบริษัทมีความคิดเห็นต่อลกัษณะ
งาน ต่อประสบการณใ์นการท างาน อยู่ในระดบัค่อนขา้งดี ส่วนมีความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รอยู่ในระดบัสงู โดยดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชนข์อง
องคก์รมีค่าเฉลี่ยมากสุด ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาไม่มี
ความสมัพันธต์่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน ส่วนระยะเวลาในการปฏิบตัิ งาน ลกัษณะ
ของงาน และประสบการณใ์นการท างานของพนักงานมีความสมัพันธต์่อความผูกพันกับองคก์ร
ของพนกังานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ธัญธิภา แกว้แสง (2558) ไดศ้ึกษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างความผูกพนัต่อองคก์รกับ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จ ากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ)์ ผลการวิจัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 6-10 ปี มีระดับความผูกพันต่อองคก์รโดย
รวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ระดบัความจงรกัภกัดีต่อองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ขอ้มลูส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความ
จงรกัภักดีต่อองคก์รไม่แตกต่างกัน และความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองคก์รกับความ
จงรักภักดีต่อองค์กร พบว่า โดยรวมความผูกพันต่อองค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กรมี
ความสมัพนัธท์างบวกอยู่ในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นิตยา บา้นโก๋ (2558) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจยัที่มีผลกบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากร
ภาครฐัศูนยฝึ์กพาณิชย์นาวี กรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรภาครฐัที่
ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 29-39 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต ่ากว่า 5 ปี และในระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากรภาครฐัพบว่า ปัจจัยดา้นความรบัผิดชอบอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.12 ซึ่งมีค่าสงูสดุในความเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจ ส่วนการวิเคราะหร์ะดบัความผูกพนัต่อ
องคก์รพบว่าจะอยู่ในระดบัเห็นดว้ย เรียงล าดบัจากค่ามากสดุ 3 ล าดบั คือดา้นความเต็มใจที่จะ
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ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบตัิงานเพื่อประโยชนข์ององคก์ร รองลงมาคือ ดา้นความ
เช่ือมั่นอย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้นความปรารถนา
อย่างแรงกลา้ที่จะดารงไวซ้ึง่ความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกนัมีระดบัความผกูพันต่อองคก์ร
ไม่แตกต่างกัน และปัจจัยดา้นแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรภาครฐัมีความสมัพนัธก์ับ
ความผกูพนัตอ่องคก์ร 

จิระพร จันทภาโส (2558) ไดศ้ึกษาเรื่องความผูกพันต่อองคก์ารของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรี มีระยะเวลาในการ
ปฏิบตัิงาน 16 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่มีต าแหน่งขา้ราชการครูวิชาชีพ โดยปัจจยัจงูใจ ปัจจยัสขุลกัษณะ 
และความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ 
ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ต าแหน่งที่แตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
แตกต่างกัน ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รในภาพรวมค่อนขา้งสูงมีค่า
เท่ากบั 0.743 และปัจจยัสขุลกัษณะมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวมค่อนขา้ง
สงูมีคา่เท่ากบั 0.785 

 ลลิตา จันทรง์าม (2559) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองคก์ารของ
พนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ กลุม่ลกูคา้บคุคล ผลการวิจยัพบวา่กลุม่ลกูคา้บคุคลสว่น
ใหญ่ที่ตอบเป็นเพศหญิง ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปรญิญาตรี ระยะเวลาปฏิบตัิงานอยู่ระหว่าง 5-10 ปี และปัจจยัที่สง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนักงานโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยดา้นความคาดหวังที่จะ
กา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุเพียงตวัแปรเดียว ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไดแ้ก่ ช่วงอายุ ระยะเวลาการท างาน รายไดต้่อเดือน
และหน่วยงานที่สงักดัที่แตกต่างกนัจะส่งผลใหมี้ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารที่แตกต่างกนั  เม่ือ
ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงาน พบว่ามีเพียง
ปัจจยัความคาดหวงัที่จะกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานที่ไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร
ดา้นการรกัษาพนกังานไวใ้นองคก์รและดา้นความมีอิสระในการท างาน 

อษุาวดี บุญหุ่น (2561) ไดศ้ึกษาเรื่องแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัทข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ย่านถนนเพชรบุรี อโศก 
รชัดาภิเษก พระราม 9 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ32 – 41 
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ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพโสด และมีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานกบัองคก์รมากกวา่ 
6 ปีขึน้ไป แรงจงูใจในการท างานทัง้ปัจจยัจงูใจและค า้จนุของพนกังาน และความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสงู ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคก์รแตกต่างกันมีความผูกพันต่อ
องคก์รของพนักงานดา้นความเช่ือมั่นอย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่ออองคก์ร และดา้นความปรารถนา
อย่างแรงกลา้ที่จะรกัษาไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิกขององคก์รแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 แรงจูงใจในการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานดา้น
ความเช่ือมั่นอย่างแรงกลา้และการยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร และดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะรกัษาไวซ้ึ่ง
ความเป็นสมาชิกขององคก์ร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

ญภาภัญ เจริญชันษา (2561) ไดศ้ึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ความผูกพันต่อองคก์ร และความจงรกัภักดีของพนักงานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ผลการวิจยัพบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรกัภกัดีของพนกังานต่อองคก์ร
จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลไดแ้ก ่เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างานในองคก์ร โดย เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน 
และระยะเวลาในการท างานในองคก์ร มีผลต่อความจงรกัภกัดีต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ส่วนอาย ุ
และรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน มีผลต่อความจงรกัภกัดีต่อองคก์รแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ 0.05 ปัจจยัดา้นคณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมมีความสมัพนัธก์นัในระดบัสงู
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความจงรกัภกัดีต่อองคก์รของพนกังานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.01 ปัจจยัดา้นความผูกพันต่อองคก์รโดยรวมมีความสมัพนัธก์ันในระดบัที่สงูมากและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักับความจงรกัภกัดีต่อองคก์รของพนักงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 

อนุรดี ฤทัยธรรม (2562) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ซมัมิทแหลมฉบงั โอโต บอดี ้เวิรค์ จ ากัด ผลการวิจัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 39-45 ปี ระดบัการศกึษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ต าแหน่งงานในสายปฏิบตัิการ และมีระยะเวลาในการท างาน 2 – 10 ปี 
ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยแรงจูงใจภายใน โดยในดา้นความส าเร็จ ดา้นความรูส้ึก ด้าน
ลกัษณะงาน และดา้นความรบัผิดชอบ ทัง้ 4 ดา้นนีมี้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก การวิเคราะหปั์จจยั
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สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยในดา้นอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ดา้นความปลอดภยัในการท างานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ ผลการ
วิเคราะหเ์ก่ียวกบัปัจจยับทบาทผูน้  า โดยในดา้นการมีส่วนรว่มในการตดัสินใจ ดา้นการออกแบบ
งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกับปัจจยัโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน 
โดยดา้นการพฒันาศกัยภาพพนกังานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นเงินเดือนและการ
ใหร้างวลัค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มาก มีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายสูงสุด ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ
ภายใน ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ปัจจยับทบาทผูน้  า และปัจจยัโอกาสกา้วหนา้ในการ
ท างานของบคุคลสง่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องคก์ร  

จากแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้สรุปไดว้่า ลกัษณะส่วนบุคคลจะยึดแนวคิดของศิริวรรณ 
เสรีรตัน ์(2550) และ กรรณิการ ์เหมือนประเสรฐิ (2548) มาก าหนดเป็นกรอบการด าเนินงานวิจยั
ในครัง้นี ้ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน และระยะเวลาที่
ปฏิบตัิงานกับองคก์ร ซึ่งมีแนวคิดที่ว่าลกัษณะส่วนบุคคลจะเป็นลกัษณะที่มีความแตกต่างไปใน
แต่ละบุคคล ซึ่งมีผลใหแ้ต่ละบุคคลนัน้มีการตอบสนองต่อความตอ้งการที่แตกต่างกันไป เพราะ
จากแนวคิดดงักลา่วนีพ้ฤติกรรมสว่นบคุคลที่แตกต่างกนัจะสง่ผลต่อการมีความผกูพนัต่อองคก์รที่
แตกต่างกนัดว้ย ส่วนลักษณะงาน 4 ดา้นประกอบดว้ยความหลากหลายในการท างาน ความทา้
ทายของงาน ความมีอิสระในการท างาน และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น โดยความทา้ทายของงาน
จะยดึแนวคิดของปรียาพร วงศอ์นตุรโรจน ์(2534) มาก าหนดเป็นกรอบการด าเนินงานวิจยัในครัง้
นี ้สว่นความหลากหลายในการท างาน ความมีอิสระในการท างาน และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นจะ
ยึดแนวคิดของ Porter & Steers (1977) โดยแนวคิดของ Porter & Steers (1977) ไดแ้บ่งความ
ผูกพันต่อองค์กรออกเป็น 3 กลุ่ม คือคุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
ประสบการณใ์นงาน ซึ่งผูท้  าการวิจยัไดเ้ลือกศกึษาคณุลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ ซึง่ประกอบดว้ยความ
หลากหลายในการท างาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นมาเป็นกรอบการ
ด าเนินงานวิจัยในครัง้นี ้เพราะว่าคณุลกัษณะของงานต่าง ๆ จะส่งผลต่อสภาวะจิตใจของแต่ละ
บคุคล ซึ่งจะส่งผลต่อไปในเรื่องของการปฏิบตัิงานและความพึงพอใจในงานได้ เนื่องจากแนวคิด
ดงักล่าวนี ้คุณลกัษณะงานต่าง ๆจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุน้ใหแ้ต่ละบุคคลมีความพึงพอใจในงาน 
สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มที่จะสง่ผลใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้สามารถพฒันาเป็น
ความผูกพันในงาน และส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในภายหน้าได้ ส่วนแรงจูงใจ 3 ด้าน
ประกอบดว้ย ผลตอบแทนและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความกา้วหนา้และ
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มั่นคงในการท างานโดยจะยึดแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของ Hertzberg (1959) ซึ่งไดแ้บ่งออกเป็น 
2 ปัจจัย คือปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ้าจุน โดยงานวิจัยนี ้ได้เลือกศึกษาด้านปัจจัยค ้าจุน ซึ่ง
ประกอบดว้ยดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานมาก าหนดเป็นกรอบ
การด าเนินงานวิจยัในครัง้นี ้เพราะผลตอบแทนและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นสิ่ง
ที่ช่วยจงูใจไปสู่ทศันคติที่ดีต่อการท างานในทางบวก ซึ่งจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 
และสง่ผลต่อความผกูพนัในงาน จนพฒันามาเป็นความผกูพนัต่อองคก์รได้ และทฤษฎีอีอารจี์ของ 
Alderfer (1969) ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือความตอ้งการการอยู่รอด ความตอ้งการมีสมัพนัธ์
ทางสงัคม และความตอ้งการกา้วหนา้และเติบโต โดยงานวิจัยนีจ้ะเลือกมา 1 ประเภท คือดา้น
ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานมาก าหนดเป็นกรอบการด าเนินงานวิจัยในครัง้นี ้ ซึ่งมี
แนวคิดที่ว่าความตอ้งการของมนุษยจ์ะมีความปรารถนาในดา้นความกา้วหนา้และมั่นคงในการ
ท างาน ซึ่งจะเป็นความปรารถนาที่ส  าคัญของแต่ละบุคคลที่ช่วยกระตุ้นให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยจูงใจใหบุ้คคลมีความตอ้งการที่จะปฏิบตัิงานใหด้ีขึน้  
และความผกูพนัต่อองคก์ร 3 ดา้นประกอบดว้ยดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดั
ฐานทางสงัคมจะยึดแนวคิดของ Jaros (2007) มาก าหนดเป็นกรอบการด าเนินงานวิจัยในครัง้นี ้
ซึ่งมีแนวคิดที่ว่าความผูกพนัต่อองคก์รจะเป็นความรูส้ึกที่พนักงานมีต่อองคก์ร ซึ่งจะมีการแสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรมดว้ยการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่องคก์รวางไว ้รวมถึงการปฏิบตัิงานเพื่อให้
บรรลวุตัถปุระสงค ์เปา้หมายขององคก์รที่วางไว ้เพราะจากแนวคิดนีค้วามผกูพนัต่อองคก์รจะเป็น
แรงผลกัสว่นหนึ่งที่ช่วยใหพ้นกังานในองคก์รรว่มเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยผลกัดนัใหอ้งคก์รประสบ
ความส าเรจ็ได ้จากแนวคิดตวัแปรดงักลา่วจะช่วยใหบ้รษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)จะมีบคุลากรใน
องคก์รที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ช่วยกันร่วมมือใหอ้งคก์รสามารถด าเนินงานต่อไปไดอ้ย่าง
ยั่งยืน 

จากงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งของคณุโสมสิรี มลูทองทิพย์ (2556) งานวิจยัของคณุฐิติมา หลกั
ทอง (2557) และงานวิจยัของคณุญภาภญั เจริญชนัษา (2561)ไดย้ึดกรอบแนวคิดของ Porter & 
Steers (1997) มาก าหนดเป็นกรอบการด าเนินงานวิจัย โดยการน าตัวแปรด้านลักษณะงาน
ประกอบดว้ย ความมีอิสระในงาน ความหลากหลายของงาน ความกา้วหนา้ในงาน และการติดต่อ
สมัพันธก์ับผูอ้ื่นมาใชใ้นงานวิจัย แต่จะแตกต่างกันที่ตวัแปรที่น  ามาใชใ้นการวดัความผูกพันต่อ
องคก์ร ท าใหผ้ลการวิจยัที่ออกมามีผลลพัธท์ี่ต่างกนั ซึ่งลกัษณะงานจะเป็นสว่นหนึ่งที่ช่วยกระตุน้
ใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในงาน จะสง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รได ้งานวิจยัของคณุธัญธิภา 
แก้วแสง (2558) ไดย้ึดกรอบแนวคิดของรุจิรา เรืองวิไลกฤตย ์(2556) มาก าหนดเป็นกรอบการ
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ด าเนินงานวิจัย โดยการน าองคป์ระกอบของตัวแปรตาม คือด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้าน
ความรูส้ึก ด้านการรับรูม้าใช้ในงานวิจัยครั้งนี ้ แต่มีความแตกต่างกัน เพราะงานวิจัยนี ้ใช้
องคป์ระกอบดา้นความรูส้ึกเป็นตัวแปรตาม แต่งานวิจัยของคุณธัญธิภาใชด้า้นความรูส้ึกเป็น
องค์ประกอบความจงรกัภักดีในตัวแปรต้น ท าให้ผลลัพธ์ของการวิจัยจะ มีความแตกต่างกัน 
งานวิจัยของคุณปกภณ จันทศาสตร ์(2557) งานวิจัยของคุณนิตยา บา้นโก๋ (2558) คุณจิระพร 
จนัทภาโส (2558) คณุลลิตา จนัทรง์าม (2559) และคุณอษุาวดี บุญหุ่น (2561) ไดอ้า้งอิงทฤษฎี
การจงูใจอีอารจี์ของอลัเดอรเ์ฟอร ์(1969) ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอรซ์เบอรก์ (1959) และแนวคิด
ของ Hewitt Associates (2003) มาใชใ้นงานวิจยันีเ้ช่นกนั ซึ่งทัง้ 4 งานวิจยันีไ้ดว้ดัความผกูพนัต่อ
องคก์รเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ตัวแปรตน้ที่น  ามาใชใ้นการวดัผลที่ไม่เหมือนกัน จะส่งผลให้
ผลลพัธท์ี่ออกมามีความแตกต่างกนั งานวิจยัของคณุอนรุดี ฤทยัธรรม (2562) ไดย้ึดกรอบแนวคิด
ของ Alderfer (1969) มาก าหนดเป็นกรอบการด าเนินงานวิจัย  โดยการน าตัวแปรต้นด้าน
ความกา้วหนา้และมั่นคงในงานมาใชใ้นการวดัผล แต่มีตวัแปรตน้อื่นที่ใชใ้นการวดัที่แตกต่างกนั 
ท าใหผ้ลลพัธท์ี่ไดอ้อกมาจากงานวิจัยจะมีความแตกต่างกัน จากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถน า
ขอ้มลูของงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมาเป็นสว่นหนึ่งในการอา้งอิงส าหรบังานวิจยันีไ้ด ้
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)ซึง่เป็นการวิจยัเชิงปรมิาณ (quantitative research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส  ารวจดว้ยการใช้
แบบสอบถาม (survey research) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ซึง่มีระเบียบวิจยั ดงันี ้
 1.การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 2.เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
 3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 4.จดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
 5.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง 

      ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
3,577 คน (ขอ้มูลจากหน่วยงานทรพัยากรบุคคล 2563) ใชก้ารก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane (1973) โดยใชส้ตูรหาขนาดตวัอย่างระดบัความเช่ือมั่น 95% ระดบัความคลาดเคลื่อนไม่
เกิน 5% ในการวิจยัครัง้นีไ้ดก้  าหนดขนาดตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง โดยแสดงการค านวณได ้
ดงันี ้
    n   =      N           
      1+N(e)2 

          โดยก าหนดค่า n = จ านวนของขนาดตวัอย่าง 
    N = จ านวนรวมของประชากรทัง้หมดที่ใชใ้น                         
  การศกึษา 
    e  = ความคลาดเคลื่อนของกลุม่ตวัอย่าง (0.05) 
           ซึง่แทนค่าในสตูรไดด้งันี ้
    n   =         3,577          =  360 คน   
      1+3,577(0.05)2 

      จากการค านวณตามสตูรหากลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ 360 คน และเพื่อใหก้าร
เก็บขอ้มูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ์จึงเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 11% ของกลุ่มตัวอย่าง 
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(360x11 = 39.60) หรือส ารอง 40 คน โดยนับรวมเป็นกลุ่มตวัอย่าง ดงันัน้ก าหนดขนาดจ านวน
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัส าหรบัในครัง้นีท้ัง้หมดเท่ากบั 400 คน 
      การสุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจัยในครัง้นี ้ใชว้ิธีแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) ดงันี ้

ขั้นที ่1 ใชก้ารเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูิอย่างเป็นสดัสว่น (Proportional 
Stratified random sampling) โดยก าหนดขนาดตัวอย่างของพนักงานในบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) แยกตามสายงาน ดงันี ้
ตาราง 2 จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 

สายงาน 
จ านวน 
(คน) 

สัดส่วนเม่ือเทยีบ 
กับประชากร 

ทัง้หมด (ร้อยละ) 

จ านวนกลุ่ม 
ตัวอย่าง 
(คน) 

สายประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 913 25.52 102 
สายประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการเงิน 550 15.38 62 
สายกลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ตน้ และก๊าซธรรมชาติ 1,120 31.31 125 
สายกลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย 470 13.14 53 
สายกลุม่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 524 14.65 59 
พนกังานรวม 3,577 100 400 

ขั้นที่ 2 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยจะ
ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามที่ไดจ้ดัเตรียมไว ้ใหพ้นกังานในบริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน)ตอบแบบสอบถามเท่านัน้ และเก็บขอ้มลูจนครบตามจ านวน 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ิจัยได้

สรา้งขึน้เพื่อศกึษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)โดยแบ่งเป็น 4 
สว่นคือ 
        ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร โดย
ค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Questions) ใหผู้ต้อบเลือกตอบเพียงขอ้เดียว ไดแ้ก่ 
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ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้

 - เพศชาย 
 - เพศหญิง 
ข้อที่ 2 อายุ เป็นระดับการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinary Scale) 

โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้(ชานนทร ์ปวงละคร 2551) 
 - 18 – 24 ปี 
 - 25 – 31 ปี 
 - 32 – 38 ปี 
 - 39 – 45 ปี 
 - 46 – 52 ปี 
 - 53 – 60 ปี 
ข้อที่ 3 สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal 

Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้
- โสด 
- สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
- หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
ข้อที่  4 ระดับการศึกษา  เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 

(Ordinary Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้
 - ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
 - ปรญิญาตร ี
 - สงูกวา่ปรญิญาตร ี
ข้อที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดับการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ 

(Ordinary Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้(ชานนทร ์ปวงละคร 2551) 
 - ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
 - 10,001 – 20,000 บาท 
 - 20,001 – 30,000 บาท 
 - 30,001 – 40,000 บาท 
 - 40,001 – 50,000 บาท 
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 - 50,001 – 60,000 บาท 
 - 60,001 บาทขึน้ไป 
ข้อที ่6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานกับองคก์ร เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภท

เรียงล าดบั (Ordinary Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้(ชานนทร ์ปวงละคร 2551) 
 - ต ่ากวา่ 6 ปี 
 - 6 – 10 ปี 
 - 11 – 15 ปี 
 - 16 – 20 ปี 
 - 20 ปีขึน้ไป 

      ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความ
หลากหลายในการท างาน ความทา้ทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่น จ านวน 11 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบ
เดียว เป็นลกัษณะ Likert Scale และวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยการให้
คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั และมีเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงันี ้

คะแนน     ระดับความคิดเหน็  
   5   หมายถึง   เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  
   4   หมายถึง   เห็นดว้ย 
   3   หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
   2   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
   1   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
เม่ือไดร้วบรวมและแจกแจงความถ่ีแลว้ ในการอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ิจยัใช้

สตูรส าหรบัการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ โดยใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผลแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบัดงันี ้
        ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =  ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 
        จ านวนชัน้ 
     =  5 – 1 = 0.80 
            5 
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ดงันัน้ เกณฑเ์ฉลี่ยระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะงาน โดยแบ่งออกเป็น
แบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความหลากหลายในการท างาน ความทา้ทายของงาน ความอิสระ
ในการท างาน และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น สามารถแบง่เป็น 5 ระดบั ไดด้งันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัลกัษณะงานในระดบัมากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัลกัษณะงานในระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัลกัษณะงานในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัลกัษณะงานในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัลกัษณะงานในระดบันอ้ยที่สดุ 
      ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความกา้วหนา้และมั่นคงในการ
ท างาน จ านวน 9 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบ
เดียว เป็นลกัษณะ Likert Scale และวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยการให้
คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั และมีเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงันี ้

คะแนน     ระดับความคิดเหน็  
   5   หมายถึง   เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  
   4   หมายถึง   เห็นดว้ย 
   3   หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
   2   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
   1   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
เม่ือไดร้วบรวมและแจกแจงความถ่ีแลว้ ในการอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ิจยัใช้

สตูรส าหรบัการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ โดยใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผลแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบัดงันี ้
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        ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 
       จ านวนชัน้ 
     =  5 – 1 = 0.80 
            5 

ดังนั้น เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยแบ่งออกเป็น
แบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และ
ความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างาน สามารถแบง่เป็น 5 ระดบั ไดด้งันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจงูใจในระดบั
มากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจงูใจในระดบั
มาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจงูใจในระดบั
ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจงูใจในระดบั
นอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจงูใจในระดบั
นอ้ยที่สดุ 

      ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน)โดยแบง่ออกเป็นดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม 
จ านวน 9 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว เป็น
ลักษณะ Likert Scale และวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยการใหค้ะแนน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั และมีเกณฑก์ารให้
คะแนน ดงันี ้

 คะแนน       ระดับความคิดเหน็ต่อความผูกพันต่อองคก์ร  
   5   หมายถึง   เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  
   4   หมายถึง   เห็นดว้ย 
   3   หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
   2   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
   1   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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เม่ือไดร้วบรวมและแจกแจงความถ่ีแลว้ ในการอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ิจยัใช้
สตูรส าหรบัการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ โดยใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผลแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบัดงันี ้
        ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ – ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ 
       จ านวนชัน้ 
     =  5 – 1 = 0.80 
            5 

ดังนั้น เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)โดยแบ่งออกเป็นดา้นความรูส้กึ ดา้นความตอ่เนื่อง และดา้น
บรรทดัฐานทางสงัคม สามารถแบง่เป็น 5 ระดบั ไดด้งันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพันต่อ
องคก์รอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพันต่อ
องคก์รอยู่ในระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อ
องคก์รอยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพันต่อ
องคก์รอยู่ในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพันต่อ
องคก์รอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
             เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บ การรวบรวมขอ้มูลส าหรบัในครัง้นี ้คือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงัตอ่ไปนี ้

      1. มีการศกึษาหาขอ้มลูจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ
เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

      2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ลกัษณะสว่นบคุคล ลกัษณะ
งาน แรงจูงใจ และความผูกพันต่อองค์กร เพื่อสร้างแบบสอบถามให้มีความชัดเจนตาม
จดุมุ่งหมายของการวิจยั 
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     3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบการวิจัย คือ
ลกัษณะสว่นบคุคล ลกัษณะงาน แรงจงูใจ และความผกูพนัตอ่องคก์ร 

     4. น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบ ความถกูตอ้ง และเสนอแนะเพื่อน ามาแกไ้ขเพิ่มเติมใหถ้กูตอ้ง 

     5. น าแบบสอบถามที่ไดร้บัขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์
มาปรบัปรุงแกไ้ข และตรวจสอบใหถ้กูตอ้งตรงกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

     6. น าแบบสอบถามที่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content Validity) และการใชส้  านวนภาษา เพื่อปรบัปรุงแก้ไขครัง้
สดุทา้ยก่อนน าไปทดลองใช ้(Try Out) 

     7. น าแบบสอบถามปรกึษาต่ออาจารยท์ี่ปรกึษางานวิจยัเพื่อตรวจสอบอีก
ครัง้ โดยต้องปรบัปรุงรอบสุดท้ายก่อนน าไปลองใช้ (Try Out) โดยการน าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณน์ัน้ไปทดลองใชก้บัตวัอย่างจ านวน 40 ตวัอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดย
ใชส้ตูรแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s alpha) (บุญชม ศรีสะอาดบญัชา 2545) เพื่อใหไ้ดค้่า

