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Abstract
Organizational commitment is an important 

factor of efficient and successful organizations. 
The objectives of this research were 1) to study the 
organizational commitment of business employees, 
2) to compare the organizational commitment 
classified by demographical and organizational 
characteristics, 3) to examine the relationship 
between job satisfaction,quality of work life and 
employees’ organizational commitment, and 
4) to examine job satisfaction and quality of work 
life as predicting factors of organizational 
commitment. The participants were business 
employees in the three southernmost provinces. 
The tools used to gather the needed information were 
a questionnaire for 397 employees and indepth 
interviews with 20 other employees. The results 
revealed that the organizational commitment 
of employees is at a high level. Differences in the 
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organizational characteristics, i.e. type and size of 
business led to differences in organizational 
commitment of their employees (p<.05). The 
findings also showed that both job satisfaction and 
quality of work life are positively correlated to 
organizational commitment (p<.01). Three facets 
of job satisfaction i.e., supervision, the work itself, 
opportunity for advancement and two facets of 
quality of work life, i.e., social relationships and 
environment explained 52.60% of the variance in 
organizational commitment (p<.001). In addition, 
the results from the interviews suggested that 
beyond these factors, the psychological facet of 
quality of work life also affected organizational 
commitment. Therefore, the factors mentioned 
above should be taken into primary consideration 
in policy-making to enhance the organizational 
commitment of this specific population.  

Keywords:  business employees, organizational 
commitment, three southernmost 
provinces
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บทคดัย่อ
ความผูกพันองคการของพนักงานเปนปจจัย

สําคัญตอความมีประสิทธิภาพและความสําเร็จของ
องคการ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับ
ความผูกพันตอองคการ 2) ความผูกพันตอองคการ
จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรและลกัษณะองคการ 
3) ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน 
คุณภาพชวีติในการทาํงานและความผกูพนัตอองคการ 
และ 4) อิทธิพลของความพึงพอใจในการทํางานและ
คุณภาพชวีติในการทาํงานทีม่ตีอความผกูพนัองคการ 
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานภาคธุรกิจเอกชน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตดวยแบบสอบถาม
จํานวน 397 คน และการสัมภาษณอีก 20 คน  ผลการ
ศึกษาพบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการระดับ
มาก พนักงานในองคการที่มีลักษณะตางกันในดาน
ประเภทและขนาด มีความผูกพันตอองคการตางกัน 
(p<.05) ความพงึพอใจในการทาํงานและคณุภาพชวีติ
ในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน
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ตอองคการ (p<.01)  ความพึงพอใจในการทํางานดาน
การนิเทศงาน ดานลักษณะงาน และดานโอกาสความ
กาวหนา รวมทั้งคุณภาพชีวิตการทํางานดานความ
สัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม รวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความผูกพันตอองคการไดรอยละ 
52.60 (p<.001) และจากการสัมภาษณพบวาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานจิตใจ เปนอีกปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความผกูพนัองคการ ดังนัน้การเสรมิสรางความผกูพนั
ตอองคการควรเนนปจจยัความพงึพอใจในการทาํงาน
และคณุภาพชวีติในการทาํงานดานตาง ๆ  ดังกลาวเปน
สําคัญ

คาํสาํคญั: ความผูกพันตอองคการ, พนักงานภาค
    ธรุกจิเอกชน, สามจงัหวดัชายแดนภาคใต 
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บทนํา

ปจจุบันการพัฒนาดานเทคโนโลยีและระบบขอมูลสารสนเทศทําให

กระแสการแขงขนัทางธรุกจิเพิม่ขึน้ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ หรอื

ที่เรียกวาการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งมีความเสรีในการประกอบการ

แตตองเผชญิกับสภาพการแขงขนัทีร่นุแรงมากกวาในอดตี  ดังนัน้ทกุธุรกจิ

ตองพยายามจัดหาปจจัยทางการบริหารจัดการตางๆ ที่จําเปนสําหรับการ

ประกอบการใหเพยีงพอ เหมาะสม และมคุีณภาพด ีรวมถงึบรหิารงานภายใน

องคการทัง้ระบบคนและระบบงานใหมปีระสทิธภิาพ และสอดคลองกบัสภาพ

แวดลอมภายนอกของธุรกิจ ทั้งนี้ปจจัยทางการบริหารจัดการซึ่งมีความ

สําคัญที่สุดคือ ทรัพยากรมนษุย  แมในปจจุบันหลายธุรกิจไดนําเทคโนโลยี

และเครื่องจักรกลเขามาใชแทนมนุษย แตก็ไมสามารถทดแทนไดทั้งหมด 

ยังตองอาศัยการควบคุมดูแลโดยมนุษยอยูดี ดังนั้นธุรกิจจึงตองสรรหา

บคุลากรทีดี่และมคุีณภาพ รวมทัง้สงเสรมิและพฒันาศกัยภาพอยางตอเนือ่ง 

และตองหาแนวทางในการธํารงรักษาบุคลากรดังกลาวใหอยูกับองคการ 

ทั้งนี้การตรวจสอบความสามารถขององคการในธํารงรักษาบุคคลากรนับ

ตั้งแตทศวรรษที่ 1990 เปนตนมา นิยมใชการวัดระดับความผูกพันของ

บุคคลากรที่มีตอองคการ (สันติชัย อินทรออน, 2551)

ความผกูพนัตอองคการเปนเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัอยางยิง่ตอการบรหิาร

ทรัพยากรมมนุษยขององคการ เพราะความผูกพันเปนสิ่งที่แสดงออกหรือ

เปนตวับงชีถ้งึความรกั ความภาคภมูใิจ การยอมรบัและยดึม่ันในจดุมุงหมาย

และอดุมการณขององคการ  อนัเปนผลใหบคุลากรมคีวามเตม็ใจทีจ่ะทาํงาน

เพื่อความกาวหนาและประโยชนขององคการ ตลอดจนมีความปรารถนา

ที่จะเปนสมาชิกขององคการตลอดไป (Buchanan, 1974) อาจจะกลาวได

วาความผูกพันตอองคการคือความสัมพันธของบุคลากรที่มีตอองคการ 

(Mowday, Porter & Steers, 1982)  ถาพนักงานมีความผูกพันตอองคการ 

จะแสดงพฤติกรรมการทํางานในหลายลักษณะ อาทิเชน มีอัตราการ
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มาทํางานอยางสมํา่เสมอ ลดความตัง้ใจทีจ่ะลาออกจากงาน (Vandenberghe 

& Bentein, 2009; Perryer, Jordan, Firns & Travaglione, 2010)  และมี

พฤตกิรรมการเปนสมาชกิท่ีดีขององคการ มผีลการปฏบิตังิานทีดี่ขึน้ ทาํให

องคการมผีลการดาํเนนิงานทีดี่ขึน้ตามไปดวย (Yilmaz &Bokeoglu, 2008) 

แตอยางไรกต็าม จากงานวจิยัของ The Gallup Organization ซึง่เปนบรษิทั

ที่ปรึกษาและวิจัยชั้นนําของโลก ไดศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันตอ

องคการมาโดยตลอด พบวาในปจจุบันองคการตางๆ มีคนทํางานที่มีความ

ผูกพันตอองคการอยางแทจริงเพียงรอยละ 20-25 เทานั้น ดังนั้นประเด็น

สําคัญคือทําอยางไรใหอีกประมาณรอยละ 75 ของคนที่ยังขาดความผูกพัน

กับองคการนั้นเกิดความรูสึกรักและผูกพันตอองคการ รวมทั้งรวมสราง

ผลงานอยางเตม็กาํลงัความสามารถใหกับองคการ (จริประภา อคัรบวร, 2552)   

บุคลากรในองคการจะมีความผูกพันตอองคการหรือไมนั้นขึ้นกับ

หลายๆ ปจจยั ซึง่ปจจยัทีส่าํคัญประการหนึง่ คือ ความพงึพอใจในการทาํงาน 

เพราะความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน

องคการ (Kinicki et. al., 2002) อีกท้ังยังมีอิทธิพลตอความผูกพันองคการ

ของพนักงาน (Lam & Zhang, 2003) นอกจากนี้ปจจัยดานคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานมคีวามสมัพนัธและเปนปจจยัทาํนายความผกูพนัตอองคการของ

พนกังานเชนเดยีวกนั (Fields & Thacker, 1992; Donaldson et. al., 1999; 

Huang, Lawler & Lei, 2007) ดังนั้น การวิเคราะหหาปจจัยซึ่งนําไปสูความ

ผูกพันตอองคการอยางมีหลักการและเปนเหตุเปนผล ดวยการหาความ

สมัพนัธระหวางความพงึพอใจในการทาํงาน คุณภาพชวีติในการทาํงาน และ

ความผูกพันตอองคการนับวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอองคการ 

 ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตของประเทศไทย ประกอบไปดวย

องคการธรุกจิหลากหลายประเภท เชน เกษตรกรรม  เหมอืงแร  อตุสาหกรรม  

กอสราง การพาณชิย   การบรกิาร ฯลฯ โดยมทีัง้ธรุกจิทีท่าํการตลาดเฉพาะ

ภายในประเทศ และทําการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้
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พนักงานภาคธุรกิจเอกชนในพื้นแหงนี้มีความเปนเอกลักษณที่โดดเดนใน

ดานความหลากหลายทางประชากรศาสตร ดานภาษา และวัฒนธรรม 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2547) อีกท้ังสามจังหวัดชายแดนภาคใตยังเปน

