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บทคัดยอ

ความสมัพันธระหวางการรบัรูความสามารถในตนเอง การรับรูการสนับสนนุจากองคการ และความผกูพัน
ในงานของพนักงาน บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด

กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยเคร่ืองน้ีเปนพนักงานบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด จํานวน 224 คน 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน

ผลการวิจัยพบวา (1)พนักงานบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 
31-40 ป อายุงานระหวาง 6-8 ป ระดับการศึกษาสวนใหญจบในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ และสวนใหญ
มีระดับรายได 15,001 – 20,000 บาท (2) พนักงานบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน
มีความผูกพันในงานไมแตกตางกัน (3) การรับรู ความสามารถในตนเองมีความสัมพันธทางบวก
กบัความผูกพนัในงานอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05  (4) การรับรูการสนับสนนุจากองคการมีความสัมพนัธ
กับความผูกพันในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

The objectives of this research were (1) to study work engagement, self-efficacy, and 
perceived organizational support of employees at SRT Electrified Train Co., Ltd.(2) to compare work 

relationship of employees at SRT Electrified Train Co., Ltd. ,which was categorized according to 
personal factors (3) to study relationship between self-efficacy, perceived organizational support, 
and work engagementof employees at state railway of Thailand electrified train Co., Ltd.
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The 240 samples used in this study were the employees of state railway of Thailand 
electrified train Co., Ltd. Percentage, mean, standard deviation, T-test, One-way ANOVA, and Pearson 
correlation were applied to analyze the data.

The research results exposed that (1) Most employees of state railway of Thailand 
electrified train Co., Ltd. were male, 31 – 40 years old with 6 - 8 years of working experience, and 
most of them acquired bachelor’s degree. Moreover, the average income was 15,001 – 20,000 baht. 
(2) The employees of state railway of Thailand electrified train Co., Ltd. with different personal factors 
had similar work engagement. (3) Self-efficacy had positive relation with work engagement at level 
.05 of significance. (4) Perceived organizational support related to work engagement at level .05 of 
significance.

บทนํา
ปจจุบันรูปแบบการบริหารภายในองคการ

ได เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีรูปแบบการ
บริหารโดยเน นการสั่งการและควบคุม  มุ งเน น
การลดคาใชจายเพื่อสรางผลกําไร และมุงเนนผลงาน
ในระยะส้ันซึ่งพิจารณาจากงบการเงิน มาเปนการ
บริหารท่ีเนนการจัดการดานทรัพยากรมนุษย โดย
เนนทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน สงเสริม
พนักงานใหสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองโดย
ไมตองมีการควบคุม มีการเนนใหความสําคัญกับวิสัย
ทัศน การวางแผนและการเจริญเติบโตขององคการ
ในระยะยาว  โดยองค การคาดหวังให พนักงาน
มีความกระตือรือรน ริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ สามารถ

ทํางานรวมมือกับเพ่ือนร วมงานไดอยางราบรื่น
มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาความสามารถ
ทางอาชพีของตนเอง และมีผลการปฏิบตังิานในระดบัสูง

(Schaufeli & Salanova, 2007) ซึ่งในปจจุบัน
ไดมีการศึกษาพบวาตัวแปรที่ทําใหพนักงานเกิด
ความรู สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมตามที่กลาวมา
ขางตน คอืความผูกพันในงาน (Schaufeli, Salanova, 
Gonzalez-Roma, & Bakker , 2002)

องคการที่จะประสบผลสําเร็จ สามารถ
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไวนั้น จําเปนตองอาศัยบุคลากร
ที่มีคุณภาพ กลาวคือ พนักงานในองคการจําเปนตอง

อทุศิตนและทุมเท แรงกาย แรงใจ เพือ่ปฏบิตังิานน้ัน ๆ

ใหสาํเรจ็ลุลวง รวมไปถงึการปรับปรงุ แกไข และพฒันา
งานอยูเสมอ  มีความรูสึกวางานนั้นมีความสําคัญ
มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีแรงบันดาลใจ
ในการทาํงานน้ัน ๆ  และภูมใิจกบังานท่ีตนเองทาํ สงผล
ใหองคการประสบผลสําเร็จ สามารถแขงขันกับคูแขง
รายอ่ืน ๆ ได ดังนั้นความผูกพันในงานจึงเปนสิ่งที่
สาํคัญทีอ่งคการจะตองมุงเนนและใหความสําคัญเพ่ือ
นําสูผลประโยชนสูงสุดขององคการ