ความเช่ือมั่น โดยมีค่าระหว่าง 0 < α< 1 หากไดค้่าที่ใกลเ้คียงกับ 1 แสดงว่ามีความเช่ือถือได้
มาก โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรบัไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 0.6 จึงจะยอมรบัไดว้่ามีความเช่ือมั่น 
(Nunnally 1978) ซึง่ผลทดสอบความเชื่อมั่นเรยีงตามขอ้มลูรายละเอียดแตด่า้น ดงันี ้

แบบสอบถาม         ค่าความเชื่อม่ัน 
ลกัษณะงาน 
ความหลากหลายในการท างาน   0.791 
ความทา้ทายของงาน    0.677 
ความอิสระในการท างาน    0.734 
การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น    0.722 
แรงจงูใจ 
ผลตอบแทนและสวสัดิการ    0.716 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน    0.773 
ความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างาน  0.726 
ความผกูพนัตอ่องคก์ร 
ดา้นความรูส้กึ     0.807 
ดา้นความตอ่เนื่อง     0.893 
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ดา้นบรรทดัฐาน     0.763 
     8. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณไ์ปใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษางานวิจัยครัง้นีศ้ึกษาถึงลกัษณะส่วนบุคคลลกัษณะงานและแรงจูงใจที่มี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทปตท. จ ากัด (มหาชน)  โดยแบ่ง
ลกัษณะของขอ้มลู ดงันี ้
  1. แหลง่ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary Data) เป็นขอ้มลูที่ไดจ้ากการน าแบบสอบถามที่
ผ่านการเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธไ์ปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คนในบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน)โดยก่อนที่ผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมขอ้มลูจะท าการชีแ้จงใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
ไดเ้ขา้ใจถึงวัตถุประสงค ์และมีการอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามก่อนเริ่มตน้ท า จากนั้นจึง
รวบรวมแบบสอบถามที่ไดน้  ามาจดักระท าขอ้มลูเพื่อการวิเคราะหต์่อไป 
  2. แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มลูที่ไดม้าจากการศึกษาจาก
ต ารา หนังสือ บทความ เอกสาร ทฤษฎีหลักการ รวมถึงงานวิจัยที่ เก่ียวข้องต่าง ๆ  ทั้งจาก
หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน และแหล่งขอ้มูลทางอินเตอรเ์น็ต เพื่อใชป้ระกอบการสรา้ง
แบบสอบถาม รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาการวิจยัในครัง้นี ้ 

4. การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะหข์อ้มูล 
การจัดท าข้อมูล  

      หลงัจากที่ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มลูครบถว้นแลว้จึงไดก้ าหนดการวิเคราะหข์อ้มลู
จากแบบสอบถามที่ด  าเนินการเก็บ รวบรวมมาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยจะน าแบบสอบที่ไดม้าตรวจสอบ
ความสมบรูณข์องการตอบแบบสอบถาม โดยจะด าเนินการคดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 

2. ท าการลงรหสั (Coding) ผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามที่มีความสมบรูณม์าลง
รหสั โดยแบ่งเป็นกลุม่ตามตวัแปรท่ีไดท้  าการศกึษา  

3. ประมวลผลขอ้มูล (Processing) น าแบบสอบถามที่ลงรหัสเรียบรอ้ยมา
บันทึกลงในคอมพิวเตอรโ์ดยประมวลผลข้อมูลผ่านโปรแกรมสถิติส  าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร ์(Statistic Package for Social Science : SPSS) เพื่อวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา และท า
การทดสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะหข์้อมูล  
       แบบสอบถามที่ไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นพนกังานของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)
จ านวน 400 คน ซึง่ผูว้ิจยัมีการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

 1. การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
 1.1 แบบสอบถามสว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบคุคลไดแ้ก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร โดย
จะใชก้ารหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 1.2 แบบสอบถามส่วนที่  2 เก่ียวกับลักษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน 
ประกอบดว้ย ความหลากหลายในการท างาน ความทา้ทายของงาน ความอิสระในการท างาน 
และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 1.3 แบบสอบถามส่วนที่  3 เก่ียวกับแรงจูงใจ โดยแบ่ งเป็น  3 ด้าน 
ประกอบดว้ย ผลตอบแทนและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความกา้วหนา้และ
มั่นคงในการท างาน โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

1.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 เก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์ร โดยแบ่งเป็น 3 
ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม โดยจะใชค้่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2.การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดงันี ้

  2.1 สมมติฐานขอ้ที่ 1 ลกัษณะสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รที่แตกต่างกนัมีความผกูพนั
ต่อองคก์รที่แตกต่างกัน โดยใชส้ถิติ Independent t-test และ One-way Analysis of Variance 
(One-Way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน 

  2.2 สมมติฐานข้อที่  2 ลักษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ความหลากหลายในการท างาน ความท้าทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมี
ปฏิสมัพันธก์ับผูอ้ื่นที่มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน )โดยใช้สถิ ติ  Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบ
สมมติฐาน 
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  2.3 สมมติฐานข้อที่  3 แรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความกา้วหนา้และมั่นคงในการ
ท างานที่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)โดยใช้
สถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน 

5. สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัมีดงันี ้

     1. การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชส้ถิติ
พืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

 1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) ใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2561) 

𝑃 =  
𝑓(100)

𝑛
 

 เม่ือ P  แทน รอ้ยละหรอืเปอรเ์ซ็นต ์

  𝑓 แทน ความถ่ีหรือจ านวนที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็น
     รอ้ยละ 

  𝑛  แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรอืจ านวนประชากร 
 1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2561) 

 

 

 เม่ือ  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

           ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

           𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชส้ตูร (กัลยา 

วานิชยบ์ญัชา 2561) 
 

 
 เม่ือ  S.D แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 
  X แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 
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   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
   แทน ผลรวมของแตล่ะตวัดว้ยก าลงัสอง 

  𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
  n-1 แทน จ านวนตวัแปรอิสระ  

      2. สถิติที่ใชใ้นการหาคณุภาพของแบบสอบถามเพื่อหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s alpha Coefficiency) (กัลยา วา
นิชยบ์ญัชา 2546) 

 

    
   เม่ือ    Cronbach’s alpha แทน คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น 
                 K   แทน จ านวนค าถาม 
 แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหวา่ง ค าถาม 
       แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของ
       ค าถาม 
      3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 การทดสอบสมมติฐานทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 กลุม่ โดยใช ้Independent t-test (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2546) 

  3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มเท่ากนั                   (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา 2546) 

 

 
         เม่ือ t แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
     แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
    แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ 

      ตวัอย่างที่ 1 
    แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ 

      ตวัอย่างที่ 2 

= 
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    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

  3.1.2 ก ร ณี ที่ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ข อ ง ทั้ ง  2 ก ลุ่ ม ไ ม่ เ ท่ า กั น                                  
           (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2546) 

 

โดยที่ 
   
 
 
  เม่ือ  t แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
    แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ 

      ตวัอย่างที่ 1 
 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ 

    ตวัอย่างที่ 2 
    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
 แทน องศาแห่งความอิสระ (Degree of  

    Freedom) 
  3.2 การทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ มีมากกว่า 2 กลุ่มใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of 
Variance: One-Way ANOVA) ระดบัความเช่ือมั่นที่ 95% โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา 
2546) 

 3.2.1 ใชค้่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั มีสตูรดงันี ้

 

 เม่ือ  F แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-Distribution 
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    แทน ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
    แทน ค่าความแปรปรวนในกลุม่ 
  โดย df หรือชัน้แห่งความเป็นอิสระระหว่างกลุ่มเท่ากับ (k-1) และภายใน

กลุ่มเท่ากบั (n-k) เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 หรือระดบัความเช่ือมั่น 
95% จึงทดสอบรายคู่  โดยใช้วิ ธี รายคู่  โด ยใช้วิ ธี  LSD (Least Significant Different) เพื่ อ
เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545) 
 

  โดยที่ 
 

 

 เม่ือ  LSD แทน ค่าผลต่างนัยส าคัญที่ค  านวณไดส้  าหรบั
  ประชากรกลุม่ที่ i และ j 
 MSE  แท น  ค่ า  Mean Square Error จ ากต ารา ง

 วิเคราะหค์วามแปรปรวน 
         K แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใชท้ดสอบ 
         n แทน จ านวนขอ้มลูตวัอย่างทัง้หมด 

        α แทน ค่าความเชื่อมั่น 
 3.2.2 ใชค้่า Brown-Forsythe (B) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่

เท่ากนั (Hartung 2001) มีสตูรดงันี ้

 

  โดย 
 
  
  เม่ือ  แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
     แทน ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
    แทน ค่า Mean Square Error จากตาราง 
    วิเคราะหค์วาม แปรปรวน 
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 K แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 N แทน ขนาดประชากร 

    แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 
 เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจึงทดสอบรายคู่โดยใชส้ตูร

วิเคราะหผ์ลต่างคา่เฉลี่ยรายคู ่Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตสุิงห ์2543) ดงันี ้
 

 

 เม่ือ  t แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
    แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายใน

      กลุม่ 
    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ i 
    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ j 
    แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ i 
    แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างของกลุม่ j 
  3.3 ค่าสถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัแปรที่เป็นอิสระต่อกนั เป็นค่า
ประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวท่ีแต่ละตัวต่างมีระดับการวัดของขอ้มูลแตกต่างกัน 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2544) 

 

 

 โดย   แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
   แทน ผลรวมของคะแนนชดุ X 
   แทน ผลรวมของคะแนนชดุ Y 
   แทน ผลรวมของคะแนนชดุ X แต่ละตวัยกก าลงั 2 
   แทน ผลรวมของคะแนนชดุ Y แต่ละตวัยกก าลงั 2 
   แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X กบั Y 
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  n แทน จ านวนคน หรือกลุม่ตวัอย่าง 
  โดยที่ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์จะมีคา่ระหว่าง -1 < r < 1 ความหมายของ

ค่า r (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2544) คือ 
  1. ค่า r เป็นลบ แสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงขา้มกนั คือ 

ถา้ X เพิ่ม Y จะลด แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม 
  2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกัน คือ 

ถา้ X เพิ่ม Y จะเพิ่มดว้ย แต่ถา้ X ลด Y จะลดลงดว้ย 
  3. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 

และมีความสมัพนัธก์นัมาก 
  4. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนั

ขา้ม และมีความสมัพนัธก์นัมาก 
  5. ถา้ r = 0 แสดงวา่ มี X และ Y ไม่มีความสมัพนัธ ์
   เกณฑก์ารแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิ ระดบัความสมัพนัธก์ าหนด ดงันี ้
  ถา้คา่ r มีค่าระหวา่ง 0.81-1.00 แสดงวา่  มีความสมัพนัธส์งูมาก 
  ถา้คา่ r มีค่าระหวา่ง 0.61-0.80 แสดงวา่  มีความสมัพนัธส์งู 
  ถา้คา่ r มีค่าระหวา่ง 0.41-0.60 แสดงวา่  มีความสมัพนัธป์านกลาง 
  ถา้คา่ r มีค่าระหวา่ง 0.21-0.40 แสดงวา่  มีความสมัพนัธต์  ่า 
  ถา้คา่ r มีค่าระหวา่ง 0.01-0.20 แสดงวา่  มีความสมัพนัธต์  ่ามาก 
  ถา้คา่ r มีค่าระหวา่ง 0.00  แสดงวา่  ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษา ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงานและแรงจงูใจที่มีความสมัพนัธ์
กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัทปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยการวิเคราะหข์อ้มลู และ
การแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลู โดยผูว้ิจยัไดแ้ทนสญัลกัษณต์่าง ๆ ที่ใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
    n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
  Min แทน  ค่าต ่าสดุ (Minimum) 
  Max แทน ค่าสงูสดุ (Maximum) 
    แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
  S.D. แทน ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  M.S. แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
  SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
  df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
  t แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา t-Distribution 
  r แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
  F แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณาใน F-Distribution 
  LSD  แทน Least Significant Difference 
  Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
  Prob. แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
  H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
  H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
  * แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัย

ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งน าเสนอ
ออกเป็น 2 สว่นตามล าดบั ดงันี ้
  ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา แบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหล์ักษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์ร  โดยจะใช้การหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 ตอนที่  2 การวิเคราะห์เก่ียวกับลักษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน
ประกอบดว้ย ความหลากหลายในการท างาน ความทา้ทายของงาน ความอิสระในการท างาน 
และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยจะใช้การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ตอนที่  3 การวิ เค ราะห์ เก่ี ยวกับ แรงจู งใจ  โดยแบ่ ง เป็ น  3 ด้าน 
ประกอบดว้ย ผลตอบแทนและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความกา้วหนา้และ
มั่นคงในการท างาน โดยจะใช้การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์ร โดยแบ่งเป็น 3 
ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความรูส้กึ ดา้นความตอ่เนื่อง และดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม โดยจะใชก้าร
หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

 สมมติฐานขอ้ที่ 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่
ปฏิบตัิงานกบัองคก์รต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ Independent t-test 
และ One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอ้ที่ 2 ลกัษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความ
หลากหลายในการท างาน ความทา้ทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่นมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยใช้
สถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน 
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 สมมติฐานข้อที่  3 แรงจูงใจ โดยแบ่ งเป็น  3 ด้าน  ประกอบด้วย 
ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความกา้วหนา้และมั่นคงในการ
ท างานที่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)โดยใช้
สถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา แบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

  ตอนที่ 1 การวิเคราะหล์ักษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร โดยจะใชก้ารหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) ไดด้งันี ้
ตาราง 3 แสดงความถ่ี และค่ารอ้ยละของลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 140 35.0 
 หญิง 260 65.0 
 รวม 400 100.0 

อายุ    

 18 – 24 ปี 10 2.5 

 25 – 31 ปี 212 53.0 

 32 – 38 ปี 83 20.8 

 39 – 45 ปี 37 9.3 

 46 – 52 ปี 33 8.2 

 53 – 60 ปี 25 6.2 
 รวม 400 100.0 

สถานภาพ    

 โสด 277 69.3 

 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 120 30.0 

 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 3 0.7 
 รวม 400 100.0 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา   

 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 13 3.3 

 ปรญิญาตร ี 186 46.5 

 สงูกวา่ปรญิญาตร ี 201 50.2 
 รวม 400 100.0 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน   

 10,001 – 20,000 บาท 21 5.3 

 20,001 – 30,000 บาท 64 16.0 

 30,001 – 40,000 บาท 131 32.7 

 40,001 – 50,000 บาท 71 17.7 

 50,001 – 60,000 บาท 41 10.3 

 60,001 บาทขึน้ไป 72 18.0 
 รวม 400 100.0 

ระยะเวลาทีป่ฏบัิตงิานกบัองคก์ร   

 ต ่ากวา่ 6 ปี 238 59.5 

 6 – 10 ปี 65 16.3 

 11 – 15 ปี 40 10.0 

 16 – 20 ปี 24 6.0 

 20 ปีขึน้ไป 33 8.2 
 รวม 400 100.0 

  จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีจ้  านวน 400 คน โดยจ าแนกตามตวัแปร ดงันี ้

เพศ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 260 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

65.0 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 140 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.0 ตามล าดบั 
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อายุ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ25 – 31 ปี จ านวน 212 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 53.0 รองลงมา อายุ 32 – 38 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 อายุ 39 – 45 ปี จ านวน 
37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.3 อายุ 46 – 52 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.2 อายุ 53 – 60 ปี 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 และอายุ 18 – 24 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
ตามล าดบั 

สถานภาพ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 277 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 69.3 รองลงมาคือสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.0 และ
สถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.7 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 

201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.2 รองลงมาปริญญาตรี จ านวน 186 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.5 และต ่า
กวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.3 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 

จ านวน 131 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.7 รองลงมา 60,001 บาทขึน้ไป จ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
18.0 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.7 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 
64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.0 50,001 – 60,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.3 10,001 – 
20,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.3 และต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 0 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 0.0 ตามล าดบั 

ระยะเวลาทีป่ฏบัิตงิานกับองคก์ร  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รต ่ากว่า 6 ปี 

จ านวน 238 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.5 รองลงมาระยะเวลา 6 – 10 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
16.3 ระยะเวลา 11 – 15 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.0 ระยะเวลา 20 ปีขึน้ไป จ านวน 33 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.2 และระยะเวลา 16 – 20 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.0 ตามล าดบั 
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ตาราง 4 แสดงความถ่ี และค่ารอ้ยละของลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม    
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร (จดั
กลุม่ใหม่) 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ    

 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 31 ปี 222 55.5 

 32 – 38 ปี 83 20.8 

 39 – 45 ปี 37 9.3 

 46 ปีขึน้ไป 58 14.5 
 รวม 400 100.0 

สถานภาพ    

 โสด / หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู ่ 280 70.0 

 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 120 30.0 
 รวม 400 100.0 

ระดับการศึกษา   

 ต ่ากวา่หรือเทียบเทา่ปรญิญาตรี 199 49.8 

 สงูกวา่ปรญิญาตร ี 201 50.2 
 รวม 400 100.0 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน   

 ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 30,000 บาท 85 21.3 

 30,001 – 40,000 บาท 131 32.7 

 40,001 – 50,000 บาท 71 17.7 

 50,001 – 60,000 บาท 41 10.3 

 60,001 บาทขึน้ไป 72 18.0 
 รวม 400 100.0 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระยะเวลาทีป่ฏบัิตงิานกบัองคก์ร   

 ต ่ากวา่ 6 ปี 238 59.5 

 6 – 10 ปี 65 16.3 

 11 – 15 ปี 40 10.0 

 16 ปีขึน้ไป 57 14.2 
 รวม 400 100.0 

 จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
จ าแนกตาม อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบั
องคก์ร โดยการจดักลุม่ใหม่ จ าแนกตามตวัแปรดงันี ้

อายุ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 31 ปี จ านวน 222 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.5 รองลงมา อาย ุ32 – 38 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 อาย ุ46 ปี
ขึน้ไป จ านวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.5 และอาย ุ39 – 45 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.3 
ตามล าดบั 

สถานภาพ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด / หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกัน

อยู่ จ  านวน 280 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.0 รองลงมา สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน จ านวน 120 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 30.0 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 

201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.2 รองลงมา ต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี จ านวน 199 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 49.8 ตามล าดบั 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 

จ านวน 131 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.7 รองลงมา รายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30,000 บาท จ านวน 85 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.3 รายได ้60,001 บาทขึน้ไป จ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.0 รายได ้
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40,001 – 50,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.7 และรายได ้50,001 – 60,000 บาท 
จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.3 ตามล าดบั 

ระยะเวลาทีป่ฏบัิตงิานกับองคก์ร  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รต ่ากว่า 6 ปี 

จ านวน 238 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.5 รองลงมา ระยะเวลา 6 – 10 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
16.3 ระยะเวลา 16 ปีขึน้ไป จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.2 และระยะเวลา 11 – 15 ปี จ านวน 
40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.0 ตามล าดบั 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะหเ์ก่ียวกับลกัษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
ความหลากหลายในการท างาน ความท้าทายของงาน  ความอิสระในการท างาน และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยจะใช้การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
ตาราง 5 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัลกัษณะงานของกลุม่ตวัอย่าง
จ านวน 400 คน ดงันี ้

ลักษณะงาน  �̅� S.D. ระดับความคดิเหน็ 
ความหลากหลายในการท างาน    

 1.งานท่ีท่านปฏิบตัิอยู่ตอ้งใชค้วามรู ้ความ
ช านาญในการปฏิบตัิงาน 

4.30 0.663 มากท่ีสดุ 

 2.ท่านไดพ้ฒันาความรูข้องท่านอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อน ามาใชใ้นงานของทา่น 

4.18 0.666 มาก 

 3.งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานท่ีน่าสนใจและทา้
ทายความสามารถ 

3.95 0.864 มาก 

 ความหลากหลายในการท างานโดยรวม 4.14 0.618 มาก 

ความทา้ทายของงาน    

 4.งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตอืรือรน้
อยู่เสมอ 

4.10 0.755 มาก 

 5.งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อ
องคก์ร 

4.22 0.687 มากท่ีสดุ 

 ความทา้ทายของงานโดยรวม 4.16 0.635 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ลักษณะงาน �̅� S.D. ระดับความคดิเหน็ 
ความอิสระในการท างาน    
 6.ท่านมีอิสระในการก าหนดเปา้หมายและวิธีการ
ปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตวัเอง 

3.84 0.857 มาก 

 7.ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้กบังานไดด้ว้ยตวัเอง 

3.97 0.761 มาก 

 8.ท่านมีโอกาสเสนอความคดิเห็นใหม่ ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของท่านอยู่เสมอ 

4.02 0.757 มาก 

 ความอิสระในการท างานโดยรวม 3.94 0.670 มาก 

การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืน    
 9.งานที่ท่านรบัผิดชอบอยู่จะตอ้งมีการประสานงาน
กบัผูอ้ื่นภายในหรอืภายนอกหน่วยงาน 

4.57 0.525 มากท่ีสดุ 

 10.เพื่อนรว่มงานของท่านยนิดีที่จะใหค้วาม
ช่วยเหลือเม่ืองานของท่านเกิดปัญหา 

4.38 0.617 มากท่ีสดุ 

 11.ท่านสามารถยอมรบัและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกบัเพื่อนรว่มงานของท่านได ้

4.43 0.601 มากท่ีสดุ 

 การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืนโดยรวม 4.46 0.458 มากทีสุ่ด 

ลักษณะงานโดยรวม 4.18 0.458 มาก 

 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัลกัษณะงานโดยรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะงานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ 
 ความหลากหลายในการท างาน 
 ผลการวิเคราะหด์า้นความหลากหลายในการท างาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความคิดเห็นต่อความหลากหลายในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 

ดา้นความหลากหลายในการท างาน ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานที่ท่าน
ปฏิบัติอยู่ต้องใชค้วามรู ้ความช านาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความ
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คิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมา คือ ท่านไดพ้ัฒนาความรูข้อง
ท่านอย่างสม ่าเสมอเพื่อน ามาใชใ้นงานของท่าน ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และงานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่น่าสนใจและท้าทาย
ความสามารถ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.95 ตามล าดบั 
 ความทา้ทายของงาน 
 ผลการวิเคราะห์ด้านความท้าทายของงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นต่อความทา้ทายของงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ 

ดา้นความทา้ทายของงาน ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่เป็น
งานที่มีความส าคัญต่อองคก์ร ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 รองลงมา คือ งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอ 
ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 ตามล าดบั 
 ความอิสระในการท างาน 
 ผลการวิเคราะหด์า้นความอิสระในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นต่อความอิสระในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ 

ดา้นความอิสระในการท างาน ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านมีโอกาสเสนอ
ความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของท่านอยู่เสมอ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 รองลงมา คือ ท่านสามารถใช้
วิจารณญาณในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้กบังานไดด้ว้ยตวัเอง ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และท่านมีอิสระในการก าหนด
เป้าหมายและวิธีการปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตวัเอง ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 ตามล าดบั 
 การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืน 
 ผลการวิเคราะหด์า้นการมีปฏิสมัพันธก์ับผูอ้ื่น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นต่อการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ 

ดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ งานที่ท่านรบัผิดชอบ
อยู่จะตอ้งมีการประสานงานกบัผูอ้ื่นภายในหรือภายนอกหน่วยงาน ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
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ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 รองลงมา คือ ท่านสามารถยอมรบั
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานของท่านได้ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และเพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะให้
ความช่วยเหลือเม่ืองานของท่านเกิดปัญหา ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 ตามล าดบั 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เก่ียวกับแรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความกา้วหนา้และมั่นคงในการ
ท างาน โดยจะใชก้ารหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ตาราง 6 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัแรงจงูใจของกลุม่ตวัอย่าง
จ านวน 400 คน ดงันี ้

แรงจูงใจ  �̅� S.D. ระดับความคดิเหน็ 
ผลตอบแทนและสวัสดกิาร    

 1.ท่านมีความพงึพอใจกบัเงินเดือน โบนสั และ
การปรบัเงินเดอืนที่ท่านไดร้บั 

4.02 0.764 มาก 

 2.ท่านมีความพงึพอใจกบัสวสัดิการต่าง ๆ ที่ท่าน
ไดร้บั เช่นการตรวจสขุภาพประจ าปี การเบิกค่า
รกัษาพยาบาล รถรบัสง่พนกังาน เป็นตน้ 

4.26 0.645 มากท่ีสดุ 

 3.องคก์รของท่านมีการสรา้งแรงจงูใจในการ
ท างานใหแ้กพ่นกังานที่ตัง้ใจท างาน เชน่ การให้
รางวลัแกพ่นกังานดีเดน่ เป็นตน้ 

3.94 0.855 มาก 

 ผลตอบแทนและสวัสดกิารโดยรวม 4.07 0.597 มาก 

สภาพแวดล้อมในการท างาน    

 4.สถานที่ปฏบิตัิงานของทา่นมีความปลอดภยั
และสามารถปอ้งกนัภยัจากอนัตรายได ้

4.30 0.600 มากท่ีสดุ 

 5.สถานที่ปฏบิตัิงานของทา่นมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 

4.32 0.580 มากท่ีสดุ 

 6.สถานที่ปฏบิตัิงานของทา่นมีการจดัวาง และ
จดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

4.06 0.718 มาก 

 สภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวม 4.22 0.533 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 6 (ต่อ)    

แรงจูงใจ  �̅� S.D. ระดับความคดิเหน็ 
ความกา้วหน้าและม่ันคงในการท างาน    
 7.ท่านไดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การเลื่อนต าแหนง่
ในระยะเวลาที่เหมาะสมอยา่งเป็นธรรม 

3.80 0.859 มาก 

 8.ท่านไดร้บัการอบรม ฝึกฝน รวมถึงการพฒันาให้
พรอ้มกา้วสูห่นา้ท่ีการงานท่ีสงูขึน้ 

3.95 0.771 มาก 

 9.ในองคก์รของท่านมีการโยกยา้ย ปรบัเปลี่ยน
ต าแหนง่หนา้ท่ีที่เหมาะสมกบัความสามารถของ
แต่ละบคุคล 

