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บทคดัย่อ 

 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบับรรยากาศองคก์าร ความเช่ืออ านาจ
ควบคุม และความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง (2) 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่ง
หน่ึงจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอายงุาน และ (3) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งบรรยากาศองคก์าร ความเช่ืออ านาจควบคุม กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั
ผลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานบริษทัผลิต
และจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง จ านวน 140 คน เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ (1) แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล (2) แบบวดัความผกูพนัต่อ
องคก์าร (3) แบบวดับรรยากาศองคก์าร และ (4) แบบวดัความเช่ืออ านาจควบคุม สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่า T-Test การหาค่าแปรปรวนทางเดียว One-way 
ANOVA ดว้ยวิธีการของ Scheffe มาตรฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.5 ค่าสมัประสิทธ์
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี (1) พนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนต์
แห่งหน่ึงท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอายงุาน มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร ของพนกังานท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20- 30 ปี มีความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (2) 
บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดั
จ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนความเช่ืออ านาจควบคุมไม่มี
ความสมัพนัธ์กนักบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
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2 
บทน า 
  จากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าใหอ้งคก์ารจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
พฒันาปรับเปล่ียนกลยทุธ์ แผนการ และโครงสร้างขององคก์ารใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยทรัพยากรท่ีท าใหแ้ต่ละองคก์ารมีความแตกต่างกนัและเป็นทรัพยากรท่ี
มีความส าคญัมากท่ีสุด คือทรัพยากรมนุษย ์เพราะเป็นทรัพยากรท่ีลอกเลียนแบบไดย้ากและยงั
สามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการใหค้วามรู้ ฝึกทกัษะ เพิ่มขีดความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญได ้องคก์ารใดท่ีผูน้ ามีวิสยัทศันก์จ็ะเห็นคุณค่าของ “คน” วา่เปรียบเสมือน “ทุน”
อยา่งหน่ึงขององคก์าร หรือท่ีเรียกวา่ “ทุนมนุษย”์ (Human Capital) (Schuktz, 1961 อา้งใน ศิระ 
โอภาสพงษ,์  2543) เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นผูป้ระกอบไปดว้ยทกัษะ ประสบการณ์และความรู้ท่ีมีผลต่อ
การด าเนินงานและผลการปฏิบติังานขององคก์าร “ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ” เท่านั้นจึงจะ
สามารถสร้างขีดความสามารถและการขบัเคล่ือนองคก์ารใหไ้ปสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 แมใ้นปีท่ีผา่นมาจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะทางการเมืองท่ีผนัผวน แต่เป้าหมายใน
การจดัจ าหน่ายและผลสมัฤทธ์ิท่ีบริษทัสามารถจดัจ าหน่ายไดจ้ริงนั้นยงัคงเพิ่มสูงข้ึนทุกปี ในขณะท่ี
จ านวนของบุคลากรในองคก์ารนั้นยงัคงมีจ านวนเท่าเดิม สวนทางกนักบัปริมาณของงานท่ีมีเพิ่ม
มากข้ึนเป็นเท่าตวั แต่พนกังานจะตอ้งพยายามด าเนินงานในส่วนท่ีตนเองรับผดิชอบนั้นใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามท่ีองคก์ารก าหนดและคาดหวงัไว ้ซ่ึงอาจส่งผลใหพ้นกังานเกิดความกดดนัและความ
เหน่ือยลา้ในการท างาน และส่งผลใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารนอ้ยลง 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของบรรยากาศองคก์าร ความเช่ืออ านาจ
ควบคุม กบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร ของพนกังานบริษทัผลิตและจดัจ าหน่าย
รถยนตแ์ห่งหน่ึง เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงระดบับรรยากาศขององคก์าร ความเช่ืออ านาจควบคุมของ
บุคลากรในองคก์าร และระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์ารในการร่วมมือกนัปรับปรุงและสร้างบรรยากาศองคก์ารใหเ้กิด
ความรัก ความสามคัคี มีการพฒันาทกัษะความรู้ใหก้บับุคลากรของตน ท าใหบุ้คลากรในองคก์าร
เกิดความกระตือรือร้น เตม็ใจท่ีจะทุ่มเทการท างานใหก้บัองคก์าร และเกิดความผกูพนัและอยาก
ท างานเพื่อองคก์ารต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาระดบับรรยากาศองคก์าร ความเช่ืออ านาจควบคุม และความผกูพนัต่อ