แนวทางในการสงเสริมใหพนักงานเกิด
ความผกูพนัในงานมอียูหลายปจจยั ซึง่ผูวจิยัไดทบทวน
จากงานวิจัยที่ผานมา พบวา การรับรูความสามารถ
ในตนเอง (self-efficacy) ซึ่งเปนปจจัยทางจิตวิทยาที่
สงผลตอความผูกพันในงาน ซึ่งถือเปนตัวแปรที่สงผล

ใหเกิดความเขมแข็งในตวับคุคลดานบวกเม่ือมกีารนํา
มาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการจะเปนตัว
ชวยสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพของงานและองคการ
ได (Luthans, 1989,p.21) 

การรับรูความสามารถในตนเองยังเปนการ
ประเมินตนเองดานทัศนคติที่แสดงถึงการยอมรับหรือ
ไมยอมรับในตนเอง หรือการท่ีบุคคลตัดสินใจเก่ียวกับ

ความสามารถของตนเองที่จะจัดการ และดําเนินการ
กระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  
Bandura (1997, p.33) กลาววา การรบัรูความสามารถ
ในตนเอง มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของบุคคล
ในการคิดหาแนวทางในการปฏิบัติตอสถานการณ
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ทีเ่กดิขึน้ในแงมมุตาง ๆ  บคุคลทีม่กีารรับรูความสามารถ
ตนเองสูงจะมีแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรม และ
สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี 
การรับรูความสามารถในตนเองจึงเปนองคประกอบที่
สําคัญท่ีองคการจะตองใหความสําคัญและมุงเนน
ใหพนักงานเกิดการรับรูความสามารถในตนเองในระดบั
สูง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ตอองคการ นําไปสูความสามารถในดานการแขงขัน
ขององคการอื่น ๆ

นอกจากนี้การสนับสนุนจากองค การ
เปนอกีปจจยัหน่ึงทีช่วยเพ่ิมความคาดหวังของบคุลากร
ในองคการ หากบุคลากรในองคการรับรูวาไดรับการ
สนับสนุนมากเทาไร ก็จะทุมเทท้ังแรงกาย แรงใจ
ในการทํางานใหองคการมากข้ึนเทาน้ัน จากการศึกษา
ของ Shore and Wayne (1993) พบวา การรับรูการ
สนับสนุนจากองคการมีความสัมพันธทางบวกกับ
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ซึ่งการทํางานตามหนาที่
รับผิดชอบอยางมีคุณภาพและมาตรฐานน้ันเปนการ
ตอบแทนผลประโยชนที่บุคลากรไดรับจากองคการ
วิธีหนึ่ง (Eisenberger et al., 2001) การสนับสนุน
จากองคการนับวาเปนสวนสําคัญในการสนับสนุน
ให บุคลากรในองค การเกิดความผูกพันในงาน
และมีความพึงพอใจต องาน ท่ีทํ า โดยมีความ
กระตือรือรนมีความทุ มเทและตั้งใจในการทํางาน 
(Schaufeli et al., 2002) ดังนั้นหากองคการใดมี
บุคลากรที่มีความผูกพันในงานจะสงผลตอผลการ

ปฏบิตังิานของบุคคลและการบริหารจดัการในองคการ 
ธุรกิจเดินรถไฟฟาในประเทศไทยเปนธุรกิจ

ที่คอนขางแคบ มีผู ใหบริการเพียงไมกี่รายเทานั้น

ในปจจุบัน บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด เปนหนวย
งานรัฐเพียงแหงเดียวท่ีใหบริการเดินรถไฟฟา ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับผูใหบริการเดินรถไฟฟารายอื่น ๆ ที่
เปนหนวยงานเอกชนแลว พบวา มีความคลองตัวใน
การบริหารงานท่ีตํา่กวาหนวยงานอ่ืน ๆ  รวมไปถึงรายได