3.70 0.832 มาก 

 ความก้าวหน้าและม่ันคงในการท างานโดยรวม 3.82 0.709 มาก 

แรงจูงใจโดยรวม 4.04 0.491 มาก 

 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกับแรงจูงใจโดยรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ 
 ผลตอบแทนและสวัสดกิาร 
 ผลการวิเคราะหด์า้นผลตอบแทนและสวสัดิการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นต่อผลตอบแทนและสวัสดิการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ 

ดา้นผลตอบแทนและสวัสดิการ ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีความพึง
พอใจกบัสวสัดิการต่าง ๆ ที่ท่านไดร้บั เช่นการตรวจสขุภาพประจ าปี การเบิกค่ารกัษาพยาบาล รถ
รบัส่งพนักงาน เป็นตน้ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 รองลงมา คือ ท่านมีความพงึพอใจกบัเงินเดือน โบนสั และการปรบัเงินเดือน
ที่ท่านไดร้บั ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.02 และองคก์รของท่านมีการสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหแ้ก่พนกังานที่ตัง้ใจท างาน เช่น การ
ใหร้างวลัแก่พนักงานดีเด่น เป็นตน้ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 ตามล าดบั 
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 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ผลการวิเคราะหด์า้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.22 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ข้อที่ ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่
ปฏิบตัิงานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมา คือ สถานที่
ปฏิบัติงานของท่านมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันภัย จากอันตรายได้ ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และสถานที่
ปฏิบัติงานของท่านมีการจัดวาง และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 ตามล าดบั 
 ความก้าวหน้าและม่ันคงในการท างาน 
 ผลการวิเคราะหด์า้นความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 

ดา้นความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างาน ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ ท่าน
ได้รับการอบรม ฝึกฝน รวมถึงการพัฒนาให้พร้อมก้าวสู่หน้าที่การงานที่สูงขึ ้น  ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 รองลงมา คือ ท่าน
ได้รบัการสนับสนุนให้มีการเลื่อนต าแหน่งในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม  ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 และในองคก์รของ
ท่านมีการโยกยา้ย ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่ง
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 ตามล าดบั 
  ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กร โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน 
ประกอบดว้ย ดา้นความรูส้ึก ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม โดยจะใชก้ารหา
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ตาราง 7 แสดงคา่คะแนนเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของ
กลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน ดงันี ้

ความผูกพนัต่อองคก์ร  �̅� S.D. ระดับความคดิเหน็ 
ด้านความรู้สกึ    

 1.ท่านยินดี และเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานตามเปา้หมาย 
และค่านิยมขององคก์รอย่างเต็มความสามารถ 

4.25 0.581 มากท่ีสดุ 

 2.ท่านภาคภมูใิจที่ไดท้  างานในองคก์รนี ้และเต็ม
ใจที่จะบอกผูอ้ื่นวา่เป็นพนกังานขององคก์ร 

4.27 0.634 มากท่ีสดุ 

 3.เมื่อมีบคุคลกลา่วถึงองคก์รอย่างเสยีหาย หรือมี
การเขา้ใจองคก์รผิด ท่านจะรีบชีแ้จงทนัที 

4.08 0.691 มาก 

 ด้านความรู้สกึโดยรวม 4.20 0.541 มาก 

ด้านความต่อเน่ือง    

 4.ท่านมีความตัง้ใจอย่างแนว่แน่ที่จะเป็นบคุลากร
ขององคก์รจนกวา่จะเกษียณอายงุาน 

4.04 0.835 มาก 

 5.องคก์รนีส้ามารถตอบสนองตอ่สิ่งที่ท่านตอ้งการ
ไดอ้ย่างพอเพียง และสามารถใหส้ิ่งท่ีท่านตอ้งการ
ไดม้ากกวา่องคก์รอื่น 

3.99 0.761 มาก 

 6.ถา้ท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานที่ใหค้่าตอบแทนสงู
กวา่ท่านก็จะยงัคงเลือกท างานกบัองคก์รนีต้่อไป 

3.72 0.933 มาก 

 ด้านความต่อเน่ืองโดยรวม 3.91 0.731 มาก 

ด้านบรรทดัฐาน    
 7.ท่านมีความยินดีและเต็มใจที่จะปฏิบตัิงาน
อย่างสดุความสามารถ เพื่อช่ือเสียงท่ีดีขององคก์ร 

4.26 0.581 มากท่ีสดุ 

 8.ท่านจะปฏิบตัิงานอย่างสดุความสามารถ เพื่อให้
งานเสรจ็ทนัเวลา แมจ้ะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน 

3.97 0.764 มาก 

 9.ท่านมีความเต็มใจในการปฏิบตัิงานที่ไดร้บั
มอบหมายนอกเหนือจากงานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ 

3.99 0.748 มาก 

 ด้านบรรทดัฐานโดยรวม 4.07 0.599 มาก 

ความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม 4.06 0.522 มาก 
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 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.06 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
 ด้านความรู้สึก 
 ผลการวิเคราะหด์า้นความรูส้ึก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้น
ความรูส้กึโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 

ดา้นความรูส้กึ ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านภาคภมูิใจที่ไดท้  างานในองคก์ร
นี ้และเต็มใจที่จะบอกผูอ้ื่นวา่เป็นพนกังานขององคก์ร ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 รองลงมา คือ ท่านยินดี และเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิงาน
ตามเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์รอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และเม่ือมีบุคคลกล่าวถึงองคก์ร
อย่างเสียหาย หรือมีการเขา้ใจองคก์รผิด ท่านจะรีบชีแ้จงทันที  ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 ตามล าดบั 
 ด้านความต่อเน่ือง 
 ผลการวิเคราะหด์า้นความต่อเนื่อง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ
ดา้นความตอ่เนื่องโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 

ดา้นความตอ่เนื่อง ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านมีความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ที่
จะเป็นบคุลากรขององคก์รจนกว่าจะเกษียณอายงุาน ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 รองลงมา คือ องคก์รนีส้ามารถตอบสนองต่อสิ่งที่ท่าน
ต้องการได้อย่างพอเพียง และสามารถให้สิ่งที่ท่านต้องการได้มากกว่าองค์กรอื่น  ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 และถา้ท่านมีโอกาส
เปลี่ยนงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าท่านก็จะยังคงเลือกท างานกับองค์กรนี ้ต่อไป  ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 ตามล าดบั 
 ด้านบรรทดัฐาน 
 ผลการวิเคราะหด์า้นบรรทดัฐานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้น
บรรทดัฐานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 

ดา้นบรรทดัฐาน ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านมีความยินดีและเต็มใจที่จะ
ปฏิบตัิงานอย่างสดุความสามารถ เพื่อช่ือเสียงที่ดีขององคก์ร ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมา คือ ท่านมีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานที่ไดร้บัมอบหมายนอกเหนือจากงานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมี
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ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และท่านจะปฏิบัติงานอย่างสุด
ความสามารถ เพื่อใหง้านเสรจ็ทนัเวลา แมจ้ะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่
ปฏิบตัิงานกบัองคก์รต่างกนัมีความผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที ่1.1 พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความ
ผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0 : พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องคก์ร ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องคก์ร แตกตา่งกนั 

สถิติที่ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระตอ่กนั (Independent Sample t - test) ดงันี ้  

ตาราง 8 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามเพศ) 

ความผูกพนัต่อองคก์ร (จ าแนกตามเพศ) Levene’s Test for Equality of Variances 
F Sig. 

1.ดา้นความรูส้กึ 5.275* 0.022 
2.ดา้นความตอ่เนื่อง 2.159 0.143 
3.ดา้นบรรทดัฐาน 8.446** 0.004 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากตาราง 8 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัต่ององคก์รของพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามเพศ) สามารถอธิบายไดด้งันี ้
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 ด้านความรู้สึก พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.022 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ที่  0.05 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งสองกลุ่ มแตกต่างกัน จึงใช้ค่าสถิติ 
Independent Sample t-test จาก Equal variances not assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ด้านความต่อเน่ือง พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.143  ซึง่มีคา่มากกวา่ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใชค้่าสถิติ 
Independent Sample t-test จาก Equal variances assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่  0.01 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน จึงใช้ค่าสถิติ  
Independent Sample t-test จาก Equal variances not assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 9 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท.
จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามเพศ) 

ความผูกพนัต่อองคก์ร   t-test for Equality of Means 
เพศ �̅� S.D. t df Sig.(2tailed) 

1.ดา้นความรูส้กึ Equal 
variance not assumed 

ชาย 4.25 0.603 1.266 244.926 0.207 

หญิง 4.17 0.504    
2.ดา้นความตอ่เนื่อง 
Equal variance 
assumed 

ชาย 3.97 0.810 1.119 398 0.264 
หญิง 3.88 0.685    

3.ดา้นบรรทดัฐาน Equal 
variance not assumed 

ชาย 4.23 0.633 3.661** 258.153 0.000 

หญิง 3.99 0.564    

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 จากตาราง 9 พบวา่ ผลการทดสอบความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามเพศ) สามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ด้านความรู้สึก 
 โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.207 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึ
ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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 ด้านความต่อเน่ือง 
 โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.264 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความ
ต่อเนื่องไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 ด้านบรรทดัฐาน 
 โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นบรรทัด
ฐานแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยสงูกวา่เพศหญิง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่1.2 พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)ที่มีอายแุตกต่างกนั มีความ
ผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0 : พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องคก์ร ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องคก์ร แตกต่างกนั 
 สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานจะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : One-way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการวิเคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียวที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% ซึง่จะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity 
of Variance ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางต่อไปนี ้
ตาราง 10 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามอาย)ุ 

ความผูกพนัต่อองคก์ร 
(จ าแนกตามอายุ) 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1.ดา้นความรูส้กึ 0.214 3 396 0.887 
2.ดา้นความตอ่เนื่อง 1.513 3 396 0.211 
3.ดา้นบรรทดัฐาน 1.380 3 396 0.248 
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 จากตาราง 10 พบว่า ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามอาย)ุ สามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ด้านความรู้สึก พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.887 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ที่ 0.05 แสดงว่า แต่ละกลุม่ช่วงอายมีุค่าความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์รระหวา่งกลุม่ไม่
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จงึทดสอบความแตกตา่งดว้ย F-test ต่อไป 
 ด้านความต่อเน่ือง พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.211 ซึ่งมีค่ามากกวา่ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 แสดงว่า แต่ละกลุ่มช่วงอายุมีค่าความแปรปรวนของความผูกพนัต่อองคก์รระหว่าง
กลุม่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test ต่อไป 
 ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.248 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดบันัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 แสดงว่า แต่ละกลุ่มช่วงอายุมีค่าความแปรปรวนของความผูกพนัต่อองคก์รระหว่าง
กลุม่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จงึทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test ต่อไป 
ตาราง 11 แสดงผลเปรียบเทียบรายคูค่วามแตกต่างระหวา่งอายกุบัความผกูพนัตอ่องคก์รของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามอาย)ุ โดยใช ้F-test 

ความผูกพนัต่อองคก์ร  
(จ าแนกตามอายุ) 

Sum of Sig. 
Square 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นความรูส้กึ Between Groups 3.756 3 1.252 4.383** 0.005 
 Within Groups 113.110 396 0.286   
 Total 116.866 396    
ดา้นความตอ่เนื่อง Between Groups 24.814 3 8.271 17.385** 0.000 
 Within Groups 188.404 396 0.476   
 Total 213.218 399    
ดา้นบรรทดัฐาน Between Groups 7.367 3 2.456 7.168** 0.000 
 Within Groups 135.655 396 0.343   
 Total 143.022 399    

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 จากตาราง 11 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามอาย)ุ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ F-test สามารถอธิบายได ้ดงันี ้
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 ด้านความรู้สึก พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่ มีอายุที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรด้าน
ความรูส้ึกแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
เม่ือพบความแตกต่าง ดงันัน้จึงใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกันที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในแต่ละกลุม่ช่วงอายขุองพนกังาน 
 ด้านความต่อเน่ือง พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความ
ต่อเน่ืองแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เมื่อ
พบความแตกต่าง ดงันัน้จึงใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในแต่ละกลุม่ช่วงอายขุองพนกังาน 
 ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่มีอายทุี่แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดั
ฐานแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เมื่อพบ
ความแตกต่าง ดังนั้นจึงใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในแต่ละกลุม่ช่วงอายขุองพนกังาน 
ตาราง 12 แสดงผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคูข่องความผกูพนัตอ่องคก์ร 
(จ าแนกตามอาย)ุ 

ด้านความรู้สกึ     
อายุ �̅� ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 31 ปี 32 – 38 ปี 39 – 45 ปี 46 ปีขึน้ไป 

  4.14 4.20 4.21 4.43 
ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 31 ปี 

4.14 - -0.065 
(0.344) 

-0.068 
(0.477) 

-0.286** 
(0.000) 

32 – 38 ปี 4.20  - -0.002 
(0.982) 

-0.220* 
(0.016) 

39 – 45 ปี 4.21   - -0.218 
(0.053) 

46 ปีขึน้ไป 4.43    - 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ด้านความต่อเน่ือง     
อายุ �̅� ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 31 ปี 32 – 38 ปี 39 – 45 ปี 46 ปีขึน้ไป 

  3.75 3.86 4.22 4.43 
ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 31 ปี 

3.75 - -0.110 
(0.215) 

-0.467** 
(0.000) 

-0.676** 
(0.000) 

32 – 38 ปี 3.86  - -0.357** 
(0.009) 

-0.566** 
(0.000) 

39 – 45 ปี 4.22   - -0.209 
(0.150) 

46 ปีขึน้ไป 4.43    - 
ด้านบรรทดัฐาน     
อายุ �̅� ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 31 ปี 32 – 38 ปี 39 – 45 ปี 46 ปีขึน้ไป 

  3.97 4.11 4.16 4.36 
ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 31 ปี 

3.97 - -0.141 
(0.062) 

-0.190 
(0.067) 

-0.385** 
(0.000) 

32 – 38 ปี 4.11  - -0.050 
(0.668) 

-0.244* 
(0.015) 

39 – 45 ปี 4.16   - -0.194 
(0.116) 

46 ปีขึน้ไป 4.36    - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากตารางที่ 12 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคา่เฉลี่ยรายคูข่องความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามอาย)ุ สามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ด้านความรู้สึก  
 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 31 ปี และ 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ทั้ง 2 ช่วงอายุมีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรด้านความรูส้ึก
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แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 31 ปี มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความรูส้กึนอ้ยกว่ากลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ46 
ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.286 
 กลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ32 – 38 ปี และ 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.016 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 นั่นคือ ทั้ง 2 ช่วงอายุมีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองคก์รดา้นความรูส้ึกแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ32 – 38 ปี มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อ
องคก์ร ดา้นความรูส้ึกนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงอายุ 46 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.220 
 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ด้านความต่อเน่ือง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ มีช่วงอายุ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 31 ปี และ 39 - 45 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงอายุมีค่าเฉลี่ยความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่อง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 31 ปี มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่องนอ้ยกวา่กลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ
39 – 45 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.467 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 31 ปี และ 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงอายุมีค่าเฉลี่ยความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่อง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 31 ปี มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่องนอ้ยกวา่กลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ
46 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.676 
 กลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ32 – 38 ปี และ 39 - 45 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงอายมีุค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ32 – 38 ปี มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อ
องคก์ร ดา้นความต่อเนื่องน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 39 - 45 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.357 
 กลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ32 – 38 ปี และ 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงอายมีุค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยกลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ32 – 38 ปี มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อ
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องคก์ร ดา้นความต่อเนื่องนอ้ยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 46 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.566 
 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ด้านบรรทดัฐาน 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 31 ปี และ 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ทั้ง 2 ช่วงอายุมีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองคก์รดา้นบรรทัดฐาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 31 ปี มีค่าเฉลี่ยความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นบรรทดัฐานนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ
46 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.385 
 กลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ32 – 38 ปี และ 46 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.015 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.05 นั่นคือ ทั้ง 2 ช่วงอายุมีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองคก์รดา้นบรรทัดฐานแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ32 – 38 ปี มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อ
องคก์ร ดา้นบรรทดัฐานนอ้ยกว่ากลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงอาย ุ46 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.244 
 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที ่1.3 พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มี
ความผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0 : พนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความผูกพัน
ต่อองคก์ร ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : พนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความผูกพัน
ต่อองคก์ร แตกต่างกนั 
 สถิติที่ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระตอ่กนั (Independent Sample t - test) ดงันี ้
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ตาราง 13 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามสถานภาพ) 

ความผูกพนัต่อองคก์ร  
(จ าแนกตามสถานภาพ) 

Levene’s Test for Equality of Variances 
F Sig. 

1.ดา้นความรูส้กึ 0.857 0.355 
2.ดา้นความตอ่เนื่อง 4.021 0.046* 
3.ดา้นบรรทดัฐาน 3.106 0.079 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากตาราง 13 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามสถานภาพ) สามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ด้านความรู้สึก พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.355 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ที่ 0.05 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของของประชากรทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใชค้่าสถิติ 
Independent Sample t-test จาก Equal variances assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ด้านความต่อเน่ือง พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.046 ซึง่มีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของของประชากรทัง้สองกลุ่มแตกต่างกัน จึงใชค้่าสถิติ 
Independent Sample t-test จาก Equal variances not assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.079 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดบันัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 แสดงวา่ ค่าความแปรปรวนของของประชากรทัง้สองกลุม่ไม่แตกต่างกนั จึงใชค้่าสถิติ 
Independent Sample t-test จาก Equal variances assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท.
จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามสถานภาพ) 

ความผูกพนัต่อ
องคก์ร  

 
สถานภาพ 

t-test for Equality of Means 

�̅� S.D. t df Sig.(2tailed) 
1.ดา้นความรูส้กึ 
Equal variance 
assumed 

โสด/หมา้ย/
หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู ่

4.16 0.532 -2.414* 398 0.016 

สมรส/อยู่
ดว้ยกนั 

4.30 0.552    
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ตาราง 14 (ต่อ)       

ความผูกพนัต่อ
องคก์ร  

 t-test for Equality of Means 
สถานภาพ �̅� S.D. t df Sig.(2tailed) 

2.ดา้นความตอ่เนื่อง 
Equal variance not 
assumed 

โสด/หมา้ย/
หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู ่

3.78 0.747 -6.182** 281.075 0.000 

สมรส/อยู่
ดว้ยกนั 

4.22 0.592    

3.ดา้นบรรทดัฐาน 
Equal variance 
assumed 

โสด/หมา้ย/
หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู ่

4.01 0.601 -3.088** 398 0.002 

สมรส/อยู่
ดว้ยกนั 

4.21 0.573    

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากตารางที่  14 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามสถานภาพ) สามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ด้านความรู้สึก 
 โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.016 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้น
ความรูส้ึกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ที่สมรส/อยู่ดว้ยกนั มีค่าเฉลี่ยสงูกว่าบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่เป็นโสด/หมา้ย/หย่า
รา้ง/แยกกนัอยู่ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 ด้านความต่อเน่ือง 
 โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้น
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ความต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ที่สมรส/อยู่ดว้ยกนั มีค่าเฉลี่ยสงูกว่าบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่เป็นโสด/หมา้ย/หย่า
รา้ง/แยกกนัอยู่ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 ด้านบรรทดัฐาน 
 โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.002 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้น
บรรทดัฐานแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ที่สมรส/อยู่ดว้ยกนั มีค่าเฉลี่ยสงูกว่าบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่เป็นโสด/หมา้ย/หย่า
รา้ง/แยกกนัอยู่ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่1.4 พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่าง
กนั มีความผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0 : พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ผกูพนัตอ่องคก์ร ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ผกูพนัตอ่องคก์ร แตกต่างกนั 
 สถิติที่ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกนั (Independent Sample t - test) ดงันี ้
ตาราง 15 ตารางแสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามระดบัการศกึษา) 

ความผูกพนัต่อองคก์ร  
(จ าแนกตามระดับการศึกษา) 

Levene’s Test for Equality of Variances 
F Sig. 

1.ดา้นความรูส้กึ 0.152 0.696 
2.ดา้นความตอ่เนื่อง 6.089* 0.014 
3.ดา้นบรรทดัฐาน 0.928 0.336 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากตาราง 15 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บรษัิทปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามระดบัการศกึษา) สามารถอธิบายไดด้งันี ้
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 ด้านความรู้สึก พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.696 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ที่ 0.05 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของของประชากรทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใชค้่าสถิติ 
Independent Sample t-test จาก Equal variances assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ด้านความต่อเน่ือง พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.014 ซึง่มีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของของประชากรทัง้สองกลุ่มแตกต่างกัน จึงใชค้่าสถิติ 
Independent Sample t-test จาก Equal variances not assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.336 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 แสดงวา่ ค่าความแปรปรวนของของประชากรทัง้สองกลุม่ไม่แตกต่างกนั จึงใชค้่าสถิติ 
Independent Sample t-test จาก Equal variances assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 16 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท.
จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามระดบัการศกึษา) 

ความผูกพนัต่อ
องคก์ร  

 
สถานภาพ 

t-test for Equality of Means 

�̅� S.D. t df Sig.(2tailed) 
1.ดา้นความรูส้กึ 
Equal variance 
assumed 

ตัง้แต่ปรญิญา
ตรีลงมา 

4.21 0.532 0.499 398 0.618 

สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

4.19 0.552    

2.ดา้นความ
ต่อเน่ือง Equal 
variance not 
assumed 

ตัง้แต่ปรญิญา
ตรีลงมา 

3.96 0.665 1.267 387.871 0.206 

สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

3.87 0.790    

3.ดา้นบรรทดัฐาน 
Equal variance 
assumed 

ตัง้แต่ปรญิญา
ตรีลงมา 

4.08 0.574 0.151 398 0.880 

สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

4.07 0.623    

 จากตารางที่  16 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามระดบัการศกึษา) สามารถอธิบายไดด้งันี ้
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 ด้านความรู้สึก 
 โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.618 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์ร 
ด้านความรู้สึกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 ด้านความต่อเน่ือง 
 โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.206 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์ร
ด้านความต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 ด้านบรรทดัฐาน 
 โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.880 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์ร
ด้านบรรทัดฐานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกตา่งกนั มีความผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0 : พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ความผกูพนัตอ่องคก์ร ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ความผกูพนัตอ่องคก์ร แตกต่างกนั 
 สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานจะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : One-way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการวิเคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียวที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% ซึง่จะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity 
of Variance ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 17 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน) 

ความผูกพนัต่อองคก์ร 
(จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน) 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1.ดา้นความรูส้กึ 0.324 4 395 0.862 
2.ดา้นความตอ่เนื่อง 1.107 4 395 0.353 
3.ดา้นบรรทดัฐาน 1.605 4 395 0.172 

 จากตาราง 17 พบว่า ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน) สามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ด้านความรู้สึก พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.862 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ที่ 0.05 แสดงว่า แต่ละช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมีค่าความแปรปรวนของความผูกพันต่อองคก์ร
ระหว่างกลุ่มไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงทดสอบความแตกต่างดว้ย 
F-test ต่อไป 
 ด้านความต่อเน่ือง พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.353 ซึ่งมีค่ามากกวา่ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติที่  0.05 แสดงว่า แต่ละช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมีค่าความแปรปรวนของความผูกพันต่อ
องคก์รระหว่างกลุ่มไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงทดสอบความแตกต่าง
ดว้ย F-test ต่อไป 
 ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.172 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดบันัยส าคัญทาง
สถิติที่  0.05 แสดงว่า แต่ละช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมีค่าความแปรปรวนของความผูกพันต่อ
องคก์รระหว่างกลุ่มไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงทดสอบความแตกต่าง
ดว้ย F-test ต่อไป 
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ตาราง 18 แสดงผลการเปรยีบเทียบรายคูค่วามแตกต่างระหวา่งรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนกบัความ
ผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน) โดย
ใช ้F-test  

ความผูกพนัต่อองคก์ร  
(จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน) 

Sum of Sig. 
Square 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นความรูส้กึ Between Groups 1.931 4 0.483 1.659 0.159 
 Within Groups 114.935 395 0.291   
 Total 116.866 399    
ดา้นความตอ่เนื่อง Between Groups 13.656 4 3.414 6.758** 0.000 
 Within Groups 119.562 395 0.505   
 Total 213.218 399    
ดา้นบรรทดัฐาน Between Groups 5.332 4 1.333 3.824** 0.005 
 Within Groups 137.690 395 0.349   
 Total 143.022 399    

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 จากตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ F-test 
สามารถอธิบายได ้ดงันี ้
 ด้านความรู้สึก พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.159 ซึง่มีคา่มากกวา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รดา้น
ความรูส้ึกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้ 
 ด้านความต่อเน่ือง พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องคก์รดา้นความต่อเนื่องแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้เม่ือพบความแตกต่าง ดังนั้นจึงใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่
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ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในแต่ละกลุ่มช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ของพนกังาน 
 ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรด้านบรรทัดฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้เม่ือพบความแตกต่าง ดังนั้นจึงใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่
ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในแต่ละกลุ่มช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ของพนกังาน 
ตาราง 19 แสดงผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคูข่องความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้น
ความตอ่เนื่อง และดา้นบรรทดัฐาน (จ าแนกตามรายไดค้่าเฉลี่ยตอ่เดอืน) 

ด้านความต่อเน่ือง      
รายได้เฉลีย่
ต่อเดอืน �̅� 

ต ่ากวา่ 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
60,000 
บาท 

60,001 
บาท 
ขึน้ไป 

  3.91 3.78 3.75 4.00 4.27 
ต ่ากวา่ 
30,000 บาท 

3.91 - 0.133 
(0.181) 

0.167 
(0.144) 

-0.086 
(0.524) 

-0.355** 
(0.002) 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.78  - 0.035 
(0.741) 

-0.219 
(0.086) 

-0.487** 
(0.000) 

40,001 – 
50,000 บาท 

3.75   - -0.254 
(0.070) 

-0.522** 
(0.000) 

50,001 – 
60,000 บาท 

4.00    - -0.269 
(0.054) 