องคก์ารของพนกังานบริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัผลิตและจดัจ าหน่าย

รถยนตแ์ห่งหน่ึงจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอายงุาน 
3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์าร ความเช่ืออ านาจควบคุม กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง 
 



3 
สมมติฐานการวจิยั 
 1. พนกังานบริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุและอายงุาน แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารต่างกนั 
 2. บรรยากาศองคก์าร ความเช่ืออ านาจควบคุมมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานบริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง 
 

ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานบริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง 

ซ่ึงผูว้ิจยัเกบ็ขอ้มูลโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) โดยใชสู้ตรทาโร
ยามาเน่ (Yamane Taro, 1970) จากประชากรทั้งหมดจ านวน 200 คน จะเหลือประชากรท่ีใชเ้ป็น
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 140 คน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1. ผลจากการวิจยัจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความผกูพนัใหก้บับุคลากรในองคก์ารมาก
ข้ึนดว้ยการพฒันาแกไ้ขบรรยากาศในการท างานท างานท่ีดีและเป็นมิตร เช่น การจดักิจกรรมสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร 
 2. ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ในการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีส่งเสริมความ
ผกูพนัต่อองคก์าร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 

ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 3 ขอ้ ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุและอายงุาน ส่วนท่ี 2 แบบวดัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้ค าถามมาจาก มนชัยา จนัทเขต (2551) ซ่ึงสร้างตามกรอบ
แนวความคิดของ Allen and Meyer (1991) ส่วนท่ี 3 แบบวดับรรยากาศองคก์าร ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้
ค าถามมาจาก หรรษมน ประสาทแกว้ (2554) ซ่ึงสร้างตามโดยใชก้รอบแนวคิดของ Likert & Likert 
(1976) ส่วนท่ี 4 แบบวดัความเช่ืออ านาจควบคุม ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้ค าถามมาจาก สิริรัตน์ พงษส์งวน 
(2550) ซ่ึงดดัแปลงมาจากแบบวดัความเช่ืออ านาจควบคุมฉบบัภาษาองักฤษของ Brien (2004) ท่ี
พฒันามาจากแบบวดัของ Specter (1988) 
 

ผลการวจิยั  
 

สมมติฐานที่ 1 พนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุและอายงุาน แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
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ตาราง 1 
ผลการเปรียบเทียบความผกูพันต่อองค์การของพนักงานบริษทัผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายรถยนต์แห่ง
หน่ึง โดยจ าแนกตามเพศ  (n=140)  

ความผูกพนัต่อองค์การ 
เพศชาย  
(55 คน) 

เพศหญิง  
(85 คน) F p 

 SD  SD 
1. ความผกูพนัดา้นจิตใจ 3.70 0.45 3.59 0.40 2.172 0.14 
2. ดา้นความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 2.97 0.53 3.13 0.63 2.569 0.11 
3. ดา้นความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 3.13 0.57 3.15 0.45 0.096 0.76 

รวม 3.26 0.36 3.29 0.35 0.210 0.65 

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ พนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่ง
หน่ึงท่ีมีเพศต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายรถยนต์แห่ง
หน่ึงโดยจ าแนกตามอาย ุ(n=140)                                    

ความผูกพนัต่อองค์การ อายุ n  SD F p 

1. ความผกูพนัดา้นจิตใจ 
อายรุะหวา่ง 20- 30 ปี 36 3.6 0.49 0.507 0.604 
อายรุะหวา่ง 31- 40 ปี 69 3.63 0.39     

อาย ุ41 ปีข้ึนไป 35 3.70 0.41     

2. ความผกูพนัดา้นการคงอยู่
กบัองคก์าร 

อายรุะหวา่ง 20- 30 ปี 36 3.31 0.61 6.051 .003* 
อายรุะหวา่ง 31- 40 ปี 69 3.06 0.61     

อาย ุ41 ปีข้ึนไป 35 2.83 0.56     

3. ความผกูพนัดา้นบรรทดั
ฐาน 

อายรุะหวา่ง 20- 30 ปี 36 3.21 0.49 0.513 0.600 
อายรุะหวา่ง 31- 40 ปี 69 3.13 0.51     