หรือสวัสดิการตาง ๆ ของพนักงานที่ยังนอยกวา

ผูใหบริการเดินรถไฟฟารายอ่ืน ๆ  ทาํใหเกิดการหล่ังไหล
ของพนักงานในการลาออกเพ่ือไปปฏิบัติงานในหนวย
งานผูใหบริการเดินรถไฟฟารายอื่น ๆ เปนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะในอนาคตประเทศไทยมีแผนการพัฒนา
โครงการระบบขนสงมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล มีทั้งหมด 10 เสนทาง เพ่ือแกไขปญหา
การจราจร โดยคาดวาจะแลวเสรจ็ภายในป พ.ศ. 2565 
ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่นํามาซึ่งการลาออกของพนักงาน
จํานวนมาก เพื่อไปปฏิบัติงานหนวยงานเดินรถ
ไฟฟาอื่น ๆ  ในอนาคต หรือ พนักงานในหนวยงานไมมี
คุณภาพพอที่จะสามารถแขงขันกับองคการอื่น ๆ  ที่ให
บริการรถไฟฟาที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคตได

ดงันัน้ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจมุงศึกษาในเรือ่ง 
ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในตนเอง 
การรับรูการสนับสนุนจากองคการและความผูกพัน
ในงาน ของ พนักงาน บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 
เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมใหพนักงานเกิด
ความผูกพันในงานและคงอยูกบัองคการตอไป ซึง่ผลการ
วิจัยในคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารในการนํา
ไปพิจารณาปรับปรุง แกไข และพัฒนานโยบายของ
องคการท่ีสงเสริมใหพนักงานเกิดความผูกพันใน
งานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ในการใหบริการประชาชนขององคการตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความผูกพันในงาน การรับรู

ความสามารถในตนเอง และ การรับรูการสนับสนุน
จากองคการ ของพนักงาน บริษทั รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จาํกัด

2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในงาน
ของพนักงาน บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด จําแนก
ตามปจจยัสวนบุคคล ไดแก อายุ ระยะเวลาการปฏิบติังาน
ระดับการศึกษา ระดับรายได  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการ
รับรูความสามารถในตนเอง การรับรูการสนับสนุน
จากองคการ กับความผูกพันในงานของพนักงาน 
บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด
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1. พนักงาน บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 

ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความผูกพันในงาน
แตกตางกัน

2. การรับรูความสามารถในตนเองมีความ
สัมพันธกับความผูกพันในงานของพนักงานบริษัท 
รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 

3. การรับรู การสนับสนุนจากองค การ
มีความสัมพันธกับความผูกพันในงานของพนักงาน
บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก พนักงาน บริษัท 
รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด จํานวน  495 คน กลุมตัวอยาง
เปนตัวแทนของประชากรพนักงาน บริษัท รถไฟฟา 
ร.ฟ.ท. จํากัด จํานวน 224 คน จากการคํานวณสูตร
ของ Yamane และใชวิธีการเลือกกลุ มตัวอยาง
แบบแบงชั้น (Stratified random sampling)

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยไดแก ตัวแปรอิสระ 
คือ ปจจัยสวนบุคคล การรับรู ความสามารถใน
ตัวเอง การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ตัวแปรตาม 
คือ ความผูกพันในงาน

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ทราบถึงระดับการรับรู ความสามารถ

ในตนเอง  การรับ รู การสนับสนุนจากองค การ 
และความผูกพันในงาน  เ พ่ือ เป นแนวทางใน
การกําหนดแผนงานหรือนโยบายในการพัฒนา
หรือสงเสริมพนักงานในดานตาง ๆ

2. ทราบถึงความสัมพันธระหวางการรับรู
ความสามารถในตนเอง การรับรูการสนับสนุนจาก
องคการ และความผูกพันในงาน เพ่ือเปนแนวทาง
ในการนําผลท่ีไดไปพัฒนาองคการในดานตาง ๆ 
เ พ่ือให พนักงานในองค การ  เ กิดความผูกพัน