พื้นที่เปาหมายตามโครงการพัฒนาเมืองชายแดนตามแผนการพัฒนาพื้นที่

พิเศษหาจังหวัดชายแดนภาคใต ป พ.ศ.2552-2555 (สํานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552) รวมถึงโครงการ

พัฒนาเศรษฐกิจสามฝาย คือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และ

ประเทศไทย โดยรัฐบาลมุงสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนเปนแกนนําในการ

พัฒนา (วินัย ดะหลัน, 2550) จากการสํารวจเบื้องตนในกลุมพนักงาน

ภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส พบวายังไมมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ

ของพนกังาน แตคาดวาพนกังานภาคธรุกจิเอกชนในสามจงัหวดัชายแดนใต 

มีความผูกพันตอองคการในระดับที่แตกตางกัน อีกท้ังปจจัยที่นาจะมี

ความเกีย่วของกบัความผกูพนัตอองคการ คือ ความพงึพอใจในการทาํงาน  

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ลักษณะสวนบุคคล และลักษณะองคการธุรกิจ 

ดังนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่ชัดเจนจึงสํารวจความผูกพันตอองคการ  

รวมทัง้หาความเกีย่วของระหวางความผกูพนัตอองคการและปจจยัทีค่าดวา

จะมีความเกี่ยวของดังกลาว ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปสูขอสรุปและ

ขอเสนอแนะทีจ่ะเปนองคความรูทางการบรหิารจดัการ รวมทัง้เปนประโยชน

ในการกาํหนดแนวทางสาํหรบัผูประกอบการธรุกจิในการพฒันาองคการและ

เสรมิสรางใหพนกังานมคีวามรกัความผกูพนักบัองคการมากยิง่ขึน้ อนัจะกอ

ใหเกดิการทาํงานดวยความรวมมอืรวมใจสรางสรรคผลงานทีดี่ใหแกองคการ

และการคงอยูกับองคการอยางยาวนาน นําไปสูความเขมแข็ง ความสําเร็จ

และความกาวหนาขององคการธุรกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปน

สวนสาํคัญทีช่วยใหเกดิความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงทางเศรษฐกจิและ

สังคมในภูมิภาคนี้รวมทั้งประเทศชาติสืบตอไป
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั

1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานภาคธุรกิจ

เอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานภาคธุรกิจ

เอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีลักษณะทางประชากรตางกัน

3. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานภาคธุรกิจ

เอกชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตทีท่าํงานในองคการทีม่ลีกัษณะตางกนั

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ที่มีตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน

ภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

5. เพื่อตรวจสอบอิทธิพลและความสามารถในการทํานายของความ

พึงพอใจในการทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีตอความผูกพัน

องคการของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต   

วิธีการศึกษา

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรทีใ่ชในการวจิยั คือ พนกังานภาคธรุกจิเอกชนในสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ไดแก จงัหวดัปตตาน ียะลา และนราธวิาส โดยเปนผูประกนั

ตนในความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคมในแตละจังหวัดดังกลาว 

รวมทั้งสิ้น 55,786 คน (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปตตานี, 2553; 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา, 2553; สํานักงานประกันสังคมจังหวัด

นราธิวาส, 2553)    

กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัโดยวธิกีารสาํรวจ คือ พนกังานภาคธรุกจิ

เอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 397 คน ซึ่งไดมาจากการ

คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรยามาเน (Yamane, 1973) ที่ระดับ

ความคลาดเคลื่อน 0.05  แบงเปนสุมตัวอยางพนักงานภาคธุรกิจเอกชนใน

จังหวัดปตตานี 149 คน ในจังหวัดยะลา 136  คน และในจังหวัดนราธิวาส 
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112 คน โดยสุมตัวอยางในแตละกลุมธุรกิจแบบชั้นภูมิอยางมีสัดสวนตาม

จํานวนสถานประกอบการที่มีอยูในแตละจังหวัดและแตละกลุมธุรกิจ ทั้ง 4 

กลุม คือ กลุมธุรกิจการสํารวจ การทําเหมืองแร ทําปาไม การแปรรูปไม 

อุตสาหกรรมและการผลิตตางๆ กลุมธุรกิจสาธารณูปโภค การกอสราง 

การติดตั้งเครื่องจักร การขุด หรือเจาะบอนํ้า การขนสงและการคมนาคม 

กลุมธุรกิจการคาสงและคาปลีก และกลุมธุรกิจอื่น ๆ    

ผูใหสัมภาษณ คือ พนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต ทั้ง 4 กลุมธุรกิจ โดยเจาะจงกลุมธุรกิจละ 5 คน ซึ่งเปนพนักงาน

