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บทคดัย่อ 
 
   การศึกษาเรื่องปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคล
และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัของพนักงาน ผูศ้กึษาไดใ้ชว้ธิวีเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณา
และเชงิอนุมาน ประชากร คอื พนักงานบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โดยมี
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 262 คน และวเิคราะหท์างสถติดิว้ย One-way ANOVA และ Correlation 
Coefficient ผลการวจิยัพบวา่พนกังาน มรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก ปจัจยัสว่น
บุคคลทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานไมแ่ตกต่างกนั ยกเวน้ปจัจยัดา้น
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั และผลจากการวเิคราะห์
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบว่าปจัจยัทัง้ 4 ดา้น ซึง่ประกอบดว้ย ลกัษณะสว่นบุคคล 
ลกัษณะที่เกี่ยวข้องกบังาน ลกัษณะองค์กร และประสบการณ์ที่ได้รบัจากการปฏิบตัิงาน มี
ความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์รทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออกและดา้นทศันคต ิ
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Abstract 

 
         The purpose of Factors Influencing Organizational Commitment of Synnex 
(Thailand) Public Company Limited this was examines the relationship between 
personal factors and factors affecting the organizational commitment. This study has 
been analysed with descriptive and inferential data. The population is staffs of the 
organization and the sample are 262 staffs. Analyse inferential data with One-way 
ANOVA and Correlation Coefficient. Result showed that most of the sample size is the 
organization commitment was in the high every factors cause to the organization. The 
personal difference factors that effect to difference organizational commitment except 
the average income of employee. And 4 factors that consist of personal characteristics, 
job description, unique of organization and experience have related to the organizational 
commitment with behaviour and attitude.     
 
 
 
 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 
        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องน้ีสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์ที่
ปรกึษา อาจารย ์ดร.ภษูติ วงศห์ล่อสายชล ทีไ่ดก้รณุาเสยีสละเวลาอนัมคีา่ใหค้วามชว่ยเหลอื คาํ
ชีแ้นะและขอ้คดิเหน็ต่างๆ ตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของชิน้งาน ตลอดจนใหก้าํลงัใจและตดิตามให้
คาํปรกึษาอย่างเตม็ที ่จนทําใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่องน้ีเสรจ็สมบรณ์ู ซึง่ผูท้ําวจิยัขอ 
กราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 
        ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กญัช์ อนิทรโกเศศ และ         
อาจารย ์ดร.ประเสรฐิ ศริเิสรวีรรณ ที่กรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจแก้ไขขอ้บกพร่อง 
และเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทีอ่าํนวยความสะดวกในการตดิตามดาํเนินงานใหก้าร
ประชุมและการสง่งานเป็นไปอยา่งราบรืน่ 
         ขอบพระคุณพนักงานบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ที่ทุกท่านไดส้ละ
เวลาอนัมคี่าใหค้วามอนุเคราะหต์อบแบบสอบถาม จนทาํใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี
สาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีและขอบพระคุณเพือ่นๆ นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูร CEO MBA รุน่ที ่9 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทีไ่ดใ้หก้ําลงัใจและความช่วยเหลอืในการทาํการศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองตลอดมา 
         สดุทา้ยน้ีผูศ้กึษาหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่องน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อผูป้ระกอบการ บรษิทั และองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึผูท้ี่สนใจประกอบธุรกจิดา้นสนิคา้หรอื
บรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ในการนําผลศกึษาวจิยัน้ีไปปรบัใชใ้นการวางแผนการจดัการ
องค์กรในดา้นสิง่แวดลอ้ม การวางแผนสรา้งกลยุทธ์การตลาด ทีเ่หมาะสมกบัสภาพตลาดและ
สงัคมในปจัจุบนั เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธพิลสงูสุดในการดาํเนินธุรกจิ และเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัธุรกจิทัง้ในระดบัอุตสาหกรรมและระดบัประเทศ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 

องคก์รทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ได ้อาจตอ้งใชป้จัจยัหลายปจัจยัในการผลกัดนัองคก์รให้

ประสบความสําเรจ็ตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้ทรพัยากรมนุษย์เป็นปจัจยัสําคญัปจัจยัหน่ึงใน

การนําพาองคก์รใหก้า้วไปสูค่วามสาํเรจ็ ดงันัน้ทรพัยากรมนุษยห์รอืพนกังานทุกคนจงึถอืเป็นสิง่

สําคญัอย่างยิง่ที่องค์กรจะต้องใหค้วามสําคญัและตระหนักถงึการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หม้ี

ประสทิธภิาพ เพราะการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละประสทิธภิาพของบุคคลในองคก์ร คอื การ

พฒันาองคก์ร นัน่เอง (บุญทนั  ดอกไธสง, 2529)  