ในงานในระดับที่สูงขึ้น

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม

แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับ

ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน  ระดับการศึกษา  ระดับรายได  
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 
(Check List)

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามวัดระดับการรับรู
ความสามารถในตนเอง มีจํานวน 17 ขอ มีลักษณะ
มาตรวัด แบบประมาณคา 5 ระดับ 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามวัดระดับการรับรู
การสนับสนุนจากองคการโดยแบงออกเปน มีจํานวน 
20  ขอ แบงเปนขอคําถามดานบวก จํานวน 16 ขอ 
และขอคําถามดานลบ จาํนวน ขอ  มลีักษณะมาตรวดั
แบบประมาณคา 5 ระดับ 

ส วนท่ี  4  เป นแบบสอบถามวัดระดับ
ความผูกพันในงาน มีจํานวน 16 ขอ มีลักษณะมาตร
วัดแบบประมาณคา 5 ระดับ

ผู วิจัยได นําแบบสอบถามไปทดลองใช 
(try-out) และนําขอมูลที่ไดในแตละฉบับมาวิเคราะห
รายขอ (item analysis) โดยการหาคาอํานาจจําแนก
(discrimination power) ดวยวิธีหาคาสหสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (corrected  

item-total correlation)ผลการหาคาอํานาจจําแนก 
คือ แบบวัดการรับรูความสามารถในตนเอง มีอํานาจ
จาํแนกรายขอระหวาง 0.20 - 0.87 แบบวัดการรบัรูการ
สนับสนุนจากองคการ มอีาํนาจจาํแนกระหวาง 0.20 – 

0.93 และแบบวัดความผูกพันในงาน มีอํานาจจําแนก
ระหวาง 0.20 – 0.67 และวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น
ของขอคําถาม (reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของ Cronbach (Cronbach’s alpha coefficient)
โดยผลของการหาคาความเช่ือมัน่ คอื แบบวดัการรบัรู
ความสามารถในตนเองเทากับ .836 แบบวัดการรับรู
การสนับสนุนจากองคการเทากับ .890  และแบบวัด

ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในตนเอง
สงกรานต เลิศศุภวงศ, อริสา สํารอง
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ความผูกพันในงานเทากับ.801 และนาํไปใชเปนเครือ่งมือ
ในการรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับ

การวิจัยตามขั้นตอนตอไปนี้
1.  ผู วิจัย ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง สงถึง
กรรมการผูอาํนวยการใหญ บรษิทั รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จาํกัด

2.  ผูวจิยัติดตอฝายบรหิารทรัพยากรบุคคล
ของ บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด เพื่อขออนุญาต
แจกแบบสอบถาม

3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณให
พนักงานทีเ่ปนกลุมตวัอยางจํานวน 224 ชดุ ไดกลับมา
คืนจํานวน 224 ชุด คิดเปนรอยละ 100 และตามเก็บ
รวบรวมดวยตนเอง โดยใชเวลาในการแจกและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามประมาณ 1 เดือน

4.  นาํแบบสอบถามท่ีไดตรวจความถูกตอง 
โดยพิจารณาจากความสมบรูณและวธิกีารในการตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือนํามาวิเคราะหข อมูลดวยวิธี
ทางสถิติตอไป

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล

วิเคราะหขอมูลตัวแปรท่ีศึกษา โดยคํานวณ
คาสถิตพื้นฐาน ไดแก

1. วิเคราะหเ ก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช คือ คาแจกแจง
ความถ่ี (frequency distribution) และ คารอยละ
(percentage)

2. วิ เคราะห ความผูก พันในงานของ
พนักงานบริษทั รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จาํกัด ใชสถติ ิคาเฉล่ีย 

(mean) ใชแปรความหมายขอมลูตาง ๆ  และสวนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation-SD) 

3.  ทดสอบสมมติฐานการวิจัยเก่ียวกับ
การรับรูความสามารถในตนเอง การรับรูการสนับสนนุ
จากองคการ และความผูกพันในงาน สถิติที่ใชไดแก