ที่มีอายุงานมากที่สุดในองคการหรือในแผนกงาน   

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามและการ

สัมภาษณ ทั้งนี้แบบสอบถาม แบงคําถามเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 ลักษณะ

ทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ลักษณะองคการ

ธุรกิจที่ผูตอบแบบสอบถามทํางาน สวนที่ 3 ความพึงพอใจในการทํางาน  

ซึง่ดดัแปลงจากดชันบีงชีง้าน 5 ดาน ของ Smith, Kendall and Hulin (1969)   

สวนที ่4 คุณภาพชวีติในการทาํงาน  ดัดแปลงจากแบบวดัคุณภาพชวีติของ

องคการอนามยัโลกชดุยอ ฉบบัภาษาไทย (กรมสขุภาพจติ, 2541) และสวน

ที่ 5 คือ ความผูกพันตอองคการ ดัดแปลงจากแบบวัดความผูกพันของ

องคการ 3 องคประกอบ ของ Allen and Meyer (1996)  ตรวจสอบคุณภาพ

ของแบบสอบถามโดยการหาความตรงตามเนื้อหา (Content validity) จาก

ผูเชีย่วชาญ และตรวจสอบความเทีย่ง (reliability) ซึง่ทดสอบกบักลุมตวัอยาง

จํานวน 60 คน ไดคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach's alpha coefficient) ของแบบสอบถามในแตละสวนดังนี้ ความ

พึงพอใจในการทํางาน = 0.945 คุณภาพชีวิตในการทํางาน = 0.863 และ

ความผกูพนัตอองคการ = 0.916 โดยคาสมัประสทิธ์ิของความเชือ่มัน่แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ที่ยอมรับทั่วไปมีคาเทากับ 



ความผูกพันตอองคการของพนักงานภาคธุรกิจเอกชน... | ชมพูนุท ศรีพงษ 

196

Vol. 20
No. 3
Jul.

      -  
 Sep.
2014

0.7000 ดังนัน้ แสดงวาแบบสอบถามทีส่รางขึน้มคีวามเชือ่มัน่อยูในระดบัสงู 

(Keller & Warrack, 1997)  

   

การเกบ็รวบรวมข้อมลู

การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยขอความรวมมือจาก

พนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้ง 4 กลุมธุรกิจ  

ระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553

การสัมภาษณ โดยติดตอนัดหมายผูใหสัมภาษณ ชี้แจงรายละเอียด

ของการวิจัย และสัมภาษณตามตามประเด็นคําถาม จดบันทึกขอมูลพรอม

ทั้งบันทึกเสียง 

การวิเคราะหข้์อมลู 

วเิคราะหขอมลูลกัษณะทางประชากรศาสตรและลกัษณะองคการธรุกจิ

ดวยสถติคิาความถี ่และคารอยละ สวนการวเิคราะหขอมลูความพงึพอใจใน

การทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ โดยใช

คาเฉลีย่ และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สาํหรบัการเปรยีบเทยีบความผกูพนั

ตอองคการจําแนกตามลักษณะทางประชากรและลักษณะองคการธุรกิจ ใช

สถิติการทดสอบคา t (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) สวนการหาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน

การทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน กับความผูกพันตอองคการ โดยใช

การหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s product moment 

correlation coefficients) อีกท้ังการตรวจสอบอิทธิพลและความสามารถใน

การทาํนายของความพงึพอใจในการทาํงานและคณุภาพชวีติในการทาํงาน

ที่มีตอความผูกพันองคการ ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ

ขัน้ตอน (Stepwise multiple regression analysis)  สวนการวเิคราะหขอมลู

จากการสัมภาษณ ทําโดยนํารายละเอียดการสัมภาษณที่ไดบันทึกไวมา

ประมวลและสรุปเนื้อหาสําคัญตามประเด็นคําถาม 
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ผลการศึกษา

จากการสอบถามพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต จํานวนทั้งสิ้น 397 คน เปนผูหญิง รอยละ 56.90 และเปนผูชาย 

รอยละ 43.10 มีอายุระหวาง 18 ป - 60 ป มีอายุเฉลี่ย 31 ป นับถือศาสนา

อสิลาม รอยละ 69.00 กลุมตวัอยางมภีมูลิาํเนาในจงัหวดัชายแดนภาคใตถงึ

รอยละ 89.90 สมรสมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.90 จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 45.10  มีอายุงาน 1 ป - 28 ป และอายุงาน