อาย ุ41 ปีข้ึนไป 35 3.09 0.50     

รวม 
อายรุะหวา่ง 20- 30 ปี 36 3.37 0.39 2.003 0.139 
อายรุะหวา่ง 31- 40 ปี 69 3.27 0.33     

อาย ุ41 ปีข้ึนไป 35 3.21 0.35     

*p < .05 
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จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ พนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่ง

หน่ึงท่ีมีอายตุ่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร ของพนกังานมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไดน้ าไปทดสอบรายคู่โดยใชว้ิธีของ 
Scheffe ไดผ้ลวิเคราะห์เป็นไปดงัตารางท่ี 3 
 

ตาราง 3 
การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ของความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กร
ของพนักงานบริษทัผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายรถยนต์แห่งหน่ึง โดยจ าแนกตามอาย ุ(n=140) 

อายุ  
อายุระหว่าง  
20- 30 ปี 

อายุระหว่าง  
31- 40 ปี 

อายุ 41 ปีขึน้ไป 

อายรุะหวา่ง 20- 30 ปี 3.31  -   * 
อายรุะหวา่ง 31- 40 ปี 3.06    -   

อาย ุ41 ปีข้ึนไป 2.83      - 

 *p < .05 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ พนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่ง

หน่ึง ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20- 30 ปี มีความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร มากกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

ตาราง 4 
ผลการเปรียบเทียบความผกูพันต่อองค์การของพนักงานบริษทัผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายรถยนต์แห่ง
หน่ึง โดยจ าแนกตามอายงุาน (n=140) 

ความผูกพนัต่อองค์การ อายุงาน n  SD F p 

1. ความผกูพนัดา้นจิตใจ 
อายงุานระหวา่ง 1- 5 ปี 64 3.59 0.44 0.777 0.462 
อายงุานระหวา่ง 6- 10 ปี 39 3.64 0.45     

อายงุานระหวา่ง 11 ปีข้ึนไป 37 3.70 0.36     

2. ความผกูพนัดา้นการ
คงอยูก่บัองคก์าร 

อายงุานระหวา่ง 1- 5 ปี 64 3.10 0.60 2.785 0.065 
อายงุานระหวา่ง 6- 10 ปี 39 3.19 0.61     

อายงุานระหวา่ง 11 ปีข้ึนไป 37 2.88 0.56     
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3.ความผกูพนัดา้น
บรรทดัฐาน 

อายงุานระหวา่ง 1- 5 ปี 64 3.21 0.52 1.195 0.306 
อายงุานระหวา่ง 6- 10 ปี 39 3.06 0.46     

อายงุานระหวา่ง 11 ปีข้ึนไป 37 3.12 0.50     

รวม 

อายงุานระหวา่ง 1- 5 ปี 64 3.30 0.40 0.435 0.648 
อายงุานระหวา่ง 6- 10 ปี 39 3.30 0.33     

อายงุานระหวา่ง 11 ปีข้ึนไป 37 3.23 0.29     

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ พนกังานของบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนต์
แห่งหน่ึง ท่ีมีอายงุานต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม และรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงไม่ทดสอบรายคู่ 
 
สมมติฐานที่ 2 บรรยากาศองคก์ารและความเช่ืออ านาจควบคุมมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง 
 

ตาราง 5 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษทัผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายรถยนต์แห่งหน่ึง  (n=140) 

บรรยากาศองค์การ ความผูกพนัต่อองค์การ 

1. ดา้นการส่ือสารภายในองคก์าร 0.273* 
2. ดา้นการมีส่วนรวมในการตดัสินใจ 0.180* 
3. ดา้นการค านึงถึงพนกังาน 0.143 
4. ดา้นการใชอ้  านาจและอิทธิพลในองคก์าร 0.198* 
5. ดา้นวิทยาการะเทคโนโลยท่ีีใชใ้นหน่วยงาน 0.182* 
6. ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ 0.326* 

รวม 0.305** 
  *p < .05 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ บรรยากาศองคก์ารโดยรวมมีค่าสมัประสิทธ์ิ 
สหสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมของพนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนต์
แห่งหน่ึง ในระดบัความสมัพนัธ์ท่ี r = 0.305 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
 
 