 3.1  วิเคราะหเปรียบเทียบความผูกพัน
ในงาน ของพนักงานบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด  
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติ Independent-
Samples t test กับกลุ มตัวอยางที่แบงออกเปน
สองกลุมไดแก เพศ และใชสถิติ One-way ANOVA 
กับกลุมตัวอยางที่แบงเปนกลุมยอยมากกวา 2 กลุม 
ไดแก อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา สงักัด และรายได

 3.2 การวิเคราะความสัมพันธระหวาง
การรับรูความสามารถในตนเอง การรับรูการสนับสนนุ
จากองคการ และความผกูพนัในงาน ใชคาสมัประสทิธิ์
สหสัมพนัธ ของเพียรสนั(Pearson’s product moment 
correlation coefficient)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหข อมูลพนักงาน บริษัท 

รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด มีดังนี้
1. จากการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของ

กลุมตัวอยาง พบวา  พนักงานบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. 
จํากัด สวนใหญเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ 66.5 
สวนใหญอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 58.4 
มีอายุงานระหวาง 6-8 ป คิดเปนรอยละ 49.4 ระดับ

การศึกษาสวนใหญจบในระดับปริญญาตรี คน คิด
เปนรอยละ 77.3 สังกัดกลุมสายงานปฏิบัติการเดินรถ 
คิดเปนรอยละ 48.9 และสวนใหญมีระดับรายได 
15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.9

2. ความผูกพันในงาน ของกลุมตัวอยาง 
พนักงานบริษัท รถไฟฟา  ร.ฟ.ท. จํากัด มีความผูกพัน
ในงานโดยรวมอยูในระดับสูง (  = 3.65) และเมื่อ
พิจารณาความผูกพันในงานเปนรายดาน พบวา 

พนักงานมีความผูกพันในงานทุกดานอยูในระดับสูง 
โดยเรยีงลําดับคะแนนเฉลีย่จากมากไปนอย ดงันี ้ดาน
ความรูสกึเปนสวนหน่ึงของงาน (  = 3.69) ดานความทุมเท

ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในตนเอง
สงกรานต เลิศศุภวงศ, อริสา สํารอง
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ในการทํางาน ( = 3.67)  และดานความรูสกึเต็มเปยม
ไปดวยพลังงานในการทํางาน (  = 3.59)

3. ผลการวิเคราะหการรับรูความสามารถ
ในตนเอง พนักงานบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด
มีการรับรูความสามารถในตนเอง โดยรวมอยูในระดับ
สงู (  = 3.96) และเม่ือพิจารณาการรับรูความสามารถ
ในตนเองรายด าน  พบว า  พนักงานมีการรับรู 
ความสามารถในตนเองทุกดานอยูในระดบัสูง โดยเรยีง
ตามลําดับคะแนนเฉล่ียที่ไดจากมากไปนอย ดังนี้ 
ดานแผขยาย (  = 4.05) ดานความยาก (  = 3.97) 
และดานความมั่นใจ (  = 3.88)

4. ผลการวิเคราะหการรับรูการสนับสนุน
จากองคการ พนักงานบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 
มีการรับรู  การสนับสนุนจากองค การโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง  ( = 3.07) และเม่ือพิจารณาการรับรู
การสนับสนุนจากองคการรายดาน พบวา พนักงาน
มีการรับรูการสนับสนุนจากองคการทุกดานอยูใน
ระดับ ปานกลาง โดยเรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ียที่
ไดจากมากไปนอยดงัน้ี ดานความม่ันคงในการทํางาน 
( = 3.23) ดานจิตอารมณ (  = 3.17) ดานปฏิบัติการ 
( = 3.15) ดานความรูในงานและโอกาสในการ
ก าวหน า  (  = 3.11) และด านผลตอบแทน
และสวัสดิการ  ( = 2.70)

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

 5.1 พนักงานบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. 
จาํกัด ทีม่ปีจจัยสวนบุคคลตางกันมีความผกูพันในงาน
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