โดยเฉลีย่ 5 ป ทาํงานในธรุกจิเอกชนซึง่ตัง้อยูในจงัหวดัปตตาน ีรอยละ 48.10  

จังหวัดยะลา รอยละ 30.50 และจังหวัดนราธิวาส รอยละ 21.40 แบงเปน

ประเภทกลุมธุรกิจการสํารวจ การทําเหมืองแร ทําปาไม การแปรรูปไม 

อุตสาหกรรมและการผลิตตางๆ รอยละ 51.10 กลุมธุรกิจการคา รอยละ 

20.70 กลุมธุรกิจอื่นๆ รอยละ 16.40 และกลุมธุรกิจสาธารณูปโภค การ

กอสราง การติดตั้งเครื่องจักร การขุด หรือเจาะบอนํ้า ธุรกิจการขนสง และ

การคมนาคม รอยละ 11.80 ทาํงานในธรุกจิขนาดเลก็ซึง่มพีนกังานนอยกวา 

50 คน รอยละ 48.40  ในธุรกิจขนาดกลางซึ่งมีจํานวนพนักงาน 50-200 คน 

รอยละ 32.20 และในธุรกิจขนาดใหญซึ่งมีพนักงานมากกวา 200 คน 

รอยละ 19.40   

 พนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ

พงึพอใจในการทาํงานโดยภาพรวมระดบัมาก ( X = 3.79, S.D.= 0.48) และ

เรียงลําดับรายดานดังนี้ ดานเพื่อนรวมงาน ( X = 3.98, S.D. = 0.49)  ดาน

ลักษณะงาน ( X = 3.94, S.D. = 0.34) ดานการนิเทศงาน ( X = 3.82,

S.D. = 0.64) ดานโอกาสกาวหนา ( X = 3.69, S.D. = 0.71) และดาน

ผลตอบแทน ( X = 3.53, S.D. = 0.73) ตามลาํดับ  อกีท้ังพนกังานมคุีณภาพ

ชวีติการทาํงานโดยรวมระดบัมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.48) และเรยีงลาํดับ

รายดานดังนี้ ดานรางกาย ( X = 4.03, S.D. = 0.39) ดานความสัมพันธ

ทางสงัคม ( X = 4.00, S.D. = 0.46) ดานจติใจ ( X = 3.98, S.D. = 0.48) และ

ดานสิ่งแวดลอม ( X = 3.91, S.D. = 0.56) ตามลําดับ  และพนักงานมีความ
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ผกูพนัตอองคการในภาพรวมระดบัมาก ( X = 3.80, S.D. = 0.49) โดยความ

ผูกพันตอองคการดวยใจรักมากท่ีสุด ( X = 3.95, S.D. = 0.52) รองลงมา 

คือความผูกพันดวยหนาท่ี ( X = 3.75, S.D.=0.59) และความผูกพันคงอยู  

( X = 3.71, S.D. = 0.60) ตามลําดับ    

นอกจากนี้พนักงานซึ่งมีความแตกตางทางลักษณะทางประชากรใน

ดานตอไปนี้ คือ เพศ อายุ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อายุงาน และมีความแตกตางของลักษณะองคการธุรกิจที่ทํางานในดาน 

จังหวัดท่ีตั้ง มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน ในทางกลับกัน

พนกังานซึง่ทาํงานในองคการธรุกจิทีม่ลีกัษณะตางกนัในดาน ประเภท และ

ขนาด มคีวามผกูพนัตอองคการตางกนั (p<.05) ทัง้นีพ้นกังานซึง่ทาํงานใน

องคการธุรกิจประเภทการคาปลีกและคาสงมีคาเฉลี่ยความผูกพันตอ

องคการมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น และพนักงานซึ่ง

ทํางานในองคการธุรกิจขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยความผูกพันองคการมากท่ีสุด

เมื่อเปรียบเทียบกับองคการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ นอกจากนี้

พนักงานซึ่งทํางานในองคการธุรกิจประเภทตางกันมีความพึงพอใจในการ

ทาํงานทกุดานและมคุีณภาพชวีติในการทาํงานทกุดานแตกตางกัน (p<.05) 

แตพนักงานซึ่งทํางานในธุรกิจตางขนาดกัน มีความพึงพอใจในการทํางาน

แตกตางกันทุกดาน ยกเวนความพึงพอใจในการทํางานดานลักษณะงาน 

และคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิ่งแวดลอม

ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน

องคการของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

(r= 0.686 p<.01) โดยความพงึพอใจในการทาํงานดานการนเิทศงานมคีวาม

สัมพันธทางบวกมากที่สุดกับความผูกพันองคการ (r = 0.623 p<.01) 

รองลงมาคอืดานลกัษณะงาน (r = 0.600 p<.01)  ดานโอกาสความกาวหนา 

(r = 0.582 p<.01)  ดานผลตอบแทน (r = 0.468  p<.01) และดานเพื่อน

รวมงาน (r = 0.387 p<.01) นอกจากนี้คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความ
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สัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ (r= 0.609 p<.01) เรียงลําดับ