60,001 บาท 
ขึน้ไป 

4.27     - 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ด้านบรรทดัฐาน      
รายได้เฉลีย่
ต่อเดอืน �̅� 

ต ่ากวา่ 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
60,000 
บาท 

60,001 
บาท 
ขึน้ไป 

  4.07 3.95 4.07 4.12 4.29 
ต ่ากวา่ 
30,000 บาท 

4.07 - 0.115 
(0.163) 

0.001 
(0.992) 

-0.055 
(0.623) 

-0.220* 
(0.020) 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.95  - -0.114 
(0.191) 

-0.170 
(0.108) 

-0.335** 
(0.000) 

40,001 – 
50,000 บาท 

4.07   - -0.056 
(0.628) 

-0.221* 
(0.026) 

50,001 – 
60,000 บาท 

4.12    - -0.165 
(0.154) 

60,001 บาท 
ขึน้ไป 

4.29     - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากตารางที่ 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคา่เฉลี่ยรายคูข่องความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความตอ่เนื่อง และดา้นบรรทดัฐาน (จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน) สามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ด้านความต่อเน่ือง 
 กลุ่มตวัอย่างที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 30,000 บาท และ 60,001 บาทขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ทั้ง 2 ช่วงรายไดค้่าเฉลี่ยต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยความ
ผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้น
ความต่อเนื่องนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.355 
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 กลุ่มตวัอย่างที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และ 60,001 บาทขึน้ไป มี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงรายไดค้่าเฉลี่ยต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยความ
ผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีช่วงรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้น
ความต่อเนื่องนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.487 
 กลุม่ตวัอย่างที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาทและ 60,001 บาทขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ทั้ง 2 ช่วงรายไดค้่าเฉลี่ยต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยความ
ผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีช่วงรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้น
ความต่อเนื่องนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.522 
 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ด้านบรรทดัฐาน 
 กลุ่มตวัอย่างที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 30,000 บาท และ 60,001 บาทขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ทั้ง 2 ช่วงรายไดค้่าเฉลี่ยต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันต่อองคก์รดา้นบรรทัดฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้น
บรรทัดฐานนอ้ยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.220 
 กลุ่มตวัอย่างที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และ 60,001 บาทขึน้ไป มี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงรายไดค้่าเฉลี่ยต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันต่อองคก์รดา้นบรรทัดฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีช่วงรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 30,001 – 40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้น
บรรทัดฐานนอ้ยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.335 
 กลุม่ตวัอย่างที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาทและ 60,001 บาทขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ทั้ง 2 ช่วงรายไดค้่าเฉลี่ยต่อเดือนมีค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันต่อองค์กรดา้นบรรทัดฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่ม
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ตวัอย่างที่มีช่วงรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 40,001 – 50,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้น
บรรทัดฐานนอ้ยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.221 
 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน
กบัองคก์รแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ได ้ดงันี ้

H0 : พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ที่ มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร
แตกตา่งกนั มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ที่ มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร
แตกตา่งกนั มีความผกูพนัตอ่องคก์ร แตกตา่งกนั 
 สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานจะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : One-way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการวิเคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียวที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% ซึง่จะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity 
of Variance ผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางต่อไปนี ้
ตาราง 20 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงานกบัองคก์ร) 

ความผูกพนัต่อองคก์ร 
(จ าแนกตามระยะเวลาที่
ปฏบิัติงานกับองคก์ร) 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1.ดา้นความรูส้กึ 2.178 3 396 0.090 
2.ดา้นความตอ่เนื่อง 1.033 3 396 0.378 
3.ดา้นบรรทดัฐาน 2.082 3 396 0.102 

 จากตาราง 20 พบว่า ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความผูกพันต่อองคก์รของ
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (จ าแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกับองคก์ร) สามารถ
อธิบายไดด้งันี ้
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 ด้านความรู้สึก พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.090 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ที่ 0.05 แสดงว่า แต่ละช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รมีค่าความแปรปรวนของความผกูพนั
ต่อองคก์รระหว่างกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบความ
แตกตา่งดว้ย F-test ต่อไป 
 ด้านความต่อเน่ือง พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.378 ซึ่งมีค่ามากกวา่ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 แสดงว่า แต่ละช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกับองคก์รมีค่าความแปรปรวนของความ
ผกูพนัต่อองคก์รระหว่างกลุม่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงทดสอบความ
แตกต่างดว้ย F-test ต่อไป 
 ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.102 ซึ่งมีค่ามากกว่า ระดบันัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 แสดงว่า แต่ละช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกับองคก์รมีค่าความแปรปรวนของความ
ผกูพนัต่อองคก์รระหว่างกลุม่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงทดสอบความ
แตกต่างดว้ย F-test ต่อไป 
ตาราง 21 แสดงผลการเปรยีบเทียบรายคูค่วามแตกต่างระหวา่งช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบั
องคก์รกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามระยะเวลา
ที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร) โดยใช ้F-test  

ความผูกพนัต่อองคก์ร  
(จ าแนกตามระยะเวลาทีป่ฏบัิตงิาน

กับองคก์ร) 

Sum of Sig. 
Square 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นความรูส้กึ Between Groups 2.982 3 0.994 3.456* 0.017 
 Within Groups 113.885 396 0.288   
 Total 116.866 399    
ดา้นความตอ่เนื่อง Between Groups 22.278 3 7.426 15.402** 0.000 
 Within Groups 190.939 396 0.482   
 Total 213.218 399    
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ความผูกพนัต่อองคก์ร 
(จ าแนกตามระยะเวลาทีป่ฏบัิตงิาน

กับองคก์ร) 

Sum of Sig. 
Square 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นบรรทดัฐาน Between Groups 6.502 3 2.167 6.287** 0.000 
 Within Groups 136.520 396 0.345   
 Total 143.022 399    

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (จ าแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์ร) โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ F-test สามารถอธิบายได ้ดงันี ้
 ด้านความรู้สึก พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งมีค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์รแตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรูส้ึกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เม่ือพบความแตกต่าง ดงันัน้จึงใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อหาว่า
ค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในแต่ละกลุม่ช่วงรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนของพนกังาน 
 ด้านความต่อเน่ือง พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์รแตกต่างกัน มี
ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่องแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เม่ือพบความแตกต่าง ดงันัน้จึงใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อหาว่า
ค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในแต่ละกลุม่ช่วงรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนของพนกังาน 
 ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์รแตกต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองคก์รดา้นบรรทัดฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เม่ือพบความแตกต่าง ดงันัน้จึงใชว้ิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อหาว่า
ค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในแต่ละกลุม่ช่วงรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนของพนกังาน 
ตาราง 22 แสดงผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคูข่องความผกูพนัตอ่องคก์ร
(จ าแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงานกบัองคก์ร) 

ด้านความรู้สกึ     
ระยะเวลาที่
ปฏบิัติงาน
กับองคก์ร 

�̅� ต ่ากวา่ 6 ปี 6 - 10 ปี 11 – 15 ปี 16 ปีขึน้ไป 

 4.14 4.26 4.18 4.39 

ต ่ากวา่ 6 ปี 4.14 - -0.117 
(0.119) 

-0.031 
(0.737) 

-0.242** 
(0.002) 

6 – 10 ปี 4.26  - 0.087 
(0.422) 

-0.124 
(0.202) 

11 – 15 ปี 4.18   - -0.211 
(0.057) 

16 ปีขึน้ไป 4.39    - 
ด้านความต่อเน่ือง     
ระยะเวลาที่
ปฏบิัติงาน
กับองคก์ร 

�̅� ต ่ากวา่ 6 ปี 6 - 10 ปี 11 – 15 ปี 16 ปีขึน้ไป 

 3.74 4.02 4.04 4.41 

ต ่ากวา่ 6 ปี 3.74 - -0.277** 
(0.005) 

-0.298* 
(0.012) 

-0.666** 
(0.000) 

6 – 10 ปี 4.02  - -0.021 
(0.880) 

-0.389** 
(0.002) 

11 – 15 ปี 4.04   - -0.368* 
(0.011) 

16 ปีขึน้ไป 4.41    - 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ด้านบรรทดัฐาน     
ระยะเวลาที่
ปฏบิัติงาน
กับองคก์ร 

�̅� ต ่ากวา่ 6 ปี 6 - 10 ปี 11 – 15 ปี 16 ปีขึน้ไป 

 4.00 4.15 3.98 4.36 

ต ่ากวา่ 6 ปี 4.00 - -0.147 
(0.074) 

0.018 
(0.857) 

-0.355** 
(0.000) 

6 – 10 ปี 4.15  - 0.165 
(0.162) 

-0.208 
(0.052) 

11 – 15 ปี 3.98   - -0.373** 
(0.002) 

16 ปีขึน้ไป 4.36    - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากตารางที่ 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคา่เฉลี่ยรายคูข่องความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (จ าแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร) 
สามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ด้านความรู้สึก  
 กลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกับองคก์ร ต ่ากว่า 6 ปี และ 16 ปีขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รมีค่าเฉลี่ย
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยกลุม่
ตัวอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์ร ต ่ากว่า 6 ปี มีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองคก์ร 
ดา้นความรูส้ึกนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกับองคก์ร 16 ปีขึน้ไป โดยมี
ผลต่างคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.242 
 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ด้านความต่อเน่ือง 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์ร ต ่ากว่า 6 ปี และ 6 – 10 ปี มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.005 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รมีค่าเฉลี่ย
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.01 โดย
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กลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร ต ่ากวา่ 6 ปี มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัตอ่องคก์ร 
ดา้นความต่อเนื่องนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร 6 – 10 ปี โดยมี
ผลต่างคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.277 
 กลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกับองคก์ร ต ่ากว่า 6 ปี และ 11 – 15 ปี มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.012 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รมีค่าเฉลี่ย
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
กลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร ต ่ากวา่ 6 ปี มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัตอ่องคก์ร 
ดา้นความต่อเนื่องนอ้ยกว่ากลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร 11 – 15 ปีโดยมี
ผลต่างคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.298 
 กลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกับองคก์ร ต ่ากว่า 6 ปี และ 16 ปีขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รมีค่าเฉลี่ย
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
กลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร ต ่ากวา่ 6 ปี มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัตอ่องคก์ร 
ดา้นความตอ่เนื่องนอ้ยกวา่กลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร 16 ปีขึน้ไป โดยมี
ผลต่างคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.666 
 กลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร 6 – 10 และ 16 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รมีค่าเฉลี่ยความ
ผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์ร 6 – 10 มีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองคก์ร ดา้น
ความต่อเนื่องนอ้ยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์ร 16 ปีขึน้ไป โดยมี
ผลต่างคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.389 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์ร 11 – 15 ปี และ 16 ปีขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.011 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รมีค่าเฉลี่ย
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่องแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
กลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร 11 – 15 ปี มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อองคก์ร 
ดา้นความตอ่เนื่องนอ้ยกวา่กลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร 16 ปีขึน้ไป โดยมี
ผลต่างคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.368 
 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ด้านบรรทดัฐาน 
 กลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกับองคก์ร ต ่ากว่า 6 ปี และ 16 ปีขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รมีค่าเฉลี่ย
ความผูกพันต่อองคก์รดา้นบรรทัดฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
กลุม่ตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร ต ่ากวา่ 6 ปี มีคา่เฉลี่ยความผกูพนัตอ่องคก์ร 
ดา้นบรรทดัฐานนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกับองคก์ร 16 ปีขึน้ไป โดยมี
ผลต่างคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.355 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์ร 11 - 15 ปี และ 16 ปีขึน้ไป มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รมีค่าเฉลี่ย
ความผูกพันต่อองคก์รดา้นบรรทัดฐานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
กลุ่มตวัอย่างที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร 11 - 15 ปี มีค่าเฉลี่ยความผกูพนัต่อองคก์ร 
ดา้นบรรทดัฐานนอ้ยกว่ากลุ่มตวัอย่างที่ มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร 16 ปีขึน้ไป โดยมี
ผลต่างคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.373 
 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อที่ 2 ลกัษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความหลากหลายใน
การท างาน ความท้าทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
 สมมติฐานข้อที่ 2.1 ลกัษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความหลากหลาย
ในการท างาน ความทา้ทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0 : ลักษณะงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 

H1 : ลกัษณะงาน มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 

ส าหรบัสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียรส์ัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้ 2 ตวัที่
เป็นอิสระต่อกนั โดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95%  ดงันัน้ถา้มีค่า Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า 0.05 จะ
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ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง ตวัแปรทัง้ 2 มีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ตาราง 23 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะงานโดยรวมกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 

ลักษณะงาน 
ความผูกพนัต่อองคก์ร 

ด้านความรู้สกึ ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 
 r Sig. (2-tailed) 

1. ความหลากหลายในการท างาน     
   1.1 งานท่ีท่านปฏิบตัิอยู่ตอ้งใช้
ความรู ้ความช านาญในการ
ปฏิบตัิงาน 

0.324** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   1.2 ท่านไดพ้ฒันาความรูข้องท่าน
อย่างสม ่าเสมอเพ่ือน ามาใชใ้นงาน
ของท่าน 

0.381** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   1.3 งานท่ีท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานท่ี
น่าสนใจและทา้ทายความสามารถ 

0.342** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   ความหลากหลายในการท างาน
โดยรวม 

0.412** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. ความท้าทายของงาน     
   2.1 งานท่ีท่านปฏิบตัิอยูท่  าใหท้่าน
ตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอ 

0.347** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   2.2 งานท่ีท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานท่ีมี
ความส าคญัต่อองคก์ร 

0.397** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   ความท้าทายของงานโดยรวม 0.420** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

ลักษณะงาน 
ความผูกพนัต่อองคก์ร 

ด้านความรู้สกึ ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 
 r Sig. (2-tailed) 

3. ความอสิระในการท างาน     
   3.1 ท่านมีอิสระในการก าหนด
เปา้หมายและวิธีการปฏิบตัิงานได้
ดว้ยตวัเอง 

0.268** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   3.2 ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณใน
การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้กบั
งานไดด้ว้ยตวัเอง 

0.301** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   3.3 ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็น
ใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน
ของท่านอยู่เสมอ 

0.362** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   ความอสิระในการท างานโดยรวม 0.365** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
4. การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืน     
   4.1 งานท่ีท่านรบัผิดชอบอยู่จะตอ้ง
มีการประสานงานกบัผูอ้ื่นภายในหรอื
ภายนอกหน่วยงาน 

0.256** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   4.2 เพื่อนรว่มงานของท่านยินดีที่จะ
ใหค้วามช่วยเหลือเมื่องานของท่าน
เกิดปัญหา 

0.343** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   4.3 ท่านสามารถยอมรบัและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อน
รว่มงานของท่านได ้

0.302** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืน
โดยรวม 

0.384** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ลักษณะงานโดยรวม 0.508** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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 จากตาราง 23 แสดงการการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะงานโดยรวมกบัความ
ผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงวา่ ลกัษณะงานโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.508 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นใน
ดา้นลกัษณะงานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อ
องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง โดยอธิบายได ้ดงันี ้
 1. ความหลากหลายในการท างาน ประกอบด้วย 
  1.1 งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ตอ้งใชค้วามรู ้ความช านาญในการปฏิบตัิงานกับความ
ผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ต้องใช้ความรู ้ความช านาญในการปฏิบัติงาน มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.324 ซึ่งตัว
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังานบรษัิท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ตอ้งใชค้วามรู ้ความช านาญในการ
ปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้น
ความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  1.2 ท่านไดพ้ฒันาความรูข้องท่านอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือน ามาใชใ้นงานของท่านกบั
ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านไดพ้ัฒนาความรูข้องท่านอย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาใชใ้นงาน
ของท่าน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
ความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.381 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เม่ือพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านไดพ้ฒันาความรูข้องท่านอย่างสม ่าเสมอ 
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เพื่อน ามาใชใ้นงานของท่านเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนั
ต่อองคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  1.3 งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ และทา้ทายความสามารถกับความ
ผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า งานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ และท้าทายความสามารถมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.342 ซึ่งตัว
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังานบรษัิท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในงานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ และท้าทาย
ความสามารถเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร 
ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
 ความหลากหลายในการท างานโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความหลากหลายใน
การท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นความรูส้กึ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.412 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในความ
หลากหลายของงานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนั
ต่อองคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
 2. ความทา้ทายของงาน ประกอบด้วย  
  2.1 งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรูส้ึก พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงว่า งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอ มีความสมัพันธก์ับความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.347 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
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(มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอเพิ่มขึน้ 
จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความรูส้ึก เพิ่มขึน้
เลก็นอ้ย 
  2.2 งานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่มีความส าคัญต่อองคก์รกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความรูส้ึก พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงว่า งานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่มีความส าคัญต่อองคก์ร มีความสัมพันธ์กับความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.397 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานที่มีความส าคญัต่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะ
ท าให้พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความรูส้ึก เพิ่มขึน้
เลก็นอ้ย 
 ความทา้ทายของงานโดยรวมกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความทา้ทายของงานโดยรวม มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.420 ซึ่งตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง หมายความว่า เม่ือพนักงาน
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในความทา้ทายของงานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท า
ใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 
 3. ความอิสระในการท างาน ประกอบด้วย 
  3.1 ท่านมีอิสระในการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตวัเองกับ
ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านมีอิสระในการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการปฏิบตัิงานไดด้ว้ย
ตวัเอง มีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
ความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
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0.268 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในท่านมีอิสระในการก าหนดเป้าหมาย และ
วิธีการปฏิบัติงานไดด้ว้ยตัวเองเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความ
ผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  3.2 ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้กบังานไดด้ว้ย
ตวัเองกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก พบว่า 
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจแกปั้ญหาที่เกิด
ขึน้กบังานไดด้ว้ยตวัเอง มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ดา้นความรูส้กึ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.301 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า หมายความว่า 
เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านสามารถใชว้ิจารณญาณใน
การตดัสินใจแกปั้ญหาที่เกิดขึน้กบังานไดด้ว้ยตวัเองเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  3.3 ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของท่าน
อยู่เสมอกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบวา่ 
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการ
ปฏิบตัิงานของท่านอยู่เสมอ มีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.362 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในท่านมีโอกาส
เสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของท่านอยู่เสมอเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 

 ความอิสระในการท างานโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความอิสระในการท างาน
โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
ความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
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0.365 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในความอิสระในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะ
ท าให้พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความรูส้ึก เพิ่มขึน้
เลก็นอ้ย 
 4. การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืน ประกอบด้วย 
  4.1 งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่จะต้องมีการประสานงานกับผู้อื่นภายใน หรือ
ภายนอกหน่วยงานกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้น
ความรูส้ึก พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่จะต้องมีการ
ประสานงานกบัผูอ้ื่นภายใน หรือภายนอกหน่วยงาน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.256 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั
ในระดบัต ่า หมายความวา่ เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในงาน
ที่ท่านรบัผิดชอบอยู่จะตอ้งมีการประสานงานกบัผูอ้ื่นภายใน หรอืภายนอกหน่วยงานเพิ่มขึน้ จะท า
ใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  4.2 เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเม่ืองานของท่านเกิด
ปัญหากบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรู้สกึ พบว่า 
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะใหค้วามช่วยเหลือเม่ืองาน
ของท่านเกิดปัญหา มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นความรูส้กึ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.343 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า หมายความว่า 
เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในเพื่อนรว่มงานของท่านยินดีที่จะ
ให้ความช่วยเหลือเม่ืองานของท่านเกิดปัญหาเพิ่มขึน้ จะท าให้พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  4.3 ท่านสามารถยอมรบั และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนรว่มงานของท่าน
ไดก้บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านสามารถยอมรบั และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนรว่มงาน
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ของท่านได ้มีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ดา้นความรูส้กึ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
0.302 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านสามารถยอมรบั และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกบัเพื่อนรว่มงานของท่านไดเ้พิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความ
ผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
 การมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า การมีปฏิสมัพันธก์ับผูอ้ื่น
โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
ความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.384 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นโดยรวมเพิ่มขึน้ จะ
ท าให้พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความรูส้ึก เพิ่มขึน้
เลก็นอ้ย 
 สมมติฐานข้อที่ 2.2 ลกัษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความหลากหลาย
ในการท างาน ความทา้ทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความ
ต่อเน่ือง สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0 : ลักษณะงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความตอ่เนื่อง 

H1 : ลกัษณะงาน มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความตอ่เนื่อง 

ส าหรบัสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ ายเพียรส์ัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้ 2 ตวัที่
เป็นอิสระต่อกนั โดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95%  ดงันัน้ถา้มีค่า Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง ตวัแปรทัง้ 2 มีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 24 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะงานโดยรวมกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความตอ่เนื่อง 

ลักษณะงาน 
ความผูกพนัต่อองคก์ร 
ด้านความต่อเน่ือง ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

 r Sig. (2-tailed) 
1. ความหลากหลายในการท างาน     
   1.1 งานท่ีท่านปฏิบตัิอยู่ตอ้งใช้
ความรู ้ความช านาญในการ
ปฏิบตัิงาน 

0.255** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   1.2 ท่านไดพ้ฒันาความรูข้องท่าน
อย่างสม ่าเสมอเพ่ือน ามาใชใ้นงาน
ของท่าน 

0.367** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   1.3 งานท่ีท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานท่ี
น่าสนใจและทา้ทายความสามารถ 

0.353** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   ความหลากหลายในการท างาน
โดยรวม 

0.387** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

2. ความท้าทายของงาน     
   2.1 งานท่ีท่านปฏิบตัิอยูท่  าใหท้่าน
ตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอ 

0.332** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   2.2 งานท่ีท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานท่ีมี
ความส าคญัต่อองคก์ร 

0.287** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   ความท้าทายของงานโดยรวม 0.352** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
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ตาราง 24 (ต่อ)     

ลักษณะงาน 
ความผูกพนัต่อองคก์ร 
ด้านความต่อเน่ือง ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

r Sig. (2-tailed) 
3. ความอสิระในการท างาน     
   3.1 ท่านมีอิสระในการก าหนด
เปา้หมายและวิธีการปฏิบตัิงานได้
ดว้ยตวัเอง 

0.457** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

   3.2 ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณ
ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาท่ีเกิด
ขึน้กบังานไดด้ว้ยตวัเอง 

0.422** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

   3.3 ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็น
ใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน
ของท่านอยู่เสมอ 

0.440** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

   ความอิสระในการท างานโดยรวม 0.521** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
4. การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืน     
   4.1 งานท่ีท่านรบัผิดชอบอยู่จะตอ้ง
มีการประสานงานกบัผูอ้ื่นภายในหรอื
ภายนอกหน่วยงาน 

0.154** 0.002 ต ่ามาก เดียวกนั 

   4.2 เพื่อนรว่มงานของท่านยินดีที่จะ
ใหค้วามช่วยเหลือเมื่องานของท่าน
เกิดปัญหา 

0.250** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   4.3 ท่านสามารถยอมรบัและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อน
รว่มงานของท่านได ้

0.194** 0.000 ต ่ามาก เดียวกนั 

   การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืน
โดยรวม 

0.256** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ลักษณะงานโดยรวม 0.509** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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 จากตาราง 24 แสดงการการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะงานโดยรวมกบัความ
ผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบวา่ มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงวา่ ลกัษณะงานโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.509 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นใน
ดา้นลกัษณะงานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อ
องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง โดยอธิบายได ้ดงันี ้
 1. ความหลากหลายในการท างาน ประกอบดว้ย 
  1.1 งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ตอ้งใชค้วามรู ้ความช านาญในการปฏิบตัิงานกับความ
ผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบวา่ มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ต้องใช้ความรู ้ความช านาญในการปฏิบัติงาน  มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความ
ต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.255 
ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ตอ้งใชค้วามรู ้ความช านาญใน
การปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร 
ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  1.2 ท่านไดพ้ฒันาความรูข้องท่านอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน ามาใชใ้นงานของท่านกบั
ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านไดพ้ัฒนาความรูข้องท่านอย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาใชใ้นงาน
ของท่าน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
ความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
0.367 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านไดพ้ฒันาความรูข้องท่านอย่างสม ่าเสมอ 
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เพื่อน ามาใชใ้นงานของท่านเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนั
ต่อองคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  1.3 งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ และทา้ทายความสามารถกับความ
ผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบวา่ มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า งานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ และท้าทายความสามารถ  มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความ
ต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.353 
ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ และทา้ทาย
ความสามารถเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองค์กร 
ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
 ความหลากหลายในการท างานโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 นั่ นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความ
หลากหลายในการท างานโดยรวม มีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความต่อเนื่อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.387 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัต ่า หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในความ
หลากหลายของงานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนั
ต่อองคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
 2. ความทา้ทายของงาน ประกอบด้วย  
  2.1 งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอกับความผูกพันต่อ
องคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงว่า งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอ มีความสมัพันธก์ับความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.332 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
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(มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอเพิ่มขึน้ 
จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความต่อเนื่องเพิ่มขึน้
เลก็นอ้ย 
  2.2 งานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่มีความส าคัญต่อองคก์รกับความผูกพันต่อ
องคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงว่า งานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่มีความส าคัญต่อองคก์ร มีความสัมพันธ์กับความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.287 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานที่มีความส าคญัต่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะ
ท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความต่อเนื่องเพิ่มขึน้
เลก็นอ้ย 
 ความทา้ทายของงานโดยรวมกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความท้าทายของงาน
โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
ความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
0.352 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในความทา้ทายของงานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท า
ให้พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความต่อเนื่องเพิ่มขึน้
เลก็นอ้ย 
 3. ความอิสระในการท างาน ประกอบด้วย 
  3.1 ท่านมีอิสระในการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตวัเองกับ
ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านมีอิสระในการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการปฏิบตัิงานไดด้ว้ย
ตวัเอง มีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
ความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
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0.457 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง หมายความว่า เม่ือ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านมีอิสระในการก าหนดเปา้หมาย 
และวิธีการปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตวัเองเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความ
ผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
  3.2 ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้กบังานไดด้ว้ย
ตัวเองกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจแกปั้ญหาที่
เกิดขึน้กับงานไดด้ว้ยตวัเอง มีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.422 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในท่าน
สามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจแกปั้ญหาที่เกิดขึน้กบังานไดด้ว้ยตวัเองเพิ่มขึน้ จะท าให้
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 
  3.3 ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของท่าน
อยู่เสมอกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบตัิงานของท่านอยู่เสมอ มีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.440 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในท่านมี
โอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานของท่านอยู่เสมอเพิ่มขึน้ จะท าให้
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้ในระดบั
ปานกลาง 
 ความอิสระในการท างานโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเน่ือง พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความอิสระในการท างาน
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โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
ความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
0.521 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง หมายความว่า เม่ือ
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในความอิสระในการท างานโดยรวม
เพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง 
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
 4. การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืน ประกอบด้วย 
  4.1 งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่จะต้องมีการประสานงานกับผู้อื่นภายใน หรือ
ภายนอกหน่วยงานกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความ
ต่อเนื่อง พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า งานที่ท่านรบัผิดชอบอยู่จะตอ้งมีการประสานงาน
กับผูอ้ื่นภายใน หรือภายนอกหน่วยงาน มีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.154 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัต ่ามาก หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นใน
งานที่ท่านรบัผิดชอบอยู่จะตอ้งมีการประสานงานกบัผูอ้ื่นภายใน หรือภายนอกหน่วยงานเพิ่มขึน้ 
จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความต่อเนื่อง เพิ่มขึน้นอ้ย 
  4.2 เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเม่ืองานของท่านเกิด
ปัญหากับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะใหค้วามช่วยเหลือเม่ือ
งานของท่านเกิดปัญหา มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ด้านความต่อเนื่อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.250 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในเพื่อนร่วมงาน
ของท่านยินดีที่จะใหค้วามช่วยเหลือเม่ืองานของท่านเกิดปัญหาเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  4.3 ท่านสามารถยอมรบั และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนรว่มงานของท่าน
ไดก้บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบว่า 
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มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านสามารถยอมรบั และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อน
ร่วมงานของท่านได้ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ด้านความต่อเนื่อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.194 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามาก 
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในท่านสามารถ
ยอมรบั และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนรว่มงานของท่านได้เพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้นอ้ย 
 การมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเน่ือง พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น
โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
ความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
0.256 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นโดยรวมเพิ่มขึน้ จะ
ท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความต่อเนื่อง เพิ่มขึน้
เลก็นอ้ย 
 สมมติฐานข้อที่ 2.3 ลกัษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความหลากหลาย
ในการท างาน ความทา้ทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0 : ลักษณะงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 