 5.2 การรับรูความสามารถในตนเอง
มคีวามสมัพนัธกบัความผกูพนัในงาน อยางมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว เมื่อวิเคราะหรายดานพบวาการรับรูความสามารถ
ในตนเองทกุดานมคีวามสมัพนัธกบัความผูกพนัในงาน 

 5.3  การรบัรูการสนบัสนนุจากองคการ

มีความสัมพันธกับความผูกพันในงาน อยางมีนัย
สาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานท่ี

ตัง้ไว เม่ือวิเคราะหรายดานพบวาการรับรูการสนับสนนุ
จากองคการทกุดานมคีวามสัมพันธกบัความผูกพันในงาน

การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการ

รับรูความสามารถในตนเอง การรับรูการสนับสนุน
จากองคการ และความผูกพันในงาน ของ พนักงาน 
บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด สามารถนํามาอภิปราย
ผลไดดังนี้

1. พนักงาน บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 
ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความผูกพันในงานแตก
ตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา พนกังาน
บริษัทรถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัดที่มีปจจัยสวนบุคคลแตก
ตางกัน มีความผูกพันในงานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปน
ไปตามสมมตฐิาน ทัง้น้ีอาจเปนเพราะ บริษทั รถไฟฟา 
ร.ฟ.ท. จํากัด เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีกําหนด
ขอบเขตงานอยางชดัเจน และงานตาง ๆ  จะเปนไปตาม
กฎระเบียบ และมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ซึง่ไมวาจะมีปจจัยสวนบุคคลท่ีตางกันแตกต็องปฏิบตัิ
งานในสภาพแวดล อมและกฎระเบียบต าง  ๆ
อยางเครงครดั จงึอาจทําใหไมสงตอความผูกพนัในงาน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วินิตา ไชยมงคล (2551) 
ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการรับรูความ
สามารถของตนเอง เชาวนอารมณ และความผูกพัน
ในงาน : กรณศีกึษาบคุลากรของโรงพยาบาลเอกชนแหง
หน่ึง พบวา  ปจจยัสวนบคุคล ไดแก ประกอบดวย อายุ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และระดับ
รายได  ทีแ่ตกตางกนัมคีวามผกูพนัในงานไมแตกตางกนั 

2. การรับ รู  ความสามารถในตนเอง

มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันในงานของ
พนักงาน บรษิทั รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จาํกดั จากการทดสอบ
สมมติฐานที่  2 พบว า  การรับรู ความสามารถ
ในตนเองมีความสมัพันธทางบวกกับความผกูพันในงาน 
(r = .433) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการ

ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในตนเอง
สงกรานต เลิศศุภวงศ, อริสา สํารอง



246

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที ่16 ฉบบัที ่2 (กรกฎาคม 2561 - ธนัวาคม 2561)

ที่พนักงานรับรูถึงความสามารถของตนเอง รับรูวา
ตวัเองเปนคนเกง และมคีวามสามารถทีจ่ะทาํงานตาง ๆ  
ที่มีความยาก และมีความสําคัญ จึงเกิดการรับรูวา
ตนเองสามารถทํางานนี้ได และสามารถทําไดเปน
อยางดี จงึเกิดความรูสกึวาตนเองมคีณุคาตอองคการ ทาํให
เกิดความมัน่ใจ และแผขยายไปยงัอ่ืน ๆ  ทีเ่ก่ียวของใน
สายงาน ทาํใหเกิดความรูสกึพึงพอใจในหนาท่ีการงาน
ภูมิใจในงานที่ทํา  ทุมเทใหกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ
และเกิดความรู สึกเป นอันหน่ึงเป นอันเดียวกับ
เปาหมายขององคการเสมือนตนเองเปนสวนหนึ่ง
ขององคการดังนัน้ เมือ่พนักงานเกดิการรับความสามารถ
ในตนเองสูง ก็จะมีความผูกพันในงานสูงดวยเชนกัน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพร เหมือนละมาย 
(2555) ศึกษาเรื่อง การรับรูความสามารถในตนเอง 
คุณลักษณะของงาน บรรยากาศองคการ ที่สงผล
ตอความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพของ
โรงพยาบาลแหงหน่ึง พบวา การรับรูความสามารถ
ในตนเองมีความสัมพันธกับความผูกพันในงาน
อยางมนียัสําคัญทางสถติทิีร่ะดบั .001 และงานวิจยัของ
กวิน อําไพพงษ (2543) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางความรูสกึเห็นคณุคาในตนเอง ความผูกพนัใน
อาชีพความพึงพอใจในงาน และความสําเร็จในอาชีพ
ครูในโรงเรียนเอกชน พบวา การรับรูความสามารถ
ในตนเองมีความสัมพันธกับความผูกพันตออาชีพ
และองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. การรับรู การสนับสนุนจากองคการมี