7 
ตาราง 6 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของความเช่ืออ านาจควบคุมระหว่างความผกูพันต่อองค์การของ
พนักงานของบริษทัผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายรถยนต์แห่งหน่ึง (n=140) 

ความเช่ือในปัจจัยควบคุม ความผูกพนัต่อองค์การ 

1.ดา้นความเช่ือในปัจจยัควบคุมภายนอก 0.056 

2.ดา้นความเช่ือในปัจจยัควบคุมภายใน 0.068 

จากตาราง 6 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่าความเ ช่ืออ านาจควบคุมโดยรวมไม่มี
ความสัมพนัธ์กนักบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่ง
หน่ึง ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจิยั 
 จากกการวิจยั สรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า พนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดั
จ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง จ านวนทั้งส้ิน 140 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.7 และเป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.3 โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.3 รองลงมา คือ มี
อายรุะหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.7 และมีอายรุะหว่าง 41 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 25 ตามล าดบั 
และส่วนใหญ่มีอายงุานระหวา่ง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมา คือ มีอายงุานระหว่าง 6-10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 27.9 และมีอายงุานระหวา่ง 11 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 26.4 ตามล าดบั  
 2. พนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง เม่ือวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์าร อยูใ่นเกณฑดี์ปานกลาง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.28 และเม่ือวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นราย
ดา้น พบว่าพนกังานมีระดบัความผกูพนัดา้นจิตใจต่อองคก์ารสูงท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.64 รองลงมา 
คือ ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.14 และ ความผูกพนัดา้นการคงอยู่กบัองคก์าร ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 3.07 ตามล าดบั 
 3. พนักงานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนต์แห่งหน่ึง เม่ือวิเคราะห์ระดับบรรยากาศ
องคก์าร โดยรวมอยู่ในระดบัสูง ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.49 และเม่ือวิเคราะห์ระดบับรรยากาศองคก์ารเป็น
รายดา้น พบว่าระดบับรรยากาศองคก์ารดา้นการใชอ้  านาจและอิทธิพลในองคก์ารสูงท่ีสุด ท่ีคะแนน
เฉล่ีย 3.79 รองลงมาคือ ดา้นการส่ือสารภายในองคก์าร ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.60 และดา้นการค านึงถึง
พนกังานต ่าท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.17 
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 4. พนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง เม่ือวิเคราะห์ระดบัความเช่ืออ านาจ
ควบคุมของพนกังาน พบวา่ พนกังานมีระดบัความเช่ืออ านาจควบคุมภายนอกมากกวา่ความเช่ืออ านาจ
ควบคุมภายใน ท่ีคะแนนเฉล่ีย 32.29 และ 28.41 ตามล าดบั 
 5. พนักงานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนต์แห่งหน่ึง ท่ีมีเพศต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
 6. พนักงานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนต์แห่งหน่ึง ท่ีมีอายุต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความผกูพนัดา้น
การคงอยู่กบัองคก์ารของพนกังานท่ีมีอายุระหว่าง 20- 30 ปี มีความผกูพนัดา้นการคงอยู่กบัองคก์าร
มากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 7. พนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง ท่ีมีอายงุานต่างกนัมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 8. บรรยากาศองค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
บริษทัผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายรถยนต์แห่งหน่ึง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
 9. ความเช่ืออ านาจควบคุมไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน
บริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

การอภปิรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 พนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 
อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุและอายงุาน แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
 1.1 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ พนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่ง
หน่ึงท่ีมีเพศต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจ
เป็นเพราะวา่พนกังานทุกคนท างานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและไปถึงเป้าหมายท่ีบริษทัตั้งไว้
อยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน ดงันั้นจึงท าใหค้วามผกูพนัดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยูก่บัองคก์ารและดา้น
บรรทดัฐานของพนกังานเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกนั และมีความผกูพนัอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปาริชาต บวัเป็ง (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานบริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จ ากดั) ผลการศึกษาพบวา่ เพศ ในภาพรวม
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนั 
 1.2 พนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึงท่ีมีอายตุ่างกนัมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารภาพรวมไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แต่เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ารของพนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 20- 30 ปี มีความผกูพนัดา้นการ
คงอยูก่บัองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน อาจเป็นเพราะวา่ 
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พนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 20- 30 ปี เป็นกลุ่มพนกังานท่ียงัมีวฒิุภาวะในการท างานยงัไม่สูงพอท่ีจะ
เปล่ียนงานหรือหางานใหม่ท่ีมัน่คงกวา่ ท าใหใ้นดา้นการคงอยูข่ององคก์ารจึงเป็นการยดึเหน่ียว
สถานภาพทางการเงินและอาชีพใหม้ัน่คงข้ึน และดา้นวยัวฒิุยงัรู้สึกวา่งานท่ีท ามีความหลากหลาย 
ไม่ซ ้ าซากจ าเจหรือน่าเบ่ือ รวมถึงมีความทะเยอทะยานท่ีจะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริลกัษณ์ ข  าหาญ (2556) ท่ีศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
บริษทักรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานอยูใ่นระดบัสูง 