รายดานดงันี ้ดานความสมัพนัธทางสงัคม (r = 0.533 p<.01) ดานสิง่แวดลอม 

(r = 0.505 p<.01) ดานจติใจ (r = 0.458 p<.01) และดานรางกาย (r = 0.449 

p<.01) ตามลําดับ    

การวเิคราะหการถดถอยของความพงึพอใจในการทาํงานและคณุภาพ

ชวีติในการทาํงานทีม่ตีอความผกูพันองคการของพนกังานภาคธรุกจิเอกชน

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ความพึงพอใจในการทํางานดานการ

นเิทศงาน  ดานลกัษณะงาน ดานโอกาสความกาวหนา และคณุภาพชวีติใน

การทํางานดานความสัมพันธทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม รวมกันอธิบาย

ความแปรปรวนของความผูกพันองคการไดรอยละ 52.60 ดังตาราง 1   

จากการเก็บรวบรวมขอมลูโดยการสมัภาษณพนกังานภาคธรุกจิเอกชน

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตทั้ง 4 กลุมธุรกิจ เกี่ยวกับความผูกพันตอ

องคการ พบวาผูใหสมัภาษณทกุคนตอบดวยนํา้เสยีงแสดงถงึความมัน่ใจวา

มีความผูกพันตอองคการ เนื่องจากการทํางานกับองคการเปนเหมือนสวน

หนึ่งของการใชชีวิต และการใชชีวิตสวนใหญในแตละวันนอกจากที่บานก็

คือองคการท่ีทํางาน จึงยอมมีความคุนเคยกับงาน สถานที่  ผูบังคับบัญชา 

เพือ่นรวมงาน รวมไปถงึไดรบัประโยชนตางๆ อาทิเชน ความรู ความกาวหนา 

ประสบการณ เพื่อน มิตรภาพ คาตอบแทนและสวัสดิการ ฯลฯ องคการจึง

เปนที่ซึ่งรวมบรรยากาศตางๆ ของการทํางานที่พนักงานแตละคนรับรูและ

รูสึกได อีกท้ังทําใหพนักงานไดใชชีวิตอยางมีคุณคาเพราะไดทํางาน และ

การทาํงานกบัองคการเปนสวนหนึง่ในการดาํเนนิชวีติ เมือ่ส่ิงใดกต็ามทีเ่ปน

สวนหนึง่ของการดาํเนนิชวีติยอมทาํใหรูสกึผกูพัน นอกจากนีผู้ใหสมัภาษณ

ทุกคนมีความผูกพันตอองคการทั้ง 3 ลักษณะ คือ ผูกพันดวยใจรัก ผูกพัน

คงอยู และผูกพันดวยหนาที่ แตอยางไรก็ตามผูใหสัมภาษณประมาณ

รอยละ 80 มีความผูกพันตอองคการในลักษณะดวยใจรักและดวยหนาท่ี

มากกวาผูกพันคงอยู กลาวคือ ผูกพันดวยใจรักเพราะมีความสุขและ
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ความสบายใจที่ไดทํางานกับองคการ รูสึกวาองคการเปนสวนหนึ่งในชีวิต 

และมีความหมายสําหรับตนเอง เพราะตนเองก็เปนสวนหนึ่งขององคการ

เชนเดียวกัน สวนความผูกพันดวยหนาท่ี เปนความตองการตอบแทน

บญุคุณทีต่นเองไดรบัสิง่ทีดี่หลายอยางจากองคการ จึงควรทาํงานซึง่ตนรบั

ผิดชอบอยูใหดีที่สุดเพื่อความกาวหนาขององคการตอไป สุดทายคือความ

ผกูพนัคงอยู เพราะไมตองการทีจ่ะเริม่ตนงานใหม และยงัไมสามารถหางาน

ใหมที่ใหผลประโยชนตอบแทนตางๆ ดีกวาองคการปจจุบัน  

เมื่อสัมภาษณเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ

ทํางานกับความผูกพันตอองคการ ผูใหสัมภาษณทุกคนตอบอยางทันทีวา

ความความพึงพอใจในการทํางานทั้ง 5 ดาน คือ คาตอบแทน งาน โอกาส

ความกาวหนา การนิเทศงาน และเพื่อนรวมงาน ลวนมีความสัมพันธกับ

ความผกูพนัตอองคการ อกีท้ังทกุคนใหความเหน็ตรงกนัคอื ความพงึพอใจ

ในการทํางานดานลักษณะงาน และการนิเทศงาน เปนปจจัยสําคัญท่ีสุด

ที่ทําใหรูสึกผูกพันตอองคการ สวนประเด็นคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางคณุภาพชวีติในการทาํงานกบัความผกูพนัตอองคการ ผูใหสัมภาษณ