ความสัมพันธ ทางบวกกับความผูกพันในงาน
ของพนักงานบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด จากการ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา การรับรูการสนับสนุน

จากองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน
ในงาน (r = .464) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การทีพ่นกังานรบัรูถงึการสนบัสนนุองคการทีด่จีะสงผล
ใหพนักงานมีกําลังใจในการทํางาน และทําใหเกิด

ความผูกพันในงานได ซึ่งการสนับสนุนจากองคการ

เปนการแลกเปล่ียนทางสังคมระหวางองคการกับ
พนักงาน เปนส่ิงท่ีองคการตอบแทนการปฏิบัติงาน
ใหแกพนักงาน เชน การจัดสรรระบบ สภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม และเอ้ือตอการปฏิบัติงาน เปดโอกาสให
ไดรับความรูเพิ่มเติม มีสวนรวมในการแสดงความคิด
เห็น หรือพัฒนางานตางๆ และแสดงความสามารถ
ในดานอืน่ๆ อกีท้ังโอกาสในการกาวหนาในงาน รวมไป
ถงึการตอบแทนในสวสัดิการและคาตอบแทนทีเ่หมาะสม
และเพียงพอตอการดําเนินชีวิต ทําใหพนักงานเกิด
เจตคติในทางท่ีดกีบัองคการ จงึตอบแทนองคการดวย
การแสดงพฤติกรรมท่ีดใีนการปฏบิตังิาน สงผลใหเกดิ
ความผูกพันในงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สิกานต เอี่ยวเล็ก (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบ การสนับสนุน
จากองคการ กับความผูกพันในงานของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 
การสนับสนุนจากองค การมีความสัมพันธ กับ
ความผูกพันในงาน อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .001 
และงานวิจัยของ สุพิมล มาสิลีรังสี (2554) ไดศึกษา
เรื่อง การรับรู การสนับสนุนจากองคการและการ
รับรูแบบอยางปฏิบัติของผูนํา ที่มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันในงาน : กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแหง
หน่ึง พบวา การรับรู การสนับสนุนจากองคการมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันในงาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ขอเสนอแนะ
1. องคการควรมีการสงเสริมใหพนักงาน

เกดิการรบัรูความสามารถในตนเอง โดยการใหโอกาส
หรื อมอบหมายงานที่ พนั ก งาน ได  ใ ช  ค วามรู  
ความสามารถ ทกัษะ ในการคิดงาน หรอื ตดัสนิใจ รวมไป

ถงึการฝกอบรมทกัษะดานกระบวนการคิด เพือ่พฒันา
ความสามารถในดานท่ีเก่ียวของ ทําใหพนักงานเกิด
ความม่ันใจ และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง หากพนักงานเกิดการรับรูความสามารถ

ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในตนเอง
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ในตนเองในระดับสูงแลวก็มีแนวโนมท่ีจะประสบผล
สําเร็จในงาน รวมไปถึงการแผขยายไปงานดานอื่น ๆ
เชนกัน ซึง่จะสงผลใหพนักงานเกิดความผกูพันในงาน
มากยิ่งขึ้น

2.  องคการควรใหการสนบัสนนุพนักงานใน
ดานตางๆ ดังนี้

 2.1  ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ควรมีการทบทวนการสวัสดิการในด านต าง  ๆ
เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานรูสึกวาองคการพรอมที่จะ
ใหการสนบัสนนุเพือ่ใหพนกังานมีชวีติ ความเปนอยูทีด่ี
ขึน้ และใหผลตอบแทนอยางเปนธรรมแกการปฏบิตังิาน