H1 : ลกัษณะงาน มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 

ส าหรบัสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียรส์ัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้ 2 ตวัที่
เป็นอิสระต่อกนั โดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95%  ดงันัน้ถา้มีค่า Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า 0.05 จะ
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ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง ตวัแปรทัง้ 2 มีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ตาราง 25 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะงานโดยรวมกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 

ลักษณะงาน 
ความผูกพนัต่อองคก์ร 

ด้านบรรทดัฐาน ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 
 r Sig. (2-tailed) 

1. ความหลากหลายในการท างาน     
   1.1 งานท่ีท่านปฏิบตัิอยู่ตอ้งใช้
ความรู ้ความช านาญในการ
ปฏิบตัิงาน 

0.263** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   1.2 ท่านไดพ้ฒันาความรูข้องท่าน
อย่างสม ่าเสมอเพ่ือน ามาใชใ้นงาน
ของท่าน 

0.304** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   1.3 งานท่ีท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานท่ี
น่าสนใจและทา้ทายความสามารถ 

0.305** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   ความหลากหลายในการท างาน
โดยรวม 

0.345** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

2. ความทา้ทายของงาน     
   2.1 งานท่ีท่านปฏิบตัิอยูท่  าใหท้่าน
ตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอ 

0.424** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

   2.2 งานท่ีท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานท่ีมี
ความส าคญัต่อองคก์ร 

0.357** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   ความท้าทายของงานโดยรวม 0.445** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
 
 
 
 
 



  127 

ตาราง 25 (ต่อ) 

ลักษณะงาน 
ความผูกพนัต่อองคก์ร 

ด้านบรรทดัฐาน ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 
r Sig. (2-tailed) 

3. ความอสิระในการท างาน     
   3.1 ท่านมีอิสระในการก าหนด
เปา้หมายและวิธีการปฏิบตัิงานได้
ดว้ยตวัเอง 

0.267** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   3.2 ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณ
ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาท่ีเกิด
ขึน้กบังานไดด้ว้ยตวัเอง 

0.381** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   3.3 ท่านมีโอกาสเสนอความ
คิดเห็นใหม ่ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบตัิงานของทา่นอยู่เสมอ 

0.401** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   ความอิสระในการท างาน
โดยรวม 

0.409** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

4. การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืน     

   4.1 งานท่ีท่านรบัผิดชอบอยู่
จะตอ้งมีการประสานงานกบัผูอ้ื่น
ภายในหรือภายนอกหน่วยงาน 

0.282** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   4.2 เพื่อนรว่มงานของท่านยินดีที่
จะใหค้วามช่วยเหลือเมื่องานของ
ท่านเกิดปัญหา 

0.259** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

  4.3 ท่านสามารถยอมรบัและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อน
รว่มงานของท่านได ้

0.310** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืนโดยรวม 0.359** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
ลักษณะงานโดยรวม 0.500** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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 จากตาราง 25 แสดงการการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะงานโดยรวมกบัความ
ผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงวา่ ลกัษณะงานโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.500 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นใน
ดา้นลกัษณะงานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อ
องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง โดยอธิบายได ้ดงันี ้
 1. ความหลากหลายในการท างาน ประกอบด้วย 
  1.1 งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ตอ้งใชค้วามรู ้ความช านาญในการปฏิบตัิงานกับความ
ผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ต้องใช้ความรู ้ความช านาญในการปฏิบัติงาน  มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.263 ซึ่งตัว
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังานบรษัิท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ตอ้งใชค้วามรู ้ความช านาญในการ
ปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้น
บรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  1.2 ท่านไดพ้ฒันาความรูข้องท่านอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน ามาใชใ้นงานของท่านกบั
ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านไดพ้ัฒนาความรูข้องท่านอย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาใชใ้นงาน
ของท่าน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
บรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 
0.304 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านไดพ้ฒันาความรูข้องท่านอย่างสม ่าเสมอ 
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เพื่อน ามาใชใ้นงานของท่านเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนั
ต่อองคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  1.3 งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ และทา้ทายความสามารถกับความ
ผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า งานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ และท้าทายความสามารถ  มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.305 ซึ่งตัว
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังานบรษัิท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในงานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่น่าสนใจ และท้าทาย
ความสามารถเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร 
ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
 ความหลากหลายในการท างานโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความหลากหลายใน
การท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.345 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า หมายความว่า 
เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในความหลากหลายของงาน
โดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้น
บรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
 2. ความทา้ทายของงาน ประกอบด้วย 
  2.1 งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอกับความผูกพันต่อ
องคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงว่า งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอ มีความสมัพันธก์ับความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.424 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. 
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จ ากัด (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอ
เพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน 
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
  2.2 งานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่มีความส าคัญต่อองคก์รกับความผูกพันต่อ
องคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงว่า งานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่มีความส าคัญต่อองคก์ร มีความสัมพันธ์กับความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.357 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่เป็นงานที่มีความส าคญัต่อองคก์รเพิ่มขึน้ จะ
ท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นบรรทัดฐาน เพิ่มขึน้
เลก็นอ้ย 

 ความทา้ทายของงานโดยรวมกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความท้าทายของงาน
โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
บรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 
0.445 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง หมายความว่า เม่ือ
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในความท้าทายของงานโดยรวม
เพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน 
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
 3. ความอิสระในการท างาน ประกอบด้วย 
  3.1 ท่านมีอิสระในการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตวัเองกับ
ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านมีอิสระในการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการปฏิบตัิงานไดด้ว้ย
ตวัเอง มีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
บรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 
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0.267 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในท่านมีอิสระในการก าหนดเป้าหมาย และ
วิธีการปฏิบัติงานไดด้ว้ยตัวเองเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความ
ผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  3.2 ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้กบังานไดด้ว้ย
ตวัเองกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า 
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจแกปั้ญหาที่เกิด
ขึน้กบังานไดด้ว้ยตวัเอง มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.381 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า หมายความว่า 
เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านสามารถใชว้ิจารณญาณใน
การตดัสินใจแกปั้ญหาที่เกิดขึน้กบังานไดด้ว้ยตวัเองเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  3.3 ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของท่าน
อยู่เสมอกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบตัิงานของท่านอยู่เสมอ มีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.401 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในท่านมีโอกาส
เสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของท่านอยู่เสมอเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 

 ความอิสระในการท างานโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความอิสระในการท างาน
โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
บรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 
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0.409 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง หมายความว่า เม่ือ
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในความอิสระในการท างานโดยรวม
เพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน 
เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
 4. การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืน ประกอบดว้ย 
  4.1 งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่จะต้องมีการประสานงานกับผู้อื่นภายใน หรือ
ภายนอกหน่วยงานกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้น
บรรทดัฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า งานที่ท่านรับผิดชอบอยู่จะต้องมีการ
ประสานงานกบัผูอ้ื่นภายใน หรือภายนอกหน่วยงาน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.282 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับต ่า หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความ
คิดเห็นในงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่จะต้องมีการประสานงานกับผู้อื่นภายใน หรือภายนอก
หน่วยงานเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้น
บรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  4.2 เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเม่ืองานของท่านเกิด
ปัญหากบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบวา่ 
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะใหค้วามช่วยเหลือเม่ืองาน
ของท่านเกิดปัญหา มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.259 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า หมายความว่า 
เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในเพื่อนรว่มงานของท่านยินดีที่จะ
ให้ความช่วยเหลือเม่ืองานของท่านเกิดปัญหาเพิ่มขึน้ จะท าให้พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  4.3 ท่านสามารถยอมรบั และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนรว่มงานของท่าน
ไดก้บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
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สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านสามารถยอมรบั และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนรว่มงาน
ของท่านได ้มีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ด้านบรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากบั 0.310 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความว่า เม่ือ
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในท่านสามารถยอมรับ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนรว่มงานของท่านได้เพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 

 การมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น
โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
บรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 
0.359 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นโดยรวมเพิ่มขึน้ จะ
ท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นบรรทัดฐาน เพิ่มขึน้
เลก็นอ้ย 
 สมมติฐานข้อที่  3 แรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน และความก้าวหน้าและมั่ นคงในการท างานที่ มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 สมมติฐานข้อที่ 3.1 แรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน และความก้าวหน้าและมั่ นคงในการท างานที่ มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0 : แรงจูงใจ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 

H1 : แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 

ส าหรบัสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียรส์ัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้ 2 ตวัที่
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เป็นอิสระต่อกนั โดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95%  ดงันัน้ถา้มีค่า Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง ตวัแปรทัง้ 2 มีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ตาราง 26 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจโดยรวมกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 

แรงจูงใจ 
ความผูกพนัต่อองคก์ร 

ด้านความรู้สกึ ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 
 r Sig. (2-tailed) 

1. ผลตอบแทนและสวสัดกิาร     
   1.1 ท่านมีความพงึพอใจกบั
เงินเดือน โบนสั และการปรบัเงินเดือน
ที่ท่านไดร้บั 

0.357** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   1.2 ท่านมีความพงึพอใจกบัสวสัดิการ
ต่าง ๆ ที่ท่านไดร้บั เช่นการตรวจสขุภาพ
ประจ าปี การเบิกค่ารกัษาพยาบาล รถ
รบัสง่พนกังาน เป็นตน้ 

0.291** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   1.3 องคก์รของท่านมีการสรา้ง
แรงจงูใจในการท างานใหแ้กพ่นกังาน
ที่ตัง้ใจท างาน เช่น การใหร้างวลัแก่
พนกังานดีเดน่ เป็นตน้ 

0.300** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   ผลตอบแทนและสวสัดกิาร
โดยรวม 

0.400** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

แรงจูงใจ 
ความผูกพนัต่อองคก์ร 

ด้านความรู้สกึ ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 
 r Sig. (2-tailed) 

2. สภาพแวดล้อมในการท างาน     
   2.1 สถานที่ปฏิบตัิงานของทา่นมี
ความปลอดภยัและสามารถปอ้งกนัภยั
จากอนัตรายได ้

0.240** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   2.2 สถานที่ปฏิบตัิงานของท่านมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

0.280** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   2.3 สถานที่ปฏิบตัิงานของทา่นมีการ
จดัวาง และจดัเก็บเอกสารอย่างเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย 

0.331** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   สภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวม 0.340** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
3. ความก้าวหน้าและม่ันคงในการท างาน    
   3.1 ท่านไดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การ
เลื่อนต าแหนง่ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
อย่างเป็นธรรม 

0.388** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   3.2 ท่านไดร้บัการอบรม ฝึกฝน รวมถึง
การพฒันาใหพ้รอ้มกา้วสูห่นา้ที่การงาน
ที่สงูขึน้ 

0.373** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   3.3 ในองคก์รของท่านมีการโยกยา้ย 
ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสมกบั
ความสามารถของแต่ละบคุคล 

0.387** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   ความก้าวหน้าและม่ันคงในการ
ท างานโดยรวม 

0.444** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

แรงจูงใจโดยรวม 0.498** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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 จากตาราง 26 แสดงการการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจโดยรวมกับความ
ผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า แรงจูงใจโดยรวม มีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.498 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นใน
ดา้นแรงจูงใจโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง โดยอธิบายได ้ดงันี ้
 1. ผลตอบแทนและสวัสดกิาร ประกอบด้วย 
  1.1 ท่านมีความพงึพอใจกบัเงินเดือน โบนสั และการปรบัเงินเดือนที่ท่านไดร้บักบั
ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ท่านมีความพงึพอใจกบัเงินเดือน โบนสั และการปรบัเงินเดือนที่ท่าน
ไดร้บั มีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้น
ความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.357 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านมีความพงึพอใจกบัเงินเดือน โบนสั และ
การปรบัเงินเดือนที่ท่านไดร้บัเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนั
ตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  1.2 ท่านมีความพึงพอใจกับสวสัดิการต่าง ๆ ที่ท่านไดร้บั เช่นการตรวจสขุภาพ
ประจ าปี การเบิกค่ารกัษาพยาบาล รถรบัส่งพนักงาน เป็นต้นกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านมี
ความพึงพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับ เช่นการตรวจสุขภาพประจ าปี การเบิกค่า
รกัษาพยาบาล รถรบัส่งพนกังาน เป็นตน้ มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.291 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัต ่า หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านมี
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ความพึงพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับ เช่นการตรวจสุขภาพประจ าปี การเบิกค่า
รกัษาพยาบาล รถรบัสง่พนกังาน เป็นตน้เพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มี
ความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  1.3 องค์กรของท่านมีการสรา้งแรงจูงใจในการท างานให้แก่พนักงานที่ตั้งใจ
ท างาน เช่นการใหร้างวลัแก่พนกังานดีเด่น เป็นตน้กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า องคก์รของท่านมีการ
สรา้งแรงจงูใจในการท างานใหแ้ก่พนกังานที่ตัง้ใจท างาน เช่นการใหร้างวลัแก่พนกังานดีเด่น เป็น
ตน้ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้าน
ความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.300 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในองคก์รของท่านมีการสรา้งแรงจูงใจในการ
ท างานใหแ้ก่พนักงานที่ตัง้ใจท างาน เช่นการใหร้างวลัแก่พนักงานดีเด่น เป็นตน้เพิ่มขึน้ จะท าให้
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 

 ผลตอบแทนและสวสัดิการโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผลตอบแทนและสวสัดิการ
โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
ความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.400 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในผลตอบแทนและสวสัดิการโดยรวมเพิ่มขึน้ จะ
ท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
 2. สภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย 
  2.1 สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันภัยจาก
อนัตรายไดก้ับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สถานที่ปฏิบตัิงานของท่านมีความปลอดภยัและสามารถ
ป้องกันภัยจากอันตรายได้ มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.240 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในสถานที่
ปฏิบัติงานของท่านมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันภัยจากอันตรายได้เพิ่มขึน้ จะท าให้
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  2.2 สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.280 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในสถานที่
ปฏิบตัิงานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  2.3 สถานที่ปฏิบตัิงานของท่านมีการจดัวาง และจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ยกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีการจัดวาง และจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.331 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในสถานที่
ปฏิบตัิงานของท่านมีการจดัวาง และจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยเพิ่มขึน้ จะท าให้
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
 สภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวมกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน
โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
ความรูส้ึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
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0.340 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ 
จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
 3. ความก้าวหน้าและม่ันคงในการท างาน ประกอบด้วย 
  3.1 ท่านไดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การเลื่อนต าแหน่งในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่าง
เป็นธรรมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีการเลื่อนต าแหน่งใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.388 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า  
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านไดร้บัการ
สนบัสนนุใหมี้การเลื่อนต าแหน่งในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  3.2 ท่านไดร้บัการอบรม ฝึกฝน รวมถึงการพฒันาใหพ้รอ้มกา้วสู่หนา้ที่การงานที่
สงูขึน้กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบวา่ มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านไดร้บัการอบรม ฝึกฝน รวมถึงการพัฒนาใหพ้รอ้มกา้วสู่หนา้ที่
การงานที่สูงขึน้  มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นความรูส้กึ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากบั 0.373 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า  หมายความว่า 
เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในท่านไดร้บัการอบรม ฝึกฝน 
รวมถึงการพฒันาใหพ้รอ้มกา้วสูห่นา้ท่ีการงานท่ีสงูขึน้เพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  3.3 ในองคก์รของท่านมีการโยกยา้ย ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ในองคก์รของท่านมีการโยกยา้ย 
ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละบคุคล มีความสมัพนัธก์บัความ



  140 

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.387 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า  หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในองคก์รของท่านมีการโยกย้าย ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ที่
เหมาะสมกบัความสามารถของแตล่ะบคุคลเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 

 ความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างานโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ความกา้วหนา้
และมั่นคงในการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.444 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นใน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง  
 สมมติฐานข้อที่ 3.2 แรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน และความก้าวหน้าและมั่ นคงในการท างานที่ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความ
ต่อเน่ือง สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0 : แรงจูงใจ ไม่มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความตอ่เนื่อง 

H1 : แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความตอ่เนื่อง 

ส าหรบัสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียรส์ัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้ 2 ตวัที่
เป็นอิสระต่อกนั โดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95%  ดงันัน้ถา้มีค่า Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง ตวัแปรทัง้ 2 มีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 27 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจโดยรวมกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความตอ่เนื่อง 

แรงจูงใจ 
ความผูกพนัต่อองคก์ร 
ด้านความต่อเน่ือง ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

 r Sig. (2-tailed) 
1. ผลตอบแทนและสวสัดกิาร     
   1.1 ท่านมีความพงึพอใจกบั
เงินเดือน โบนสั และการปรบัเงินเดือน
ที่ท่านไดร้บั 

0.559** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

   1.2 ท่านมีความพงึพอใจกบัสวสัดิการ
ต่าง ๆ ที่ท่านไดร้บั เช่นการตรวจสขุภาพ
ประจ าปี การเบิกค่ารกัษาพยาบาล รถ
รบัสง่พนกังาน เป็นตน้ 

0.359** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   1.3 องคก์รของท่านมีการสรา้ง
แรงจงูใจในการท างานใหแ้กพ่นกังาน
ที่ตัง้ใจท างาน เช่น การใหร้างวลัแก่
พนกังานดีเดน่ เป็นตน้ 

0.530** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

   ผลตอบแทนและสวัสดกิารโดยรวม 0.621** 0.000 สงู เดียวกนั 
2. สภาพแวดล้อมในการท างาน     

   2.1 สถานที่ปฏิบตัิงานของทา่นมี
ความปลอดภยัและสามารถปอ้งกนั
ภยัจากอนัตรายได ้

0.244** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   2.2 สถานที่ปฏิบตัิงานของท่านมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

0.262** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   2.3 สถานที่ปฏิบตัิงานของทา่นมี
การจดัวาง และจดัเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

0.251** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   สภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวม 0.299* 0.000 ต ่า เดียวกนั 
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ตาราง 27 (ต่อ) 

แรงจูงใจ 
ความผูกพนัต่อองคก์ร 
ด้านความต่อเน่ือง ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

 r Sig. (2-tailed) 
3. ความก้าวหน้าและม่ันคงในการท างาน    
   3.1 ท่านไดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การ
เลื่อนต าแหนง่ในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมอยา่งเป็นธรรม 

0.537** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

   3.2 ท่านไดร้บัการอบรม ฝึกฝน รวมถึง
การพฒันาใหพ้รอ้มกา้วสูห่นา้ที่การงาน
ที่สงูขึน้ 

0.501** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

   3.3 ในองคก์รของท่านมีการโยกยา้ย 
ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสม
กบัความสามารถของแต่ละบคุคล 

0.491** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

   ความก้าวหน้าและม่ันคงในการ
ท างานโดยรวม 

0.591** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

แรงจูงใจโดยรวม 0.644** 0.000 สงู เดียวกนั 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 จากตาราง 27 แสดงการการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจโดยรวมกับความ
ผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบวา่ มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า แรงจูงใจโดยรวม มีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.644 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัสงู หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในดา้น
แรงจูงใจโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์ร 
ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้ในระดบัสงู โดยอธิบายได ้ดงันี ้
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 1. ผลตอบแทนและสวัสดกิาร ประกอบด้วย 
  1.1 ท่านมีความพงึพอใจกบัเงินเดือน โบนสั และการปรบัเงินเดือนที่ท่านไดร้บักบั
ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ท่านมีความพงึพอใจกบัเงินเดือน โบนสั และการปรบัเงินเดือนที่ท่าน
ไดร้บั มีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้น
ความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
0.559 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง หมายความว่า เม่ือ
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านมีความพึงพอใจกับเงินเดือน 
โบนสั และการปรบัเงินเดือนที่ท่านไดร้บัเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มี
ความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
  1.2 ท่านมีความพึงพอใจกับสวสัดิการต่าง ๆ ที่ท่านไดร้บั เช่นการตรวจสขุภาพ
ประจ าปี การเบิกค่ารกัษาพยาบาล รถรบัส่งพนักงาน เป็นต้นกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความต่อเนื่อง พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดง
วา่ ท่านมีความพงึพอใจกบัสวสัดิการตา่ง ๆ ที่ท่านไดร้บั เช่นการตรวจสขุภาพประจ าปี การเบิกค่า
รกัษาพยาบาล รถรบัส่งพนกังาน เป็นตน้ มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.359 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัต ่า หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านมี
ความพึงพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับ เช่นการตรวจสุขภาพประจ าปี การเบิกค่า
รกัษาพยาบาล รถรบัสง่พนกังาน เป็นตน้เพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มี
ความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  1.3 องค์กรของท่านมีการสรา้งแรงจูงใจในการท างานให้แก่พนักงานที่ตั้งใจ
ท างาน เช่นการใหร้างวลัแก่พนกังานดีเด่น เป็นตน้กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า องคก์รของท่าน
มีการสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหแ้ก่พนกังานที่ตัง้ใจท างาน เช่นการใหร้างวลัแก่พนกังานดีเด่น 
เป็นตน้ มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้น
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ความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
0.530 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง หมายความว่า เม่ือ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในองคก์รของท่านมีการสรา้งแรงจงูใจ
ในการท างานใหแ้ก่พนกังานที่ตัง้ใจท างาน เช่นการใหร้างวลัแก่พนกังานดีเด่น เป็นตน้เพิ่มขึน้ จะ
ท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 
 ผลตอบแทนและสวสัดิการโดยรวมกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเน่ือง พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผลตอบแทนและ
สวัสดิการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ด้านความต่อเนื่อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.621 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในผลตอบแทนและ
สวสัดิการโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์ร 
ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้ในระดบัสงู 
 2. สภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย 
  2.1 สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันภัยจาก
อนัตรายไดก้บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความตอ่เนื่อง 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สถานที่ปฏิบตัิงานของท่านมีความปลอดภยัและสามารถ
ป้องกันภัยจากอันตรายได้ มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.244 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในสถานที่
ปฏิบัติงานของท่านมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันภัยจากอันตรายได้เพิ่มขึน้ จะท าให้
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  2.2 สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
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และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.262 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในสถานที่
ปฏิบตัิงานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  2.3 สถานที่ปฏิบตัิงานของท่านมีการจดัวาง และจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ยกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีการจัดวาง และจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความต่อเนื่อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.251 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัต ่า หมายความวา่ เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในสถานที่
ปฏิบตัิงานของท่านมีการจดัวาง และจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยเพิ่มขึน้ จะท าให้
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 

 สภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวมกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเน่ือง พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ด้านความต่อเนื่อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.299 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
 3. ความก้าวหน้าและม่ันคงในการท างาน ประกอบด้วย 
  3.1 ท่านไดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การเลื่อนต าแหน่งในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่าง
เป็นธรรมกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง 