ทกุคนตางตอบวาคณุภาพชวีติทกุดาน ไดแก ดานรางกาย จติใจ ความสมัพนัธ

ทางสงัคม และสิง่แวดลอม  ลวนเปนปจจยัซึง่สมัพนัธกับความผกูพนัองคการ 

อีกท้ังผูใหสัมภาษณทุกคนเนนถึงคุณภาพชีวิตการทํางานดานจิตใจ และ

ดานความสัมพันธทางสังคมเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังพบวา มีปจจัยในดาน

อื่นที่ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ ไดแก ความผูกพันในอาชีพของ

ตนเอง การไดอยูกับครอบครัว และการไดใชชีวิตในบานเกิด      

 จากการเกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามและการสมัภาษณ ได

ขอมูลตรงกันคือ พนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

(ปตตานี ยะลา นราธิวาส) มีความผูกพันตอองคการทั้งสามลักษณะ

คือ ผูกพันตอองคการดวยใจรัก และผูกพันดวยหนาท่ี และผูกพันคงอยู  

นอกจากนี้ความพึงพอใจในการทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางาน

มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอความผูกพันองคการ  
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อภิปรายผล           

พนกังานภาคธรุกจิเอกชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ซึง่มลีกัษณะ

ทางประชากรตางกัน ในดานตอไปนี้ คือ เพศ อายุ ศาสนา ภูมิลําเนา 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และทํางานในองคการธุรกิจมี

ที่ตั้งในจังหวัดตางกัน มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน ตรงกับผล

วิจัยของ Chui, Tong and Mula (2007) และ Suliman and Junaibi (2010)   

ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานสวนใหญ คือ รอยละ 89 มีภูมิลําเนาในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งทั้งสาม

จงัหวดัมคีวามคลายคลงึกนัในเอกลกัษณทีโ่ดดเดนในดานความหลากหลาย

ทางประชากร ดานภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งสภาพความเปนอยู  

(สาํนกังานสถติแิหงชาต,ิ 2547) และจากการสมัภาษณพนกังานซึง่มลีกัษณะ

ทางประชากรตางกัน แตทุกคนใหคําตอบเหมือนกันคือ ตองการทํางานใน

พืน้ทีน่ีเ้พราะไดอยูกับครอบครวัและไดใชชวีติในบานเกดิ รวมถงึการหางาน

ภาคเอกชนภายในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีคอนขางจํากัดหรือมีทาง

เลือกนอย จึงผูกพันและยังคงทํางานกับองคการเดิมตอไป  

พนกังานภาคธรุกจิเอกชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ซึง่ทาํงานใน

องคการธุรกิจซึ่งมีลักษณะแตกตางกันในดานประเภท และขนาด มีความ

ผูกพันตอองคการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตรงกับ

รายงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ผูที่ทํางานในองคการประเภท

ตางกัน มีระดับความผูกพันตอองคการตางกัน (Zeffane, 1995; Karrasch, 

2003; Jaskyte & Lee, 2009) ทั้งนี้เพราะองคการแตละประเภทยอม

มีลักษณะเฉพาะในดานตาง ๆ แตกตางกันออกไป นอกจากนี้ขนาดของ

องคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน (Kwon & 

Banks, 2004) โดยพนักงานซึ่งอยูในองคการขนาดใหญ มีความผูกพันตอ

องคการนอยกวาพนกังานซึง่ทาํงานในองคการขนาดเลก็ เพราะในองคการ

ขนาดใหญมพีนกังานจาํนวนมาก การมปีฏสิมัพนัธและความผกูพนัระหวาง
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พนักงานดวยกันเองมีนอย ทําใหความรูสึกผูกพันระหวางพนักงานกับ

องคการลดนอยตามไปดวย (Sommer, Bae & Luthens, 1996)     

ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน

ตอองคการของพนกังานภาคธรุกจิเอกชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต โดย

พบความสมัพนัธนีท้ัง้จากการสาํรวจและการสมัภาษณ ตรงกบัการวเิคราะห

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ซึ่งไดรายงานความ

สัมพันธทางบวกระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับความผูกพันของ

องคการของพนกังาน (Mathieu & Zajac, 1990; Kinicki et. al., 2002) ทัง้นี้

หากพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึ้นจะมีความผูกพันตอ

องคการเพิ่มขึ้นตามไปดวย (Coopey & Hartley, 1991; Simmon, 2005) 

เนือ่งจากความพงึพอใจในงานเปนทศันคตทิีดี่ของบคุคลตอการทาํงานทาํให

บุคคลมีความสุขในการทํางานเพราะไดรับการตอบสนองทางรางกาย

และจิตใจ นําไปสูความตั้งใจทํางานและการคงอยูกับองคการ (ณัฏฐพันธ  

เขจรนันทน, 2551)   

นอกจากนีคุ้ณภาพชวีติในการทาํงานมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัความ

ผูกพันตอองคการ โดยพบความสัมพันธดังกลาวนี้ทั้งจากการสํารวจและ

สัมภาษณแบบไมเปนทางการเชนกัน รวมทั้งตรงกับผลการวิจัยซึ่งแสดง

ความสัมพันธทางบวกระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอ

องคการของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในประเทศตาง ๆ อาทิ มาเลเซีย 

(Normala, 2010) ไตหวัน (Huang,  Lawler & Lei, 2007) สหรัฐอเมริกา 

(Donaldson et. al., 1999) ออสเตรเลีย (Savery & Syme, 1996) อีกท้ัง

หากพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานเพิ่มมากขึ้นก็จะนําไปสูทั้งความ

พึงพอใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานอีกดวย 

(Lee, Singhapakdi & Sirgy, 2007; Normala, 2010) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

คุณภาพชวีติในการทาํงานเปนการประเมนิสถานะในลกัษณะตางๆ ของงาน 

ซึง่จะเกีย่วของกบัการสรางสมดลุระหวางงานและชวีติของบคุคล ดังนัน้หาก
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พนกังานรูสกึวามคุีณภาพชวีติในการทาํงาน ยอมมคีวามผกูพนักบัองคการ

ที่ปฏิบัติงาน เพราะเปนที่ ๆ  ใหความรูสึกและตอบสนองการมีคุณภาพชีวิต

ในการทํางานของตน  

ความพึงพอใจในการทํางานดานการนิเทศงาน ดานลักษณะงาน 

ดานโอกาสความกาวหนา และคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสังคม 

ดานสิ่งแวดลอม รวมกันอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันองคการ

ไดรอยละ 52.60 แสดงวายังมีปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคการ 

ทั้งนี้จากการสัมภาษณพบวา ความผูกพันในอาชีพ การไดอยูกับครอบครัว 

และการไดใชชวีติในบานเกดิ เปนปจจยัทีม่อีทิธพิลตอความผกูพนัองคการ

ของพนักงาน

สรปุ

พนกังานภาคธรุกจิเอกชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต มคีวามผกูพนั

ตอองคการระดับมาก นอกจากนี้พนักงานซึ่งทํางานในองคการที่มีลักษณะ

ตางกันในดานประเภทและขนาด มีความผูกพันตอองคการตางกัน อีกท้ัง

ความพึงพอใจในการทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธ

ทางบวกกบัความผกูพนัตอองคการ แตอยางไรกต็าม ความพงึพอใจในการ

ทํางานดานการนิเทศงาน ดานลักษณะงาน และดานโอกาสความกาวหนา 

รวมทั้งคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานจิตใจ 

เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคการ 

ข้อเสนอแนะ   

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป

1.1 การเสริมสรางความผูกพันตอองคการ โดยการนํารูปแบบหรือ

แนวทางในการเสรมิสรางความผกูพนัในองคการ ซึง่อาจจะนาํมาจากแนวคดิ

ตามทฤษฎีหรือจากแนวทางของธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ ผูประกอบการ

หรือผูบริหารตองพิจารณา และปรับใชใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง 
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เพราะจากผลวิจัยพบวาพนักงานซึ่งทํางานในองคการธุรกิจที่มีลักษณะ

ตางกันในดานประเภทและขนาด มีความผูกพันตอองคการตางกัน  

1.2 การเสริมสรางความผูกพันตอองคการของพนักงานภาคธุรกิจ

เอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ควรเนนความพึงพอใจในการทํางาน

ดานการนเิทศงานโดยผูบรหิารหรอืผูประกอบการตองดแูลเอาใจใส ตดิตาม

การทํางาน รวมทัง้ใหคําปรกึษาและชวยเหลอืในการปรบัปรงุการทาํงานของ

พนักงานอยางเหมาะสม 

1.3 การเสริมสรางความผูกพันตอองคการนอกเหนือจากการสราง

ความพึงพอใจในการทํางาน คือ การเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ใหกับพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความ

สัมพันธที่ดีทางสังคม และดานจิตใจ โดยการปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางาน

ที่ดี มีคุณธรรม มีนํ้าใจไมตรี และชวยเหลือเกื้อเกื้อกูลกัน  

2. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานของธุรกิจแตละ

ประเภท และแตละขนาด 

2.2 ศึกษาปจจัยภายในองคการอื่นเพิ่มเติม เชน ภาวะผู นํา 

บรรยากาศองคการ วัฒนธรรมองคการ การรับรูความยุติธรรมในองคการ 

ฯลฯ ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอความผูกพันองคการของพนักงาน

2.3 ศึกษาผลที่ตามมาของความความผูกพันของพนักงานที่มีตอ

องคการ เชน ประสิทธิภาพการทํางาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคการ

ที่ดี ฯลฯ 
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