 2.2  ดานความรู ในงานและโอกาส
ในการกาวหนา  ควรมกีารสงเสริมและเพ่ิมโอกาสในการ
อบรม พฒันาทักษะ และความรู ในงานใหแกพนกังาน
มากย่ิงข้ึน เพ่ือตอยอดใหพนักงานมีโอกาสในการ
ทาํงานในระดบัท่ีสงูข้ึน  นอกจากนีย้งัควรมีการทบทวน
ระบบการเติบโตและความกาวหนาในงาน เช น
การรเิริม่การวางแผนหาผูสบืทอดตาํแหนง (succession 
plan) ระบบการบริหารจัดการคนเกง (talent manage-
ment) เปนตน

 2.3  ดานความม่ันคงในการทํางาน
ถึงแมวาบริษัทฯจะเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มี
ความมั่นคงสูงอยูแลว แตทั้งน้ีองคการควรมีการให
ความชัดเจนเกี่ยวกับ นโยบายหรือเปาหมายของ
องคการ และช้ีแจงทิศทางในการขับเคล่ือนองคการ
ในอนาคตแกพนักงานอยูเสมอๆ เพ่ือใหพนักงานรูสึก

มั่นใจ และเชื่อมั่นตอองคการมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี
การที่องคการมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการอยู
บอยคร้ังอาจทําใหพนักงานเกิดความรูสึกไมมั่นคง

ตอการปฏิบัติงานในหนาที่นั้น ๆ ทั้งนี้หากมีการปรับ
เปลีย่นโครงสรางองคการควรมีการชีแ้จงเหตุผลในการ
ปรับเปล่ียนใหเกิดความชัดเจน หรืออาจใหพนักงาน

เขามามีสวนรวมในการวางแผนปรับเปล่ียนโครงสราง
องคการในแตละคร้ัง

2.4 ดานจิตอารมณ  ควรมีการกําหนด
นโยบายท่ีสงเสริมใหพนักงานรูสึกถึงการไดรับการ
ยอมรับ ไดรับเกียรติในงานที่ทํา ไดรับการยกยอง
จากการทุมเทในการปฏิบัติงาน เชน การใหรางวัล
พนกังานดเีดนประจาํเดือน การชมเชยในระดับทางการ
เมื่อพนักงานปฏิบัติงานอยางดีเยี่ยม เปนตน

 2.5  ด  า นกา รป ฏิบั ติ ง าน  คว ร มี
การกําหนดนโยบายหรือระบบงาน ลดชองวางทางความ
สมัพนัธระหวางพนักงานระดับปฏบิตักิารและผูบรหิาร 
เพ่ือใหพนักงานสามารถเขาถงึผูบรหิารไดหากมีปญหา
ที่เกี่ยวของกับงาน พนักงานสามารถเขาไปพูดคุยหรือ
ขอคําปรึกษาจากผูบริหารไดโดยตรง  ผูบริหารควร
มีการพบปะพนักงานในระดับปฏิบัติการเปนประจํา  
นอกจากนี้องคการควรจัดหาอุปกรณหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีเก่ียวของในงานใหเพียงพอตอความ
ตองการของพนักงานในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ 
เชน อปุกรณสาํนักงาน อปุกรณเคร่ืองมือชาง ยานพาหนะ
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี เปนตน
เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบร่ืน
และมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1.  ศึกษาปจจัยท่ีอาจสงผลตอความผูกพัน

ในงาน เชน พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี การเห็น

คุณคาในตนเอง คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนตน
2.  การเ ก็บข อมูลด วยวิธีอื่ น  ๆ  เช น

การสังเกต การสัมภาษณ หรือการทดลอง เปนตน 

จะทําใหขอมูลเชิงลึก ซึ่งเปนประโยชนในการสงเสริม
ใหพนักงานเกิดความผูกพันในงานมากยิ่งขึ้น

ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในตนเอง
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