  146 

พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีการเลื่อนต าแหน่งใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านความต่อเนื่อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.537 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นใน
ท่านไดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การเลื่อนต าแหน่งในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมเพิ่มขึน้ จะ
ท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 
  3.2 ท่านไดร้บัการอบรม ฝึกฝน รวมถึงการพฒันาใหพ้รอ้มกา้วสู่หนา้ที่การงานที่
สูงขึน้กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านไดร้บัการอบรม ฝึกฝน รวมถึงการพฒันาใหพ้รอ้ม
กา้วสู่หนา้ที่การงานที่สงูขึน้ มีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.501 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านไดร้บั
การอบรม ฝึกฝน รวมถึงการพฒันาใหพ้รอ้มกา้วสูห่นา้ที่การงานที่สงูขึ ้นเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความต่อเนื่อง เพิ่มขึน้ในระดับปาน
กลาง 
  3.3 ในองคก์รของท่านมีการโยกยา้ย ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ในองคก์รของท่านมีการ
โยกยา้ย ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละบคุคล มีความสมัพนัธ์
กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.491 ซึ่งตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง หมายความวา่ เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในองคก์รของท่านมีการโยกยา้ย ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่
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เหมาะสมกบัความสามารถของแตล่ะบคุคลเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างานโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 นั่ นคือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
ความก้าวหนา้และมั่นคงในการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.591 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับ
ความคิดเห็นในความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง  
 สมมติฐานข้อที่ 3.3 แรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน และความก้าวหน้าและมั่ นคงในการท างานที่ มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0 : แรงจูงใจ ไม่มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 

H1 : แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 

ส าหรบัสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียรส์ัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทัง้ 2 ตวัที่
เป็นอิสระต่อกนั โดยใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95%  ดงันัน้ถา้มีค่า Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง ตวัแปรทัง้ 2 มีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 28 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจโดยรวมกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 

แรงจูงใจ 
ความผูกพนัต่อองคก์ร 

ด้านบรรทดัฐาน ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 
 r Sig. (2-tailed) 

1. ผลตอบแทนและสวสัดกิาร     
   1.1 ท่านมีความพงึพอใจกบัเงินเดอืน 
โบนสั และการปรบัเงินเดือนที่ท่านไดร้บั 

0.273** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   1.2 ท่านมีความพงึพอใจกบัสวสัดิการ
ต่าง ๆ ที่ท่านไดร้บั เช่นการตรวจสขุภาพ
ประจ าปี การเบิกค่ารกัษาพยาบาล รถ
รบัสง่พนกังาน เป็นตน้ 

0.293** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   1.3 องคก์รของท่านมีการสรา้งแรงจงูใจ
ในการท างานใหแ้ก่พนกังานที่ตัง้ใจท างาน 
เช่น การใหร้างวลัแก่พนกังานดีเด่น เป็นตน้ 

0.221** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   ผลตอบแทนและสวัสดกิารโดยรวม 0.328** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
2. สภาพแวดล้อมในการท างาน     
   2.1 สถานที่ปฏิบตัิงานของทา่นมี
ความปลอดภยัและสามารถปอ้งกนั
ภยัจากอนัตรายได ้

0.218** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   2.2 สถานที่ปฏิบตัิงานของท่านมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

0.260** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   2.3 สถานที่ปฏิบตัิงานของทา่นมี
การจดัวาง และจดัเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

0.243** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   สภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวม 0.285** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
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ตาราง 28 (ต่อ) 

แรงจูงใจ 
ความผูกพนัต่อองคก์ร 

ด้านบรรทดัฐาน ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทศิทาง 
 r Sig. (2-tailed) 

3. ความก้าวหน้าและม่ันคงในการท างาน    
   3.1 ท่านไดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การ
เลื่อนต าแหนง่ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
อย่างเป็นธรรม 

0.318** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   3.2 ท่านไดร้บัการอบรม ฝึกฝน รวมถึง
การพฒันาใหพ้รอ้มกา้วสูห่นา้ที่การงาน
ที่สงูขึน้ 

0.303** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   3.3 ในองคก์รของท่านมีการโยกยา้ย 
ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสมกบั
ความสามารถของแต่ละบคุคล 

0.315** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

   ความก้าวหน้าและม่ันคงในการ
ท างานโดยรวม 

0.362** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

แรงจูงใจโดยรวม 0.410** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 จากตาราง 28 แสดงการการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจโดยรวมกับความ
ผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า แรงจูงใจโดยรวม มีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.410 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นใน
ดา้นแรงจูงใจโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อ
องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง โดยอธิบายได ้ดงันี ้
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 1. ผลตอบแทนและสวัสดกิาร ประกอบด้วย 
  1.1 ท่านมีความพงึพอใจกบัเงินเดือน โบนสั และการปรบัเงินเดือนที่ท่านไดร้บักบั
ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่ ท่านมีความพงึพอใจกบัเงินเดือน โบนสั และการปรบัเงินเดือนที่ท่าน
ไดร้บั มีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้น
บรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 
0.273 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านมีความพงึพอใจกบัเงินเดือน โบนสั และ
การปรบัเงินเดือนที่ท่านไดร้บัเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนั
ต่อองคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  1.2 ท่านมีความพึงพอใจกับสวสัดิการต่าง ๆ ที่ท่านไดร้บั เช่นการตรวจสขุภาพ
ประจ าปี การเบิกค่ารกัษาพยาบาล รถรบัส่งพนักงาน เป็นต้นกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
ท่านมีความพึงพอใจกับสวสัดิการต่าง ๆ ที่ท่านไดร้บั เช่นการตรวจสขุภาพประจ าปี การเบิกค่า
รกัษาพยาบาล รถรบัส่งพนกังาน เป็นตน้ มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.293 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัต ่า หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่านมี
ความพึงพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับ เช่นการตรวจสุขภาพประจ าปี การเบิกค่า
รกัษาพยาบาล รถรบัสง่พนกังาน เป็นตน้เพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มี
ความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  1.3 องค์กรของท่านมีการสรา้งแรงจูงใจในการท างานให้แก่พนักงานที่ตั้งใจ
ท างาน เช่นการใหร้างวลัแก่พนกังานดีเด่น เป็นตน้กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่นอ้ยกวา่ 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า องคก์รของท่านมีการ
สรา้งแรงจงูใจในการท างานใหแ้ก่พนกังานที่ตัง้ใจท างาน เช่นการใหร้างวลัแก่พนกังานดีเด่น เป็น
ตน้ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้น
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บรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 
0.221 ซึง่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความวา่ เมื่อพนกังาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในองคก์รของท่านมีการสรา้งแรงจูงใจในการ
ท างานใหแ้ก่พนักงานที่ตัง้ใจท างาน เช่นการใหร้างวลัแก่พนักงานดีเด่น เป็นตน้เพิ่มขึน้ จะท าให้
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
 ผลตอบแทนและสวสัดิการโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ผลตอบแทนและ
สวัสดิการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.328 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า หมายความว่า 
เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในผลตอบแทนและสวัสดิการ
โดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้น
บรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
 2. สภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย 
  2.1 สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันภัยจาก
อนัตรายไดก้บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สถานที่ปฏิบตัิงานของท่านมีความปลอดภยัและสามารถ
ป้องกันภัยจากอันตรายได้ มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.218 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในสถานที่
ปฏิบัติงานของท่านมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันภัยจากอันตรายได้เพิ่มขึน้ จะท าให้
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  2.2 สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการ
ปฏิบตัิงานกับความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวก
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เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.260 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า 
หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในสถานที่
ปฏิบตัิงานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  2.3 สถานที่ปฏิบตัิงานของท่านมีการจดัวาง และจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ยกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีการจัดวาง และจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านบรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.243 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัต ่า หมายความวา่ เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในสถานที่
ปฏิบตัิงานของท่านมีการจดัวาง และจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยเพิ่มขึน้ จะท าให้
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 

 สภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวมกับความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.285 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า หมายความว่า 
เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในสภาพแวดลอ้มในการท างาน
โดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าให้พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้น
บรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย  
 3. ความก้าวหน้าและม่ันคงในการท างาน ประกอบด้วย 
  3.1 ท่านไดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การเลื่อนต าแหน่งในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่าง
เป็นธรรมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน 
พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
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และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีการเลื่อนต าแหน่งใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้านบรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.318 ซึ่งตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันใน
ระดบัต ่า หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในท่าน
ไดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การเลื่อนต าแหน่งในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมเพิ่มขึน้ จะท าให้
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  3.2 ท่านไดร้บัการอบรม ฝึกฝน รวมถึงการพฒันาใหพ้รอ้มกา้วสู่หนา้ที่การงานที่
สงูขึน้กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า 
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ท่านไดร้บัการอบรม ฝึกฝน รวมถึงการพฒันาใหพ้รอ้มกา้วสู่
หนา้ที่การงานที่สงูขึน้ มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ 0.303 ซึ่งตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า หมายความว่า 
เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นในท่านไดร้บัการอบรม ฝึกฝน 
รวมถึงการพฒันาใหพ้รอ้มกา้วสูห่นา้ท่ีการงานท่ีสงูขึน้เพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
  3.3 ในองคก์รของท่านมีการโยกย้าย ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ด้านบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ในองคก์รของท่านมีการ
โยกยา้ย ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละบคุคล มีความสมัพนัธ์
กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.315 ซึ่งตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า หมายความว่า เม่ือพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นในในองคก์รของท่านมีการโยกยา้ย ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่
เหมาะสมกบัความสามารถของแตล่ะบคุคลเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 
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 ความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างานโดยรวมกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 นั่ นคือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า 
ความก้าวหนา้และมั่นคงในการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของ
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นบรรทัดฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.362 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับต ่า หมายความว่า เม่ือพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีระดับความ
คิดเห็นในความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ จะท าใหพ้นักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน  
ตาราง 29 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานงานวิจยั ดา้นลกัษณะสว่นบคุคล 

สมมตฐิานขอ้ที ่1 ลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รต่างกนัมี
ความผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั  

ลักษณะส่วนบุคคล สถติทิีใ่ช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.1 พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั 
 - ดา้นความรูส้กึ 

- ดา้นความตอ่เนื่อง 
- ดา้นบรรทดัฐาน 

Independent Sample t–test 
Independent Sample t–test 
Independent Sample t-test 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

1.3 พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)ที่มีอายแุตกตา่งกนั มีความผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั 
 - ดา้นความรูส้กึ 

- ดา้นความตอ่เนื่อง 
- ดา้นบรรทดัฐาน 

F- test 
F-test 
F-test 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

1.3 พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 - ดา้นความรูส้กึ 

- ดา้นความตอ่เนื่อง 
- ดา้นบรรทดัฐาน 

Independent Sample t–test 
Independent Sample t–test 
Independent Sample t-test 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

ลักษณะส่วนบุคคล สถติทิีใ่ช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.4 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องคก์รแตกตา่งกนั 
 - ดา้นความรูส้กึ 

- ดา้นความตอ่เนื่อง  
- ดา้นบรรทดัฐาน 

Independent Sample t–test 
Independent Sample t–test 
Independent Sample t-test 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

1.5 พนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อ
องคก์รแตกตา่งกนั 
 - ดา้นความรูส้กึ 

- ดา้นความตอ่เนื่อง 
- ดา้นบรรทดัฐาน 

F-test 
F-test 
F-test 

ไม่สอดคลอ้งสมมติฐาน 
สอดคลอ้งสมมติฐาน 
สอดคลอ้งสมมติฐาน 

1.6 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์รแตกต่างกัน มี
ความผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั  
 - ดา้นความรูส้กึ 

- ดา้นความตอ่เนื่อง 
- ดา้นบรรทดัฐาน 

F-test 
F-test 
F-test 

สอดคลอ้งสมมติฐาน 
สอดคลอ้งสมมติฐาน 
สอดคลอ้งสมมติฐาน 
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ตาราง 30 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานงานวิจยั ดา้นลกัษณะงาน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความหลากหลายในการ
ท างาน  ความท้าทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ลักษณะงาน สถติทิีใ่ช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
2.1 ลกัษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความหลากหลายในการท างาน  ความทา้ทาย
ของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 
 - ความหลากหลายในการ

ท างาน 
- ความทา้ทายของงาน 
 
- ความอิสระในการท างาน 
 
- การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 

Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

2.2 ลกัษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความหลากหลายในการท างาน  ความทา้ทาย
ของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความตอ่เนื่อง 
 - ความหลากหลายในการ

ท างาน 
- ความทา้ทายของงาน 
 
- ความอิสระในการท างาน 
 
- การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 

Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

ลักษณะงาน สถติทิีใ่ช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
2.3 ลกัษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความหลากหลายในการท างาน  ความทา้ทาย
ของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น มีความสมัพนัธก์บัความผูกพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 
 - ความหลากหลายในการ

ท างาน 
- ความทา้ทายของงาน 
 
- ความอิสระในการท างาน 
 
- การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 

Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 31 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานงานวิจยั ดา้นแรงจงูใจ 

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างาน ที่มีความสมัพันธ์กับ
ความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

แรงจูงใจ สถติทิีใ่ช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 แรงจงูใจ โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ผลตอบแทนและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน และความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างาน ที่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ 
 - ผลตอบแทนและสวสัดิการ 

 
- สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 
- ความกา้วหนา้และมั่นคง
ในการท างาน 

Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

3.2 แรงจงูใจ โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ผลตอบแทนและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน และความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างาน ที่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความตอ่เนื่อง 
 - ผลตอบแทนและสวสัดิการ 

 
- สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 
- ความก้าวหน้าและมั่นคง
ในการท างาน 

Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 31 (ต่อ) 

แรงจูงใจ สถติทิีใ่ช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
3.3 แรงจงูใจ โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ผลตอบแทนและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน และความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างาน ที่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นบรรทดัฐาน 
 - ผลตอบแทนและสวสัดิการ 

 
- สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 
- ความก้าวหน้าและมั่นคง
ในการท างาน 

Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 
Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยในครั้งนี ้มุ่ งศึกษา ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และแรงจูงใจที่ มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) เพื่อน าผลการ
ศกึษาวิจยัไปใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูส าหรบับรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในการประกอบการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการพฒันากระบวนการดแูล รกัษา ฝึกอบรมพฒันา พนักงาน เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดดูให้
พนกังานที่มีคณุภาพ มีประสิทธิภาพคงอยู่กบัองคก์รไดต้ลอดไป 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
  1.เพื่อศึกษาระดับของลักษณะงาน แรงจูงใจ และความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังาน บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
  2.เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
จ าแนก ตามลกัษณะสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร  
  3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังาน บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
  4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

สมมตฐิานการวิจัย 
  1.ลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร
ต่างกนัมี ความผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั  
  2.ลกัษณะงานที่ประกอบดว้ย ความหลากหลายในการท างาน ความทา้ทายของ
งาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสมัพันธก์ับผู้อื่นมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อ
องคก์ร ของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
  3.แรงจูงใจที่ประกอบดว้ย ผลตอบแทนและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการท า 
งาน และ ความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างานมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังาน บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) จ านวน 
3,577 คน (ขอ้มูลจากหน่วยงานทรพัยากรบุคคล  2563) ใชก้ารก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane (1973) โดยใชส้ตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างระดบัความเช่ือมั่น 95% ระดบัความคลาด
เคลื่อนไม่เกิน 5% ในการวิจยัครัง้นีไ้ดก้  าหนดขนาดตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง  

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
  ขัน้ที่ 1 ใชก้ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified 
random sampling) โดยก าหนดขนาดตวัอย่างของพนกังานในบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) แยก
ตามสายงาน 
 ขั้นที่ 2 ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยจะท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามที่ไดจ้ดัเตรียมไว ้ใหพ้นักงานในบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)
ตอบแบบสอบถามเท่านัน้ และเก็บขอ้มลูจนครบตามจ านวน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ส  าหรบัการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้ง

ขึน้ ใหมี้ลกัษณะที่ง่ายในการตอบ ง่ายในการเขา้ใจ อีกทัง้ยงัครอบคลมุถึงวตัถปุระสงคท์ี่ผูว้ิจยัตัง้
เอาไวโ้ดยแบ่งเนือ้หาของแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามส่วนที่เป็นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็น
ลกัษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) แบบใหเ้ลือกตอบหลายขอ้ (Multiple-
Choice Question) มีจ านวน 6 ขอ้ ดงันี ้
  1. เพศ : ลักษณะของแบบสอบถาม มีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous 
Question) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
  2. อายุ : ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบไปดว้ยค าถามที่มีหลายค าตอบให้
เลือก (Multiple Choices Question) และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ  (Ordinal 
Scale)    
  3. สถานภาพ : ลักษณะของแบบสอบถามประกอบไปด้วยค าถามที่ มีหลาย
ค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices Question)  และใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
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  4. ระดบัการศึกษา : ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบไปดว้ยค าถามที่มีหลาย
ค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale)    
  5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน : ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบไปดว้ยค าถามที่มี
หลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices Question) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั 
(Ordinal Scale)    
  6. ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร : ลกัษณะของแบบสอบถามประกอบไปดว้ย
ค าถามที่มีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices Question) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท
เรียงล าดบั (Ordinal Scale)    

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
ความหลากหลายในการท างาน ความท้าทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมี
ปฏิสมัพันธก์ับผูอ้ื่น จ านวน 11 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
เพียงค าตอบเดียวเป็นลกัษณะ Likert Scale และวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
โดยการใหค้ะแนนแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale Method) 

ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความกา้วหนา้และมั่นคงในการ
ท างาน จ านวน 9 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบ
เดียวเป็นลกัษณะ Likert Scale และวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยการให้
คะแนนแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale Method) 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) โดยบางออกเป็นดา้นความรูส้กึ ดา้นความตอ่เนื่อง และดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม 
จ านวน 9 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว เป็น 
ลักษณะ Likert Scale และวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยการใหค้ะแนน 
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale Method) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  
  1.1 แบบสอบถามสว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบคุคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร โดยจะใช้
การหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
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  1.2 แบบสอบถามส่วนที่  2 เก่ียวกับลักษณะงาน  โดยแบ่ งเป็น  4 ด้าน 
ประกอบดว้ย ความหลากหลายในการท างาน ความทา้ทายของงาน ความอิสระในการท างาน 
และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  1.3 แบบสอบถามส่วนที่ 3 เก่ียวกับแรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความกา้วหนา้และมั่นคงในการ
ท างาน โดยใชค้่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  1.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 เก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์ร โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นความรูส้ึก ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทัดฐานทางสังคม โดยจะใชค้่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2.การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) ใชเ้พื่อทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
  2.1 สมมติฐานข้อที่  1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รที่แตกต่างกนัมีความผกูพนั
ต่อองคก์รที่แตกต่างกัน โดยใชส้ถิติ Independent t-test และ One-way Analysis of Variance 
(One-Way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน 
  2.2 สมมติฐานขอ้ที่ 2 ลักษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบด้วย ความ
หลากหลายในการท างาน ความทา้ทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่นที่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)โดย
ใชส้ถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน 
  2.3 สมมติฐานขอ้ที่ 3 แรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ผลตอบแทน
และสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน และความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างานที่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)โดยใชส้ถิติ 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน 
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สรุปผลการศึกษาค้นควา้ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สรุป
ผลการวิจยัคน้ควา้ได ้ดงันี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา แบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนที ่1 การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 260 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.0 อาย ุ

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 31 ปี จ านวน 222 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.5 สถานภาพโสด / หมา้ย / หย่ารา้ง / 
แยกกนัอยู่ จ  านวน 280 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.0 ระดบัการศึกษา สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 201 
คนคิดเป็นรอ้ยละ 50.2 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 131 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 32.7 และระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์รต ่ากวา่ 6 ปี จ านวน 238 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.5 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหเ์ก่ียวกับลกัษณะงาน ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัลกัษณะงานอยู่ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 เม่ือพิจารณารายดา้นเรียงจาก
ระดบัความคิดเห็นมากที่สดุไปนอ้ยที่สดุ พบวา่ 

ความหลากหลายในการท างาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อความหลากหลายในการท างานโดยรวมอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ตอ้งใช้
ความรู ้รวมถึงความช านาญในการท างาน ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากที่สดุ รองลงมา คือ ท่านไดพ้ฒันาความรูข้องท่านอย่างสม ่าเสมอเพื่อน ามาใชใ้นงานของท่าน 
ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และงานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่
น่าสนใจและทา้ทายความสามารถ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั 

ความทา้ทายของงาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความทา้ทายของงานโดยรวมอยู่ในระดับ 

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ งานที่ท่านท าอยู่เป็นงานที่มีความส าคญั
ต่อองคก์ร ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ งานที่
ท่านปฏิบตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตือรือรน้อยู่เสมอ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก ตามล าดบั 

 
 



  165 

ความอิสระในการท างาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นตอ่ความอิสระในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบั 

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานของท่านอยู่เสมอ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมา คือ ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้กบังาน
ไดด้ว้ยตวัเอง ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และท่านมีอิสระในการ
ก าหนดเป้าหมายและวิธีการปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตวัเอง ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นโดยรวมอยู่ในระดบั 

มากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ งานที่ท่านรบัผิดชอบอยู่จะตอ้งมี
การประสานงานกับผูอ้ื่นภายในหรือภายนอกหน่วยงาน ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ ท่านสามารถยอมรบัและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนร่วมงานของท่านได้ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ และ
เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเม่ืองานของท่านเกิดปัญหา  ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เก่ียวกับแรงจูงใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกบัแรงจงูใจอยู่ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 เม่ือพิจารณารายดา้นเรียงจากระดบั
ความคิดเห็นมากที่สดุไปนอ้ยที่สดุ พบวา่ 

ผลตอบแทนและสวัสดกิาร 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อผลตอบแทนและสวัสดิการโดยรวมอยู่ใน

ระดบั มาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.07 ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านมีความพงึพอใจกบัสวสัดิการ
ต่าง ๆ ที่ท่านไดร้บั เช่นการตรวจสขุภาพประจ าปี การเบิกค่ารกัษาพยาบาล รถรบัสง่พนักงาน เป็น
ตน้ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ ท่านมีความพงึ
พอใจกบัเงินเดือน โบนัส และการปรบัเงินเดือนที่ท่านไดร้บั ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และองคก์รของท่านมีการสรา้งแรงจูงใจในการท างานใหแ้ก่พนักงานที่
ตัง้ใจท างาน เช่น การใหร้างวัลแก่พนักงานดีเด่น เป็นตน้  ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 
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สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยรวมอยู่ใน

ระดบั มากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ สถานที่ปฏิบตัิงานของท่านมี
สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ สถานที่ปฏิบตัิงานของท่านมีความปลอดภยัและสามารถป้องกนั
ภยัจากอนัตรายได ้ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ และสถานที่
ปฏิบัติงานของท่านมีการจัดวาง และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

ความก้าวหน้าและม่ันคงในการท างาน 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน

โดยรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านไดร้บัการอบรม 
ฝึกฝน รวมถึงการพฒันาใหพ้รอ้มกา้วสูห่นา้ที่การงานที่สงูขึน้ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ท่านไดร้บัการสนบัสนนุใหมี้การเลื่อนต าแหน่งในระยะเวลา
ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และใน
องคก์รของท่านมีการโยกยา้ย ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละ
บคุคล ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

ตอนที ่4 การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์รอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เม่ือพิจารณา
รายดา้นเรียงจากระดบัความคิดเห็นมากที่สดุไปนอ้ยที่สดุ พบวา่ 

ด้านความรู้สึก 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความรูส้กึโดยรวมอยู่ในระดบั มาก โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านภาคภมูิใจที่ไดท้  างานในองคก์รนี ้และเต็มใจ
ที่จะบอกผูอ้ื่นว่าเป็นพนกังานขององคก์ร ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากที่สดุ รองลงมา คือ ท่านยินดี และเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานตามเปา้หมาย และคา่นิยมขององคก์ร
อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ และเม่ือ
มีบุคคลกล่าวถึงองคก์รอย่างเสียหาย หรือมีการเขา้ใจองคก์รผิด ท่านจะรีบชีแ้จงทนัที  ซึ่งผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

ด้านความต่อเน่ือง 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความต่อเนื่องโดยรวมอยู่ในระดบั มาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็น
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บคุลากรขององคก์รจนกว่าจะเกษียณอายงุาน ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ องคก์รนีส้ามารถตอบสนองต่อสิ่งที่ท่านตอ้งการไดอ้ย่างพอเพียง และ
สามารถใหส้ิ่งที่ท่านตอ้งการไดม้ากกว่าองคก์รอื่น ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก และถา้ท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานที่ใหค้่าตอบแทนสงูกว่าท่านก็จะยงัคงเลือกท างาน
กบัองคก์รนีต้่อไป ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

ด้านบรรทดัฐาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อดา้นบรรทัดฐานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 ขอ้ที่ไดค้่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ท่านมีความยินดีและเต็มใจที่จะปฏิบตัิงาน
อย่างสดุความสามารถ เพื่อช่ือเสียงที่ดีขององคก์ร ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ท่านมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากงานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก และท่านจะปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา แม้จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่
ปฏิบตัิงานกบัองคก์รต่างกนัมีความผกูพนัตอ่องคก์รแตกตา่งกนั 

ผลการวิจยั พบวา่  
 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ

องคก์รดา้นความรูส้กึ และดา้นความต่อเน่ืองไม่แตกตา่งกนั  แต่ดา้นบรรทดัฐานแตกต่างกนั 
 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ

องคก์รดา้นความรูส้กึ ดา้นความตอ่เนื่อง และดา้นบรรทดัฐานแตกต่างกนั 
 พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่มีสถานภาพที่แตกต่างกนั มีความผกูพนั

ต่อองคก์รดา้นความรูส้กึ ดา้นความตอ่เนื่อง และดา้นบรรทดัฐานแตกต่างกนั 
 พนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มีความ

ผกูพนัตอ่องคก์รดา้นความรูส้กึ ดา้นความตอ่เนื่อง และดา้นบรรทดัฐานไม่แตกต่างกนั 
 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี

ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้ึก ไม่แตกต่างกัน แต่ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐาน
แตกตา่งกนั 
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 พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์รที่
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความรูส้ึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐาน
แตกตา่งกนั 

