
 ฉ

 
สารบัญ 

 
 หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญภาพ ฎ 
บทที่ 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 ประโยชนที่ไดรับจากการศกึษา 2 
 นิยามศัพท 3 
   
บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 4 
 แนวคดิและทฤษฎี 4 
 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 10 
   
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 12 
 กรอบแนวคิดการศึกษา 12 
 ขอบเขตการศึกษา 13 
 วิธีการศึกษา 15 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 16 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 16 
 สถานที่ที่ใชในการศึกษาและรวบรวมขอมลู 18 
 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 18 
   
บทที่ 4 ผลการศึกษา 19 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 20 



 ช

สารบัญ (ตอ) 
   

                      หนา 
 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ซี.อาร.พี. 

             จิลเวลร่ี(เชียงใหม) จํากัด 24 
 สวนที่ 3  การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ซี.อาร.พี. 

             จิลเวอรี่ (เชียงใหม) จํากัด  ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนา 
             ทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา จําแนกตามเพศ   อายุ  ระดับ 
             การศึกษา  อายุการทํางาน  ตําแหนงงาน  และรายไดตอเดือน 35 

   
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 60 
 สรุปผลการศึกษา 60 
 อภิปรายผล 69 
 ขอคนพบ 73 
 ขอเสนอแนะ 77 
  

บรรณานุกรม 80 

ภาคผนวก 82 
 ภาคผนวก  ก   แบบสอบถาม 83 
 ภาคผนวก  ข  หนังสืออนุญาต 89 
   
ประวัติผูเขียน 90 
 
 
 
 
 
 
 



 ซ

 
สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

1 แสดงคาความเชื่อมั่นตอแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน 20 

2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 21 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 21 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 22 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุการทาํงาน 22 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงงาน 23 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 23 
8 แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม ที่มีตอองคประกอบดานองคการ   24 
9 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ที่มีตอองคประกอบดานงาน 26 
10 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ที่มีตอองคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 27 
11 แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม ที่มีตอองคประกอบดานภาวะผูนํา 30 
12 แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม ที่มีตอความผูกพันในภาพรวม 32 
13 แสดงคาเฉลี่ยในภาพรวมกับระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 34 
14 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจยัที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการ จําแนกตามเพศ 35 
15 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการ จําแนกตามกลุมอายุ 36 
16 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจยัที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการ จําแนกตามกลุมระดบัการศึกษา 37 



 ฌ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

17 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 
จําแนกตามกลุมระดับการศึกษา 38 

18 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคการ จําแนกตามกลุมอายุการทํางาน 40 

19 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจยัที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคการ จําแนกตามกลุมตําแหนงงาน 41 

20 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคการ จําแนกตามรายไดตอเดือน 42 

21 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 
จําแนกตามกลุมรายได 43 

22 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความผกูพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ดานความผูกพันของพนักงานตอบริษัท ซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี(เชียงใหม)  
ในภาพรวม  จาํแนกตามเพศ 44 

23 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคการ จําแนกตามกลุมอายุ 46 

24 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคการ ดานภาพรวม  จําแนกตามกลุมระดับการศึกษา 48 

25 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคการ จําแนกตามกลุมอายุการทํางาน 50 

26 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
ดานภาพรวม   จําแนกตามกลุมตําแหนงงาน 52 

27 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคการ จําแนกตามรายไดตอเดือน 54 

28 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ 
จําแนกตามกลุมรายได  56 

29 แสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระ  และตัวแปรตามตอความผูกพันตอ
องคการดานภาพรวม  58 



 ญ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

30 แสดงคาความสัมพันธระหวางปจจัยตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 59 
31 สรุปคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นจากมากไปหานอยของผูตอบแบบสอบถามที่มี

ตอปจจัยองคประกอบความผูกพันตอการในดานตางๆ 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฎ

 
สารบัญภาพ 

 
รูป  หนา 
1 แสดงความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 6 
2 แสดงวิธีวดัความผูกพันผานดัชนีความผูกพัน 6 ประการ 7 
3 แสดงแนวคิดที่ใชในการศึกษา 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