 สมมติฐานท่ี 2 บรรยากาศองคก์ารและความเช่ืออ านาจควบคุมมีความสมัพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง 
 2.1 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนั
ต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยบรรยากาศองคก์ารดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ มี
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารมากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ 
การท างานร่วมกนักบัพนกังานคนอ่ืนๆ ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของพนกังาน การช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนั และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท าใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและเป็นระบบ
เดียวกนั ส่งผลใหเ้กิดความพงึพอใจในการท างาน ท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรียา บุญธรรม (2558) ท่ีศึกษาบรรยากาศองคก์าร พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารและความพึงพอใจในงาน ในกรณีศึกษาโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด ์
จงัหวดันครปฐม พบวา่ บรรยากาศขององคก์ารมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมของพนกังานใน
องคก์ารหลายดา้นและพฒันาไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์ารและพฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดีของ
องคก์าร 
 2.2 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความเช่ืออ านาจควบคุมไม่มีความสมัพนัธ์กนักบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งหน่ึง ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ความเช่ืออ านาจควบคุมเป็นลกัษณะบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมและประสิทธิภาพของการท างาน มากกวา่ท่ีจะส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ
องคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐัพร ฉายประเสริฐ (2557) ท่ีศึกษาตวัแบบการสร้างความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของทีมงาน ท่ีมีความเช่ืออ านาจควบคุมตนเอง (กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
จงัหวดัปทุมธานี) กล่าววา่ บุคลากรท่ีมีความเช่ืออ านาจควบคุมตนเอง จะมีความกระตือรือร้น มีแรง 
จูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการท างานสูง มีความเช่ือมัน่ในเหตุผล และทุ่มเทการท างานใหก้บัองคก์าร มี
กระบวนการและขั้นตอนในการตดัสินใจ ท าใหอ้งคก์ารเกิดความน่าเช่ือถือ และยงัท าใหพ้นกังานท่ี
เขา้มาใหม่ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ เพราะมีหวัหนา้งานและพนกังานเก่าสอนงานและให้
ค  าแนะน า จึงสามารถปรับตวัเขา้กบังานและเพื่อนร่วมงานไดจึ้งไม่มีความวิตกกงัวลในการท างาน 



10 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การ 
 จากผลการวิจยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์าร ความเช่ืออ านาจควบคุม กบั
ความผกูพนัต่อองคก์าร ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ารควรน าไปใชเ้พือ่
เป็นแนวทางในการพฒันาพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากข้ึน เช่น การจดั
กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งทุกคนในองคก์าร การจดัระบบการท างานใหเ้หมาะสมกบัภาระ
งาน การสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน เป็นตน้ องคก์ารควรเนน้ความส าคญัในการปรับปรุง
ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร มีการเอ้ืออ านวยใหพ้นกังานไดมี้คุณภาพชีวติการท างานท่ีดีข้ึน และ
พนกังานสามารถมองเห็นโอกาสท่ีจะเกิดความกา้วหนา้ไดภ้ายในองคก์ารได ้
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิม่เติมท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร เช่น วฒันธรรมองคก์าร 
ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นตน้ 
 2. ควรมีการท าแบบสอบถามเชิงลึก เป็นการตอบขอ้ค าถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด 
 3. ควรมีการศึกษาถึงคุณลกัษณะของงานเชิงวิจยัและพฒันา (Research & Development) 
โดยการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและพฒันาเพื่อน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างและ
พฒันาใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในองคก์าร 
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