สมมตฐิานข้อที ่2 ลกัษณะงาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ความหลากหลายใน
การท างาน ความท้าทายของงาน ความอิสระในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

ผลการวิจยั พบวา่ 
 ลักษณะงานทั้ง 4 ดา้นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน

บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานในระดบัปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

 ความหลากหลายในการท างาน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบริษัทปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้ึกในระดบัปานกลาง ดา้นความต่อเนื่อง และ
ดา้นบรรทดัฐานในระดบัต ่า 

 ความท้าทายของงาน มีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
บริษัทปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก และดา้นบรรทัดฐานในระดับปานกลาง ส่วนดา้น
ความตอ่เนื่องในระดบัต ่า 

 ความอิสระในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานบรษัิทปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึในระดบัต ่า สว่นดา้นความต่อเนื่อง และดา้น
บรรทดัฐานในระดบัปานกลาง 

 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานบริษัทปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานใน
ระดบัต ่า 

สมมติฐานข้อที่ 3 แรงจูงใจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน และความก้าวหน้าและมั่ นคงในการท างานที่ มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิจยั พบวา่ 
 แรงจงูใจทัง้ 3 ดา้นมีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท 

ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึก และดา้นบรรทัดฐานในระดับปานกลาง ส่วนดา้นความ
ต่อเน่ืองในระดบัสงู เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
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 ผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของ
พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความรูส้ึกและดา้นบรรทดัฐานในระดบัต ่า ส่วนดา้น
ความตอ่เนื่องในระดบัสงู 

 สภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสมัพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของ
พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานใน
ระดบัต ่า 

 ความก้าวหน้าและม่ันคงในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องคก์รของพนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้ึกและดา้นความต่อเนื่องในระดบั
ปานกลาง สว่นดา้นบรรทดัฐานในระดบัต ่า 

อภปิรายผล 
ผลจากการวิจยัเรื่อง ลกัษณะสว่นบคุคล ลกัษณะงาน และแรงจงูใจที่มีความสมัพนัธก์บั

ความผูกต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปประเด็นส าคัญมา
อภิปรายได ้ดงันี ้

1. ผลการศึกษาเก่ียวกับ เพศ พบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นบรรทัดฐานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01  

โดยพนักงานเพศชายมีความผูกพันต่อองค์กร ด้านบรรทัดฐานมากกว่าเพศหญิง 
เนื่องจากเพศชายจะมีความทะเยอทะยานมากกว่าเพศหญิง มีความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ในการ
ปฏิบตัิงานใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมาย และพรอ้มที่จะสนบัสนนุช่วยเหลือใหอ้งคก์รประสบผลส าเรจ็ได ้
และจากบทบาททางสังคมของเพศหญิงที่นอกจากจะตอ้งรบัผิดชอบชีวิตของตนแลว้ ยังตอ้ง
รบัผิดชอบความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครวัไปพรอ้ม  ๆ กนัดว้ย ท าใหเ้พศหญิงตอ้งใชเ้วลาใน
การดแูลรบัผิดชอบเรื่องงาน และเรื่องส่วนตวัไปพรอ้มๆ กันจึงไม่มีเวลาที่จะปฏิบตัิเพื่อใหไ้ดต้าม
เปา้หมายขององคก์รมากกวา่เพศชายนั่นเอง 

การที่พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นบรรทดัฐานแตกต่างกนั 
อาจจะเป็นเพราะแต่ละเพศมีความรูส้ึกนึกคิดที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการแสดงออกถึงการ
กระท าที่เป็นผลมาจากความรูส้กึนึกคิดของบคุคลนัน้ ๆ ดว้ย ซึ่งจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดของธนสัถ ์
เกษมไชยานันท ์(2544) ที่ไดก้ล่าวถึงว่า เพศหญิงและชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่อง
ความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาท รวมถึงกิจกรรม
ของแตล่ะเพศไวต้่างกนั จงึสง่ผลใหพ้ฤติกรรมของทัง้หญิงและชายตา่งกนั 
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2. ผลการศึกษาเก่ียวกับ อายุ พบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความรูส้ึก ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทัดฐาน
แตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

โดยพนกังานที่มีช่วงอาย ุ46 ปีขึน้ไป มีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้ึก ดา้นความ
ต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐานมากที่สดุ เนื่องจากผูท้ี่มีอายแุตกต่างกนัจะมีประสบการณ ์เปา้หมาย 
ความเชื่อ ค่านิยมที่แตกตา่งกนั (Oldham 1980) ผูท้ี่มีอายมุากจะมีความผกูพนัตอ่องคก์รมากกวา่
ผูท้ี่มีอายนุอ้ย เนื่องจากการที่มีอายุมากขึน้จะท าใหส้ามารถตระหนกัถึงทางเลือกในการท างานที่
ลดลง การยา้ยงานจะเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก และการที่มีอายมุากขึน้ย่อมมีการเรียนรูท้ี่มากขึน้ มี
ประสบการณใ์นการท างานที่มากขึน้ รวมถึงต าแหน่งหนา้ที่การงานที่สงูขึน้ ท าใหมี้ความพงึพอใจ
ในงานมากขึน้ มีความรูส้กึถึงการคงอยู่ในองคก์รต่อไปเป็นสิ่งที่ถกูตอ้ง 

ดงันัน้แนวคิดในการท างานของพนกังานกลุม่นีจ้งึตอ้งการเพียงความมั่นคงในการท างาน
ซึ่งตรงกับความต้องการขั้นพื ้นฐานในขั้นที่  2 ของทฤษฏีมาสโลว์ ความต้องการด้านความ
ปลอดภยั (Security of Safety Needs) หากพนกังานกลุม่นีไ้ดท้  างานอยู่ในองคก์รที่มีความมั่นคง
ในการท างาน มีเงินเดือนและสวสัดิการที่เป็นที่พงึพอใจแลว้ พนกังานกลุ่มนีก้็จะมีความผกูพนัต่อ
องคก์รนี ้และพรอ้มที่จะเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอุษาวดี บุญหุ่น 
(2561) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท
ขา้มชาติในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาย่านถนนเพชรบุรี อโศก รชัดาภิเษก พระราม9 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
บรษัิทขา้มชาติในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยพนกังานที่มีอายุ 42 ปีขึน้ไป มีความผกูพนัต่อ
องคก์รมากที่สดุแตกตา่งจากกลุม่อื่น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

3. ผลการศึกษาเก่ียวกับ สถานภาพ พบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มี
สถานภาพแตกต่างกนั มีความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความรูส้กึ ดา้นความตอ่เนื่อง และดา้นบรรทดั
ฐานแตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01   

โดยพนกังานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความรูส้ึก 
ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐาน มากกว่าผูท้ี่มีสถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
เนื่องจากการพนกังานที่สมรส/อยู่ดว้ยกนัจะมีภาระรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทางครอบครวัมาก และใน
เรื่องของสวสัดิการต่าง ๆ ที่ครอบคลมุถึงบคุคลในครอบครวัก็จะเป็นการช่วยดงึดดูใหพ้นกังานที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รมากกว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปกภณ 
จนัทศาสตร ์(2557) ศกึษาเรื่องปัจจยัคณุสมบตัิสว่นบคุคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และแรงจงูใจที่
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มีผลต่อความผูกพนักับองคก์รของพนักงานเอกชนระดบัปฏิบตัิการ ในเขตลาดพรา้ว-จตุจกัร ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังานที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากพนกังานที่มีครอบครวัจะตอ้งรบัผิดชอบจึงตอ้งมีความ
ตัง้ใจและอดทนในการท างาน เพื่อน ารายไดไ้ปจนุเจือครอบครวั จึงท าใหพ้นกังานเหล่านีมี้ความ
จงรกัภกัดีในการปฏิบตัิงานกบัองคก์รเป็นอย่างมาก 

4. ผลการศึกษาเก่ียวกบั ระดบัการศึกษา พบว่า พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นความรูส้ึก ดา้นความต่อเนื่อง และ
ดา้นบรรทดัฐานไม่แตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

เนื่องจากงานที่พนกังานปฏิบตัิอยู่เป็นงานที่ใชท้กัษะ ความรู ้ความสามารถในตวัแต่ละ
บคุคล ซึ่งไม่มีผลต่อความแตกต่างในแต่ละระดบัการศึกษา เพราะงานของพนกังานทกุคนลว้นมี
ความส าคัญต่อองค์กรและได้รับการยอมรับในฐานะที่ เป็นพนักงานของบริษัทเช่นเดียวกั น 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิติมา หลกัทอง (2557) ศึกษาเรื่อง ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บริษัท ผลิตชิน้ส่วนอตุสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัการศกึษาไม่มีความสมัพนัธต์่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังาน 

5. ผลการศึกษาเก่ียวกับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความรูส้กึไม่แตกต่าง
กนั แต่ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานแตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และ 0.01  

โดยพนักงานที่มีรายได ้60,001 บาทขึน้ไป มีความผูกพันต่อองคก์รดา้นความต่อเนื่อง 
และด้านบรรทัดฐานมากที่สุด เนื่องจาก รายได้เป็นสิ่งที่ช่วยในการส่งเสริมก าลังให้กับผู้ที่
ปฏิบตัิงาน และยงัช่วยเสริมสรา้งฐานะความเป็นอยู่ในครอบครวัใหด้ียิ่งขึน้ เพราะรายไดเ้ป็นสิ่ง
ส  าคญัในการมีชีวิตอยู่ในชีวิตประจ าวนั ซึ่งมาพรอ้มกับค่าใชจ้่ายดว้ย ถา้รายไดท้ี่ไดร้บัสามารถ
ครอบคลมุค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ พนกังานก็จะรูส้กึพงึพอใจเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการ
ปฏิบตัิงานได ้รวมถึงการที่พนักงานยิ่งมีรายไดม้ากขึน้รายไดน้ัน้มีความเหมาะสมกบังานที่ไดร้บั
มอบหมายก็จะส่งผลใหพ้นักงานมีความรูส้ึกกา้วหนา้และมั่นคงในการท างานกับองคก์ร และยงั
เป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือรน้ที่อยากท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึง
เป้าหมายแก่องคก์รดว้ย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของธนัชพร กบิลฤทธิวฒัน ์(2557) ศึกษาเรื่อง 
แรงจงูใจที่มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานไทยในบรษัิทขา้มชาติญ่ีปุ่ น ในเขต
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กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังานที่มีรายไดท้ี่แตกต่างกนั 
มีความภกัดีต่อองคก์ร ดา้นการรบัรูแ้ตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยรายได ้
25,000 ขึน้ไปมีความภกัดีต่อองคก์รดา้นการรบัรูม้ากที่สดุ 

6. ผลการศึกษาเก่ียวกบั ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร พบว่า พนกังานบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกับองคก์รแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองคก์ร ดา้น
ความรูส้กึ ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานแตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 และ 0.01 

โดยพนักงานที่มีระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกับองคก์ร 16 ปีขึน้ไป มีความผูกพันต่อองคก์ร
ดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานมากที่สดุ เนื่องจากพนกังานที่อยู่กบัองคก์ร
มาเป็นเวลานาน จะมีความคุน้เคยกับองคก์ร เพราะท างานที่บริษัทมาค่อนขา้งนาน สามารถ
ยอมรบั และเขา้ใจนโยบาย เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร รวมถึงมีความรูส้ึกถึงการที่ร่วมมือ 
ร่วมใจมาพรอ้ม ๆ กับการเติบโตขององคก์รท าใหเ้กิดความผูกพันกับสิ่งนัน้ ๆ ดว้ย อีกทัง้ยงัเป็น
การช่วยรบัรูซ้  า้ ๆ ซึ่งจะช่วยในการสรา้งการจดจ า และสรา้งความรูส้ึกใหเ้กิดขึน้ภายในจิตใจของ
พนกังานไดด้ว้ย สว่นในเรื่องของสวสัดิการ ความกา้วหนา้และมั่นคงก็เป็นสิ่งหนึ่งของพนกังานที่มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์รมานาน เป็นแรงจูงใจใหพ้นักงานยังคงปฏิบัติงานอยู่ร่วมกับ
องคก์รนี ้เพราะผลตอบแทน สวสัดิการต่าง ๆ เป็นสิ่งส  าคญัในการด ารงชีวิตได ้รวมถึงอายทุี่มาก
ขึน้การที่จะไปหางานใหม่ หรือท างานร่วมกบัองคก์ร เพื่อนรว่มงานใหม่ก็เป็นไปไดย้ากมากขึน้ จึง
ท าใหพ้นักงานมีความผูกพันกับองคก์ร ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จิระพร จันทภาโส (2558) 
ศึกษาเรื่อง การศึกษาความผูกพันต่อองคก์ารของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนกังานที่มีอายุงาน
มากกว่า 16 ปีขึน้ไป มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นการคงอยู่กบัองคก์าร ความรูส้กึ และ
บรรทดัฐานมากที่สดุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

7. ลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) 

 7.1 ความหลากหลายในการท างาน ลกัษณะงานดา้นความหลากหลายในการ
ท างาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ ดา้นความตอ่เนื่อง และดา้นบรรทดัฐานในระดบัปานกลาง และต ่า 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากการที่พนกังานไดมี้การใชค้วามรู ้ความสามารถ 
รวมถึงความช านาญในการปฏิบตัิงานก็จะท าใหพ้นักงานรูส้ึกมีความภาคภูมิใจที่ไดป้ฏิบัติงาน 
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รวมถึงการพฒันาความรูอ้ยู่สม ่าเสมอ และสามารถน าทกัษะ รวมถึงความรูท้ี่ไดร้บัการพฒันานัน้
มาประยุกต์ใช้กับในการท างานของตน ซึ่งจะท าให้การท างานเกิดประสิทธิผลมากขึน้ และ
กลายเป็นสิ่งที่ช่วยใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการท างาน จนพฒันามาเป็นความผกูพนัต่อ
องคก์รไดน้ั่นเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของลลิตา จนัทรง์าม (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ กลุม่ลกูคา้บคุคล ผลการทด
สองสมตติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นการพฒันาการท างานส่งผลต่อความผูกพนักบัองคก์าร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 7.2 ความทา้ทายของงาน ลกัษณะงานดา้นความทา้ทายของงาน มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้น
ความรูส้ึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานในระดับปานกลาง ต ่า และปานกลาง 
ตามล าดบั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากงานที่มีความทา้ทายท าใหพ้นักงาน
เกิดความกระตือรือรน้ในการท างานอยู่สม ่าเสมอ ยิ่งถ้างานที่พนักงานท านั้นเป็นงานที่ มี
ความส าคญักบัองคก์รมาก ก็จะยิ่งท าใหพ้นกังานรูส้กึว่างานที่ท  าอยู่นัน้มีคณุค่า มีความหมายแก่
องคก์ร ก็จะท าใหพ้นกังานอยากท างาน พยายามศึกษา พฒันาความรูเ้พิ่มเติมอยู่สม ่าเสมอเพื่อ
น ามาประยุกตใ์ชก้บัการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึน้จนกลายเป็นความ
ผูกพันต่อองค์กรได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Farr, James L. and Mathieu, John E. 
(1991) กล่าวคือ ถา้พนกังานที่มีความรูส้กึว่างานที่ตนเองท าอยู่นัน้มีความทา้ทาย และแปลกใหม่
อยู่ตลอดเวลา จะท าใหพ้นักงานไดมี้โอกาสท า และน าเสนอสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา สรา้งความ
ผกูพนัตอ่งานและรกัในงานที่ท  า จนพฒันามาเป็นความผกูพนัตอ่องคก์รในภายหลงัได ้

 7.3 ความอิสระในการท างาน  ลักษณะงานด้านความอิสระในการท างาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานในระดบัต ่า และปานกลาง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการที่พนักงานได้รบัอิสระในการแสดงความเห็น 
สามารถแจง้ปัญหาที่เกิดขึน้จากการท างานใหผู้บ้งัคบับญัชาไดร้บัทราบได ้รวมถึงการเสนอแนะ
แนวทางที่สามารถน ามาปรบัปรุงกระบวนการท างานใหด้ียิ่งขึน้ และการไดร้บัการยอมรบัความ
คิดเห็นในการท างาน โดยเฉพาะไดร้บัการยอมรบัจากผู้บงัคบับญัชา จะท าใหพ้นกังานเกิดความ
ภาคภูมิใจ และรูส้ึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนในเรื่องของการท างานให้บรรลุ
วตัถปุระสงค ์รวมถึงเปา้หมายขององคก์ร จะท าใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัตอ่องคก์ร และความมี
อิสระในการตัดสินใจในการท างานได้ด้วยตนเอง พนักงานไม่ถูกจับตามองในขณะท างาน
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ตลอดเวลา ท าใหพ้นกังานไดใ้ชชี้วิตในการท างานไดอ้ย่างอิสระ พนกังานเกิดความพงึพอใจในการ
ท างาน ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของงานได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโสมยส์ิรี มลูทองทิพย ์
(2556) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อ าเภอท่ามะกา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยลักษณะงาน ดา้นความมีอิสระในการ
ท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร ดา้นความเช่ือมั่นและยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์าร ดา้นความเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานเพื่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการที่จะรกัษาความเป็น
สมาชิกขององคก์าร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 7.4 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ลักษณะงานด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐานในระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการที่พนักงานสามารถท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดี 
สามารถรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากเพื่อนรว่มงานได ้รวมถึงสามารถใหค้วามช่วยเหลือ 
และขอความช่วยเหลือจากผูร้ว่มงานได ้จะท าใหบ้รรยากาศในการท างานดี ช่วยลดความตงึเครียด
ที่เกิดจากการท างานลงได ้พนกังานมีความสขุในการท างาน มีความสบายใจต่อการท างานรว่มกนั
กับเพื่อนร่วมงาน จะท าใหเ้กิดความตัง้ใจ และความทุ่มเทในการท างานมากขึน้ สอดคลอ้งกับ
แนวความคิดของมอรแ์กนที่ว่า มนุษยมี์ความตอ้งการผูกพนักับผูอ้ื่น เพราะมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอไุรวรรณ แกว้เก็บ (2559) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของแรงจงูใจในการ
ปฏิบตัิงานที่มีต่อความผกูพนัองคก์ารของพนกังาน บรษัิทในกลุ่มปิโตรเคมี จงัหวดัระยอง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันของบุคลากรในองคก์ร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

8. แรงจูงใจ มีความสัมพันธก์ับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

 8.1 ผลตอบแทนและสวัสดิการ แรงจูงใจ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ด้านความรูส้ึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทั ดฐานในระดับต ่า สูง และต ่า 
ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผลตอบแทนและสวสัดิการ เป็นสิ่ง
ส  าคญัอย่างหนึ่งที่จะเป็นสว่นที่ช่วยกระตุน้ความผกูพนัต่อองคก์ร เพราะผลตอบแทนหรือเงินเดือน
นัน้เป็นปัจจยัพืน้ฐานที่ส  าคญัส าหรบัมนุษยท์ุกคน ซึ่งตรงกบัความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของทฤษฎี
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มาสโลว ์และยงัตรงกบัทฤษฎีการจงูใจ ERG ของอลัเดอรเ์ฟอร ์ในหวัขอ้ความเป็นอยู่ ท  าใหเ้ห็นได้
ว่า ผลตอบแทนนั้น ถือเป็นแรงจูงใจส าคัญอันดับแรกที่จะท าให้พนักงานมีความตั้งใจในการ
ท างานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทัง้ตนเอง และครอบครวั ส่วนสวัสดิการก็เป็นอีกปัจจัยเสริมที่มี
ความส าคญัไม่แพก้นั เพราะสวสัดิการจะเป็นสิ่งจงูใจเพิ่มเติมที่ช่วยดงึดดูใหพ้นกังานมีความสนใจ
ที่อยากจะรว่มงานกบัองคก์รได ้ถา้องคก์รมีสวสัดิการท่ีมีความเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของ
พนกังาน เช่นค่ารกัษาพยาบาล มีรถรบั-สง่พนกังาน เป็นตน้ ก็จะท าใหพ้นกังานเกิดความพงึพอใจ
ในการท างานรว่มกบัองคก์ร และมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทการท างานเพื่อองคก์รมากขึน้ และพรอ้ม
ที่จะปฏิบตัิงานใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์รวมถึงเปา้หมายขององคก์ร รวมถึงมีความปรารถนาที่จะ
รกัษาไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิกขององคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อษุาวดี บญุหุ่น (2561) ศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัทขา้มชาติใน
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาย่านถนนเพชรบุรี  อโศก รชัดาภิเษก พระราม9 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจยัค า้จนุ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรภาครฐัศนูยฝึ์กพาณิชยน์าวี กรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 8.2 สภาพแวดลอ้มในการท างาน แรงจูงใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐานในระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการมีสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ดีจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้
พนกังานสสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ตรงกบัความตอ้งการขัน้พืน้ฐานในขัน้
ที่ 2 ของทฤษฏีมาสโลว์ ความต้องการด้านความปลอดภัย (Security of Safety Needs) ถ้า
พนักงานได้ท างานอยู่ ในสถานที่ท  างานที่ มีความปลอดภัยก็จะท าให้การท างานนั้นเกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้ ซึง่ถือเป็นปัจจยัที่ส  าคญัรองลงมาจากปัจจยัขัน้พืน้ฐาน ซึง่จะมี
ส่วนในการช่วยส่งเสริมใหชี้วิตการท างานของพนกังานมีความมั่นคง และปลอดภยัมากยิ่งขึน้ ท า
ใหพ้นักงานรูส้ึกมีความเช่ือมั่น และมั่นใจไดว้่าองคก์รจะสามารถดูแลพนักงานใหไ้ดร้บัความ
ปลอดภยัตลอดจนที่ท  างานอยู่ในองคก์รนั่นเอง รวมถึงการมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครบักบั
การท างาน เหมาะสมกับต าแหน่ง หนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัอีกดว้ย สอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของญภาภัญ เจริญชันษา (2561) ศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน
ความผกูพนัต่อองคก์รและความจงรกัภกัดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หนึ่ง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสมัพนัธก์บัความ
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จงรกัภกัดีในองคก์รของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 8.3 ความก้าวหนา้และมั่นคงในการท างาน แรงจูงใจ ดา้นความก้าวหน้าและ
มั่นคงในการท างาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน
บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานในระดบัปาน
กลาง และต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากความกา้วหนา้และมั่นคงในการ
ท างานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส  าคญัส าหรบัพนักงานที่ไดค้าดหวงักบัองคก์ร เพราะบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ถือเป็นบรษัิทที่มีขนาดใหญ่ มีความมั่นคง พนกังานจงึมีความคาดหวงัที่จะอยู่กบัองคก์ร
ไปจนถึงวันเกษียณอายุ โดยมีความตัง้ใจ และแน่วแน่ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รในการ
ช่วยกนัผลกัดนั พฒันาองคก์รใหมี้ความเจรญิกา้วหนา้ยิ่ง ๆ ขึน้ไป เพราะถา้องคก์รเจริญเติบโตก็
จะสง่ผลใหพ้นกังานไดร้บัโอกาสนัน้ตามไปดว้ย องคก์รจงึควรดแูล รกัษาพนกังานไว ้โดยการท าให้
พนักงานไดเ้ล็งเห็นถึงความก้าวหน้า และมั่นคงในการท างาน อาจมีการพัฒนาความรูใ้ห้กับ
พนกังาน รวมถึงสง่เสรมิใหพ้นกังานไดพ้ฒันาตนเองเพื่อเตรยีมพรอ้มในการเติบโตในอนาคตได ้ได้
ใหพ้นกังานไดเ้รียนรูใ้นสิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ร และ
ตัง้ใจท างานพรอ้มที่จะทุ่มเทเพื่อองคก์รต่อไป สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอษุาวดี บุญหุ่น (2561) 
ศกึษาเรื่อง แรงจงูใจในการท างานที่สง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษัิทขา้มชาติใน
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาย่านถนนเพชรบุรี  อโศก รชัดาภิเษก พระราม9 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า แรงจงูใจในการท างาน ดา้นความมั่นคงในงาน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนักงานบริษัทขา้มชาติในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของญภาภญั เจรญิชนัษา (2561) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพ
ชีวิตในการท างานความผูกพันต่อองคก์ร และความจงรกัภกัดีของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ดา้นการท างานดา้นความมั่นคง และ
กา้วหนา้ในอาชีพมีความสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดีในองคก์รของพนกังานสินเช่ือธุรกิจรายใหญ่
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 
ผลจากการวิจัย ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับ

ความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
  1. ในเรื่องของเพศ โดยพบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) เพศชายมี
ความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นบรรทัดฐานมากกว่าเพศหญิง องคก์รควรมีการผลกัดันใหเ้พศหญิง
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สามารถด ารงต าแหน่งในระดบัสงูได ้เช่น CEO, CFO เป็นตน้ เพื่อเป็นแรงกระตุน้ใหพ้นกังานเกิด
ความทะเยอทะยาน เกิดความกระตือรือรน้ที่จะปฏิบตัิงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์รวมถึงเป้าหมาย
ขององคก์ร และควรปฏิบตัิกบัพนกังานแต่ละเพศอย่างเท่าเทียมกนั เพื่อใหพ้นกังานทกุเพศมีความ
พงึพอใจ มีความสขุในการท างานพรอ้มที่จะเติบโตกา้วหนา้ไปกบัองคก์รได ้
  เรื่องของอาย ุโดยพบว่า พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่มีช่วงอาย ุ46 ปี
ขึน้ไป มีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานมากกวา่ช่วง
อายุอื่น ๆ องคก์รควรมีการท าแบบส ารวจความตอ้งการของพนักงาน เพื่อจะไดน้ ามาปรบัใชใ้น
องคก์รใหเ้หมาะสมกบัแต่ช่วงอาย ุเพราะพนกังานในแต่ละช่วงอายกุ็จะมีความตอ้งการที่แตกต่าง
กนัออกไป เช่น พนกังานในช่วงอาย ุGen Y ก็จะตอ้งการการท างานที่เป็นอิสระ อาจจะตอ้งมีการ
ปรบัองคก์รใหร้องรบักบัการท างานที่เนน้แบบ work from home มากขึน้ หรือพนกังานในช่วงอาย ุ
Gen X ก็อาจจะมีความตอ้งการที่เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน องคก์รก็อาจจะตอ้งมีการจดัท า
คู่มือการท างานที่มีความถูกตอ้ง เหมาะสม โดยสิ่งที่ส  าคญัที่สดุ คือ การปรบัองคก์รไปตามแต่ละ
ช่วงอายุนัน้จะตอ้งมีความเป็นกลาง มีความเท่าเทียมกนั โดยทุกช่วงอายุจะตอ้งยอมรบัในความ
แตกต่างนีไ้ด ้และสามารถท างานรว่มกนัไดอ้ย่างราบรื่น เพื่อใหก้ารท างานนัน้เต็มไปดว้ยความสขุ 
ความพงึพอใจในการท างาน และพฒันาต่อกลายเป็นความผกูพนัตอ่องคก์รได ้ 
  เรื่องของสถานภาพ โดยพบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่ มี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเนื่อง และดา้น
บรรทัดฐานมากกว่าผูท้ี่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ องคก์รควรมีการส่งเสริม
กิจกรรมใหก้บัพนกังาน เช่น การพบปะเพื่อนรว่มงานอื่นนอกสายงาน หรือจดักิจกรรมที่ช่วยเหลือ
สงัคม เพื่อท าใหพ้นักงานไดใ้ชเ้วลาว่างจากการท างานไดพู้ดคุย ท าความรูจ้ัก ช่วยคลายเครียด
จากการท างาน จะตอ้งท าใหพ้นักงานรูส้ึกมีความสุขกับการท างาน อีกทั้งยังมีส่วนในการช่วย
สง่เสรมิการสรา้งความสมัพนัธใ์นการท างานได ้สามารถใหค้วามช่วยเหลือในการท างานกนัได ้ซึ่ง
จะท าใหก้ารท างานนัน้มีความราบรื่น มีความพึงพอใจในการท างานได้ และส าหรบัพนกังานใหม่
ควรมีการจดักิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อใหพ้นกังานไดรู้จ้กักบัองคก์ร รวมถึงรูจ้กักบัเพื่อนรว่มงานดว้ย 
ซึง่จะท าใหพ้นกังานรูส้กึถึงความใกลช้ิด สนิทสนม ประทบัใจในองคก์รได ้
  เรื่องของระดบัการศึกษา โดยพบว่า พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันความผูกพันต่อองคก์ร ดา้นความรูส้ึก ดา้นความต่อเนื่อง และดา้น
บรรทดัฐานไม่แตกต่างกนั ถึงแมว้า่ระดบัการศกึษาจะไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร แต่เพ่ือการ
เติบโตขององคก์รในระยะยาวต่อไป องคก์รจะตอ้งท าใหพ้นกังานรูส้ึกว่างานที่พนักงานท าอยู่นัน้
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เป็นงานที่มีคุณค่าแก่องค์กร ท าให้พนักงานรูส้ึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร เพื่อจะท าให้
พนักงานเล็งเห็นถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมาย เห็นถึงความส าคญัในการท างาน และเลือกที่จะเป็น
สมาชิกขององคก์รต่อไป 
  เรื่องของรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยพบวา่ พนกังานบรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ที่
มีรายได้ 60,001 บาทขึน้ไป มีความผูกพันต่อองคก์รด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐาน
มากกว่ารายไดใ้นช่วงอื่น ๆ ส่วนดา้นความรูส้ึกไม่แตกต่างกัน องคก์รควรมีการแสดงใหเ้ห็นถึง
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงานของพนักงาน เพื่อท าใหพ้นักงานรูส้ึกอยากทุ่มเทการ
ท างานใหก้ับองคก์ร เช่น มีการเปิดเผยผลการประเมินใหแ้ก่พนักงานได้รบัทราบ ซึ่งจะตอ้งเป็น
ความลบัระหว่างพนักงานกับผูบ้งัคับบญัชา โดยจะตอ้งมีการประเมินเงินเดือนของพนักงานให้
เหมาะสมกับต าแหน่งหนา้ที่การงานที่ไดร้บัมอบหมาย และจะตอ้งใหค้วามส าคัญกับการปรบั
เงินเดือนโดยจะตอ้งจดัโครงสรา้งฐานเงินเดือนที่ง่ายต่อความเขา้ใจของพนกังาน ซึ่งจะเป็นการท า
ใหพ้นักงานเล็งเห็นถึงเป้าหมายในการท างาน ท าใหพ้นักงานมีความตัง้ใจ และทุ่มเทใหก้ับงาน
ของตนเองเพื่อไปสูเ่ปา้หมายมากขึน้ 
  ในเรื่องของระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคก์ร โดยพบว่า พนักงานบริษัท ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) ที่มีช่วงระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร 16 ปีขึน้ไป มีความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้น
ความรูส้ึก ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานมากกว่าช่วงระยะเวลาอื่น  ๆ องคก์รจะตอ้งมี
การส่งเสริมใหพ้นักงานทุกคนในองคก์รมีความผูกพันต่อองคก์รมากขึน้ โดยท าไดด้ว้ยการให้
ความส าคญักบัพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั มีการเปิดใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็น 
หรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เช่น จดัการประชุมผูบ้ริหารพบปะพนกังานประจ าปี หรือพบปะตามสาย
งาน เป็นตน้ เพื่อท าใหพ้นักงานรูส้ึกไดใ้กลช้ิดกับผูบ้ริหารมากขึน้ รูส้ึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
องคก์ร รวมถึงมีการประชาสมัพนัธข์่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร แสดงใหเ้ห็นถึงวิสยัทศันข์อง
ผูบ้ริหาร ผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส เพื่อท าใหพ้นกังานเกิดความมั่นใจในองคก์ร และใน
เรื่องของความสมัพนัธก์บัหวัหนา้งาน หรอืผูบ้งัคบับญัชาถือเป็นสิ่งส  าคญัที่จะท าใหพ้นกังานรูส้กึดี
ไปกับการท างานได ้เช่น มีการสอบถามถึงเรื่องของการท างานของพนักงาน โดยจะตอ้งมีการ
มอบหมายงานใหมี้ความเหมาะสม มีความเท่าเทียมกนัทกุคน ซึง่ลว้นแต่จะสง่ผลใหพ้นกังานรูส้กึ
มีความรกั มีความสขุในการท างาน และมีความผกูพนักบัองคก์รต่อไป  
  ในเรื่องของอายกุบัระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร องคก์รควรใหค้วามเท่าเทียม
กนัแก่พนกังาน เช่น ในเรื่องของผลการประเมินโดยวดัจากผลงานที่ไดป้ฏิบตัิจริงไม่ไดว้ดักนัจาก
ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร โดยจะตอ้งมีดชันีชีว้ดัผลงานหรือความส าเรจ็ของงาน ที่เรียกว่า 
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KPI ส าหรบัใชใ้นการเทียบผลการปฏิบตัิงานกบัเปา้หมายหรอืมาตรฐานของงาน ซึง่ผูบ้งัคบับญัชา
ควรมีการติดตามดูผลการปฏิบัติงานของพนักงานว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดต้รงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้เพื่อใชเ้ป็นผลในการประเมินผลงาน เงินเดือน รวมถึงการเลื่อนต าแหน่ง 
เพื่อใหค้วามยุติธรรม ความถูกตอ้งเหมาะสม อย่างในเรื่องของต าแหน่งงานควรเลือกพนักงานที่
เหมาะสมแก่ต าแหน่งนัน้ ไม่ควรใชก้ารเลือกจากความพงึพอใจ หรือจากระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบั
องคก์รมานาน ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจแก่พนักงานทุกคนที่พรอ้มจะปฏิบัติงานเพื่อต าแหน่ง 
ความกา้วหนา้ และมั่นคงในการท างาน ถา้องคก์รสามารถท าใหพ้นกังานตระหนกัถึงในเรื่องนีไ้ด ้
พนกังานก็จะเกิดความสขุ ความพงึพอใจในการท างาน และพฒันาเป็นความผกูพนัตอ่องคก์รได ้
  2. จากการศึกษาลักษณะงาน  ด้านความหลากหลายในการท างานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานอยู่ในระดบัต ่า ดงันัน้องคก์รควรมีการสนบัสนนุ
ในเรื่องของการใหพ้นกังานพฒันาตนเองอยู่เสมอ และจะตอ้งมอบหมายงานใหก้บัพนกังานอย่างมี
ความถกูตอ้ง เหมาะสมตรงกบัสายงานของพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานเกิดความสขุ ความพึงพอใจ
ในการท างาน สามารถท างานใหบ้รรลตุามเปา้หมายขององคก์ร และพฒันากลายเป็นความผกูพนั
ต่อองคก์รได ้
  3. จากการศึกษาลักษณะงาน ด้านความท้าทายของงานมีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดา้นความ
ต่อเนื่องอยู่ในระดับต ่า ดังนัน้องคก์รควรมีการกระตุน้ใหพ้นักงานเกิดความกระตือรือรน้ในการ
ท างานมากขึน้ เพื่อป้องกันความเบื่อหน่ายในการท างานให้กับพนักงาน รวมถึงจะตอ้งท าให้
พนกังานตระหนกั รบัรูไ้ดว้่างานที่ท  าอยู่นัน้เป็นงานที่มีความส าคญักบัองคก์รเป็นอย่างมาก เพื่อ
ท าใหพ้นกังานเกิดความทา้ทายในงานที่ท  า และเกิดความพงึพอใจในการท างานได ้
  4. จากการศึกษาลกัษณะงาน ดา้นความอิสระในการท างานมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ด้าน
ความรูส้ึกอยู่ในระดับต ่า ดังนั้นองคก์รควรใหอ้ิสระในการท างานใหก้ับพนักงาน ใหพ้นักงานมี
อิสระในการตัดสินใจอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ เหมาะสม ผู้บังคับบัญชาควรมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกบัพนกังานในหน่วยงานที่เขา้ถึงไดง้่าย เพื่อใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงช่วยเสนอแนะวิธีการที่ช่วยปรบัปรุงกระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ พนกังาน
จะรูส้กึความเป็นสว่นหนึ่งรว่มกบัองคก์ร มีความพงึพอใจในการท างานมากกว่าการท างานแบบซ า้ 
ๆ เดิม ๆ ในทกุวนั ซึง่ในสว่นนีจ้ะพฒันาใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัตอ่องคก์รได ้
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  5. จากการศึกษาลกัษณะงาน ดา้นการมีปฏิสมัพันธก์ับผูอ้ื่นมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้าน
ความรูส้กึ ดา้นความตอ่เนื่อง และดา้นบรรทดัฐานอยู่ในระดบัต ่า เนื่องจากในการท างานมกัจะเกิด
ปัญหาขึน้ระหว่างการท างาน การมีเพื่อนรว่มงานที่ดี รวมถึงผูบ้งัคบับญัชาที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้
การท างานดีขึน้ ไม่มีการขดัแยง้เกิดขึน้ระหว่างสมาชิกในทีม ก็จะส่งผลใหก้ารท างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ส่งผลใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดงันัน้องคก์รควรใหค้วามส าคญัและ
ใส่ใจในการสรา้งมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากขึน้เรื่อย ๆ เช่น การจัดสัมมนา หรือการจัดปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ เพื่อเป็นการสรา้งความสมัพนัธใ์หพ้นกังานไดรู้จ้ักกบัพนักงานคนอื่นนอกสายงาน
ของตน ใหส้ามารถช่วยเหลือกนัไดใ้นอนาคต ถา้พนกังานมีความสขุกบัการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นก็จะ
ท าใหเ้กิดความพงึพอใจในการท างานจนพฒันาไปสูค่วามผกูพนัตอ่องคก์รได ้
  6. จากการศึกษาแรงจูงใจ ดา้นผลตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้าน
ความรูส้ึก และดา้นบรรทัดฐานอยู่ในระดับต ่า ดังนั้นองคก์รจึงควรใหค้วามส าคัญในเรื่องของ
ผลตอบแทน และสวสัดิการต่าง ๆ โดยควรจะมีการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของพนกังานใน
เรื่องผลตอบแทนและสวสัดิการ หรือมีช่องทางที่ใหพ้นกังานสามารถพดูคยุแลกเปลี่ยนความเห็น
กับผู้บริหารได้ เพราะข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อรอ้งเรียนจากพนักงานเป็นสิ่งส  าคัญต่อองค์กร 
เนื่องจากสว่นใหญ่ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรียนนีจ้ะไปไม่ถึงผูบ้รหิารระดบัสงู ท าใหน้โยบายที่องคก์ร
ออกมาใหพ้นกังานไดป้ฏิบตัิตามนัน้อาจไม่เหมาะสมกบัพนกังานได ้ถา้องคก์รสามารถสื่อสารกบั
พนักงานได ้การน าขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรียน เพื่อมาปรบัปรุงนโยบาย แนวทางการเติบโตของ
องคก์รไดซ้ึ่งพนกังานมีความพงึพอใจ และมีความผกูพนัต่อองคก์ร ซึ่งจะผลต่อการด าเนินงานของ
องคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 สว่นดา้นความตอ่เนื่องอยู่ในระดบัสงู เนื่องจากผลตอบแทนและสวสัดิการนัน้ปัจจยัหลกัที่
ส  าคญัที่ช่วยดงึดดูใหพ้นกังานอยากเป็นสมาชิกต่อองคก์รต่อไป ถา้องคก์รสามารถใหผ้ลตอบแทน
ที่เหมาะสมกบัความรู ้ความสามารถ เหมาะกบังานของพนกังานก็จะท าใหพ้นกังานเกิดความพึง
พอใจในงาน และพฒันาเป็นความผกูพนัตอ่องคก์รได ้
  7. จากการศึกษาแรงจูงใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด้าน
ความรูส้ึก ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นบรรทดัฐานอยู่ในระดบัต ่า ดงันัน้องคก์รควรใหค้วามใส่ใจ
กับอุปกรณ์ส าหรบัสวมใส่ในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์สวมใส่ในการปฏิบตัิงานที่นั้น
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จะตอ้งไดก้ารรบัรองมาตรฐาน รวมถึงผ่านการทดสอบในเรื่องของความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน 
รวมถึงหมั่นตรวจอุปกรณ์ให้มีสภาพการใชง้านที่สมบูรณ์ตลอดเวลา และในเรื่องของสถานที่
ท  างานก็จะตอ้งมีความปลอดภยั เช่น การติดตัง้แสงสว่างในการท างานใหเ้หมาะสมกับประเภท
ของงาน เพื่อช่วยใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
  8. จากการศึกษาแรงจูงใจ ด้านความก้าวหน้าและมั่ นคงในการท างานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ดา้นบรรทัดฐานอยู่ในระดับต ่า ดังนั้นองคก์รควรมีการสนับสนุนใหไ้ดร้บัการพัฒนา 
ฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพรอ้มในการกา้วสู่หนา้ที่การงานที่สงูขึน้ และมีต าแหน่งที่เหมาะสมกบั
ศักยภาพของพนักงานมากขึน้ดว้ย เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหต้รงตาม
เปา้หมายขององคก์ร เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์รวมถึงเปา้หมายขององคก์รได ้เมื่อพนกังานรูส้กึถึง
ความกา้วหนา้และมั่นคงในการท างานจนเกิดเป็นความพึงพอใจต่อองคก์ร และพฒันาเป็นความ
ผกูพนัตอ่องคก์รได ้

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลสรุปการศกึษา ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชนส์  าหรบัการศกึษาวิจยัในครัง้
ต่อไป ดงันี ้

 1. งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสมัพนัธก์ับความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ เพื่อประโยชนท์ี่ ดีขึน้ อาจมีการขยาย
ผลการวิจัยไปยังองคก์รอื่น เพื่อเป็นแนวทางใหอ้งคก์รอื่นสามารถน าแนวทางไปปรบัปรุง และ
พฒันาภายในองคก์รใหด้ียิ่งขึน้ตอ่ไป 

 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยแบ่งเป็นสายงานที่อยู่ไกลออกไปจากส านักงาน
ใหญ่ของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) เพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร และ
ต่อผูบ้รหิาร เพื่อจะไดน้ าผลวิจยัที่ไดไ้ปปรบัปรุงพฒันากระบวนการในการดแูลพนกังานตอ่ไป 

 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองคก์รขององคก์รอื่น ๆ เพี่อน า
วิธีการตา่ง ๆ มาปรบัปรุง พฒันาใหเ้หมาะสมกบัองคก์รต่อไป 

 4. ควรมีการศกึษาวิจยัที่ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ ์เพื่อจะได้
ขอ้มลูที่ลกึซึง้มากขึน้ ซึง่จะสามารถไดผ้ลการวิจยัที่ชดัเจนและสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

 5. ควรมีการเพิ่มข้อค าถามแบบปลายเปิด เช่น ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของ
พนักงานเพิ่มลงไปในแบบสอบถามดว้ย เพื่อที่จะไดน้ าขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นนั้นไปพิจารณา 
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ปรบัปรุงส่วนงานต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของพนกังาน และเป็นสิ่งที่จะช่วยดงึดดูใหพ้นกังานอยากเป็นสมาชิกกบัองคก์รต่อไป 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจยั 
เร่ือง ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธก์ับความผูกพันต่อ
องคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามชดุนีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาการวิจยั เรื่อง “ลกัษณะส่วนบคุคล ลกัษณะ

งาน และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
บรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

แบบสอบถามทัง้หมดแบ่งออกเป็น 4 สว่น คือ 
สว่นที่ 1 ลกัษณะสว่นบคุลคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะงาน 
สว่นที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด

(มหาชน) 
โดยขอ้มลูที่ไดจ้ากค าตอบของท่านจะเป็นประโยชนต์่อการศึกษา และจะถูกเก็บไวเ้ป็น

ความลบัซึง่จะน าเสนอเพียงในภาพรวมเท่านัน้ 
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ส่วนที ่1 ลักษณะส่วนบุคคล 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ในช่อง      ที่ตรงกบัขอ้มลูของท่านมากที่สดุ 

(1) เพศ 

  ชาย     หญิง 

(2) อาย ุ

 18 – 24 ปี    25 – 31 ปี   32 - 38 ปี 

 39 – 45 ปี    46 – 52 ปี   53 – 60 ปี 

(3) สถานภาพ 

 โสด    สมรส / อยู่ดว้ยกนั  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

(4) ระดบัการศกึษา 

 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี    ปรญิญาตร ี  สงูกวา่ปรญิญาตร ี  

(5) รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน  

 ต ่ากวา่ 10,000 บาท        10,001 – 20,000 บาท      20,001 – 30,000 บาท 

 30,001 – 40,000 บาท        40,001 – 50,000 บาท      50,001 – 60,000 บาท 

 60,001 บาทขึน้ไป 

(6) ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานกบัองคก์ร 

 ต ่ากวา่ 6 ปี   6 - 10 ปี  11 – 15 ปี   

 16 – 20 ปี   20 ปีขึน้ไป 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงาน   

ค าชี ้แจง แบบสอบถามนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะงาน ซึ่ง

ประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 11 ขอ้ โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นหรือการ

ปฏิบตัิของท่านมากที่สดุเพียงขอ้เดียว โดยดงันี ้

   5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
3  หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 

 ระดับความคดิเหน็ 

 5 4 3 2 1 
ความหลากหลายในการท างาน 

1. งานที่ท่านปฏบิตัิอยู่ตอ้งใชค้วามรู ้ความช านาญใน
การปฏิบตัิงาน 

     

2. ท่านไดพ้ฒันาความรูข้องท่านอย่างสม ่าเสมอเพ่ือ
น ามาใชใ้นงานของท่าน 

     

3. งานที่ท่านปฏบิตัิอยู่เป็นงานที่น่าสนใจและทา้ทาย
ความสามารถ 

     

ความทา้ทายของงาน 
4. งานที่ท่านปฏบิตัิอยู่ท  าใหท้่านตอ้งกระตือรือรน้อยู่

เสมอ 
     

5. งานที่ท่านปฏบิตัิอยู่เป็นงานที่มีความส าคญัต่อองคก์ร      
 

 

 

 

ลักษณะงาน 
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 ระดับความคดิเหน็ 

 5 4 3 2 1 
ความอิสระในการท างาน 

6. ท่านมีอิสระในการก าหนดเปา้หมายและวิธีการ
ปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตวัเอง 

     

7. ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณในการตดัสนิใจแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบังานไดด้ว้ยตวัเอง 

     

8. ท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ๆที่เก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบตัิงานของทา่นอยู่เสมอ 

     

การมีปฏสัิมพันธก์ับผู้อ่ืน 
9. งานที่ท่านรบัผิดชอบอยู่จะตอ้งมีการประสานงานกบั

ผูอ้ื่นทัง้ภายในหรอืภายนอกหน่วยงาน 
     

10. เพื่อนรว่มงานของท่านยนิดทีี่จะใหค้วามชว่ยเหลือเม่ือ
งานของท่านเกิดปัญหา 

     

11. ท่านสามารถยอมรบัและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบั
เพื่อนรว่มงานของท่านได ้

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะงาน 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ   

ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจงูใจ ซึ่งประกอบดว้ย

ค าถามทั้งหมด 9 ขอ้ โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติของ

ท่านมากที่สดุเพียงขอ้เดียว โดยดงันี ้

   5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
3  หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 ระดับความคดิเหน็ 

 5 4 3 2 1 
ผลตอบแทนและสวัสดกิาร 

1. ท่านมีความพงึพอใจกบัเงินเดือน โบนสั และการปรบั
เงินเดือนที่ท่านไดร้บั 

     

2. ท่านมีความพงึพอใจกบัสวสัดิการต่าง ๆท่ีท่านไดร้บั 
เช่นการตรวจสขุภาพประจ าปี การเบิกค่า
รกัษาพยาบาล รถรบัสง่พนกังาน เป็นตน้ 

     

3. องคก์รของทา่นมีการสรา้งแรงจงูใจในการท างาน
ใหแ้ก่พนกังานที่ตัง้ใจท างาน เชน่ การใหร้างวลัแก่
พนกังานดีเดน่ เป็นตน้ 

     

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. สถานที่ปฏิบตังิานของท่านมีความปลอดภยัและ

สามารถปอ้งกนัภยัจากอนัตรายได ้
     

5. สถานที่ปฏิบตังิานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอตอ่การปฏิบตัิงาน 

     

6. สถานที่ปฏิบตังิานของท่านมีการจดัวาง และจดัเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

     

 

แรงจูงใจ 
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 ระดับความคดิเหน็ 
5 4 3 2 1 

ความก้าวหน้าและม่ันคงในการท างาน 
7. ท่านได้รบัการสนับสนุนให้มีการเลื่อนต าแหน่งใน

ระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม 
     

8. ท่านได้รับการอบรม ฝึกฝน รวมถึงการพัฒนาให้
พรอ้มกา้วสูห่นา้ที่การงานที่สงูขึน้ 

     

9. ในองค์กรของท่ านมีการโยกย้าย  ปรับ เปลี่ ยน
ต าแหน่งหนา้ที่ที่เหมาะสมกบัความสามารถของแต่
ละบคุคล 

     

แรงจูงใจ 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 9 ขอ้ โปรดท าเครื่องหมาย 

✓ ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นหรือการปฏิบตัิของท่านมากที่สดุเพียงขอ้เดียว โดยดงันี ้

   5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
3  หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 
 ระดับความคดิเหน็ 

 5 4 3 2 1 
ด้านความรู้สึก 

1. ท่านยินดี และเต็มใจท่ีจะปฏบิตัิงานตามเปา้หมาย 
และคา่นิยมขององคก์รอยา่งเต็มความสามารถ 

     

2. ท่านภาคภมูิใจที่ไดท้  างานในองคก์รนี ้และเต็มใจที่จะ
บอกผูอ้ื่นวา่เป็นพนกังานขององคก์ร  

     

3. เม่ือมีบคุคลกลา่วถงึองคก์รอย่างเสียหาย หรอืมีการ
เขา้ใจองคก์รผดิ ท่านจะรบีชีแ้จงทนัที 

     

ด้านความต่อเน่ือง 
4. ท่านมีความตัง้ใจอย่างแนว่แน่ที่จะเป็นบคุลากรของ

องคก์รจนกวา่จะเกษียณอายงุาน 
     

5. องคก์รนีส้ามารถตอบสนองต่อสิ่งที่ท่านตอ้งการได้
อย่างพอเพียง และสามารถใหส้ิ่งท่ีท่านตอ้งการได้
มากกวา่องคก์รอื่น 

     

6. ถา้ทา่นมีโอกาสเปล่ียนงานที่ใหค้่าตอบแทนสงูกวา่
ท่านก็จะยงัคงเลือกท างานกบัองคก์รนีต้่อไป 

     

ความผูกพนัต่อองคก์ร 
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 ระดับความคดิเหน็ 

 5 4 3 2 1 
ด้านบรรทดัฐาน 

1. ท่านมีความยนิดีและเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานอย่างสดุ
ความสามารถ เพื่อช่ือเสยีงท่ีดีขององคก์ร 

     

2. ท่านจะปฏิบตังิานอย่างสดุความสามารถ เพ่ือใหง้าน
เสรจ็ทนัเวลา แมจ้ะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน  

     

3. ท่านมีความเตม็ใจในการปฏิบตัิงานที่ไดร้บั
มอบหมายนอกเหนือจากงานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ 

     

 

ขอขอบคุณทกุทา่นเป็นอย่างสูงทีใ่หค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผูกพนัต่อองคก์ร 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

  รายชื่อ                                              ต าแหน่งและสถานที ่
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัยา ประดิษฐสวุรรณ ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

      บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

      คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

      มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. อาจารย ์ดร.ณฏัฐพชัร มณีโรจน ์   อาจารยป์ระจ า  

      คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
      มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ประภารตัน ์จริสินไพศาล 
วัน เดอืน ปี เกิด 27 มกราคม 2537 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา บธ.บ. การบญัชีบรหิาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรรีาชา  

บธ.ม. การจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 80 ซ.รมิทางดว่น2 ถ.สขุมุวิท62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

10260   
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