การบรหิารทรพัยากรมนุษยไ์ม่เพยีงแต่เป็นการคน้หาหรอืคดัสรรทรพัยากรมนุษยท์ี่มี

ทกัษะความสามารถ หรอืประสบการณ์ ตรงตามที่องค์กรต้องการเขา้มาทํางานเท่านัน้ แต่ยงั

รวมไปถงึการปลูกฝงัหรอืปลูกจติสาํนึก ใหก้บับุคลากรทุกคนรว่มเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร หาก

บุคลากรทาํงานเพยีงแคก่ารจา้งงาน ประสทิธภิาพทีเ่กดิขึน้จะเกดิจากการทาํงานโดยไดร้บัคาํสัง่

เพยีงอย่างเดยีว แต่สิง่สาํคญัทีจ่ะทําใหบุ้คลากรทํางานใหอ้งคก์รจนกระทัง่ประสบความ สําเรจ็

ไดน้ัน้ องคก์รจะตอ้งใชป้จัจยัต่างๆ มาเป็นแรงกระตุ้น และสรา้งจติสํานึกใหบุ้คลากรเกดิความ

พงึพอใจ ความซื่อสตัย ์ความจงรกัภกัด ีและมกีารปลูกฝงั ใหต้วับุคลากร รูส้กึเป็นสว่นหน่ึงของ

องค์กรจนเกิดความผูกพนักบัองค์กร และเมื่อบุคลากรเกดิความผูกพนัต่อองค์กรแล้ว ก็จะมี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการอุทิศตนเพื่อ

ปฏบิตังิานหรอืหน้าทีข่องตนจนสุดความสามารถ นอกจากน้ียงัทําใหบุ้คลากรมคีวามกา้วหน้า 

และประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกบัองค์กร โดยยดึแนวทางหรอืวฒันธรรมองค์กรที่ได้วาง

เอาไว ้

 หากพนักงานไม่มคีวามผกูพนักบัองคก์รกจ็ะมพีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความไม่มแีรงจูงใจ

ในการทาํงาน เกดิความเบื่อหน่าย ก่อใหเ้กดิปญัหาต่างๆ เชน่การขาดงาน การมาทาํงานไมต่รง

ต่อเวลาไม่มีความรบัผิดชอบในงานที่ทํา ไม่มีความพยายามที่จะทํางานตามหน้าที่ที่ได้รบั

มอบหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ความเหน็แก่ตวั มทีศันคตทิีไ่มด่ ีสง่ผลใหผ้ลงานทีอ่อกมา ไม่

ดตีามไปดว้ย จนกระทัง่เกดิการลาออกจากงานในทีส่ดุ  
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 ทัง้น้ีผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์ร เพราะความผกูพนันัน้เป็น

มากกว่าความพงึพอใจ ซึ่งความพงึพอใจในงาน คอื สิง่ที่ทําใหเ้กดิความพงึพอใจ โดยมปีจัจยั

ต่างๆ เช่น ความสาํเรจ็ การไดร้บัการยกยอ่ง ลกัษณะงาน ความรบัผดิชอบ และความกา้วหน้า

ในหน้าทีก่ารงาน สิง่เหล่าน้ี มสีว่นทาํใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจ (ธนียา   ปญัญาแกว้  2541 

: 12 ) แต่ความผกูพนัต่อองคก์รนัน้ จะคอ่ยๆพฒันาจากความพงึพอใจ ความจงรกัภกัด ีการเป็น

สว่นหน่ึง จนกระทัง่รูส้กึผกูพนัต่อองคก์ร โดยทีค่วามผกูพนัต่อองคก์รนัน้จะเป็นการแสดงออกที่

มากกว่าความจงรกัภกัดตีามปกติ เพราะความผูกพนัจะเป็นความสมัพนัธ์ที่เหนียวแน่นและ

ผลกัดนัใหพ้นกังานมคีวามเตม็ใจทีจ่ะอุทศิตวัเองเพื่อสรา้งสรรคใ์หอ้งคก์รมคีวามเจรญิกา้วหน้า

ยิง่ขึน้ ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความรูส้กึที่ดขีองบุคคลที่มต่ีอองค์กร

อย่างเหนียวแน่น โดยความรูส้กึทีด่จีะทําใหบุ้คคลแสดงออกมาในรูปของการปฏบิตัตินใหเ้กดิ

ประโยชน์ โดยที่บุคคลที่มคีวามผูกพนัจะมพีฤติกรรมที่สอดคล้องไปกบัเป้าหมายขององค์กร

เสมอ (Mowday et al 1974:231-248)  

 เมื่อเหน็ความสําคญัของความผูกพนัต่อองคก์ร และผลกระทบที่เกดิขึน้ หากพนักงาน

ไมม่คีวามผกูพนัต่อองคก์รแลว้กจ็ะสง่ผลต่อองคก์รตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ดงันัน้จงึทาํใหผู้ว้จิยั

สนใจทีจ่ะศกึษาความผกูพนัของพนักงานทีม่ต่ีอบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ซึ่งเป็นบรษิทัที่เป็นตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัคอมพวิเตอร ์โดยภาพรวมทางธุรกจิ

ปจัจุบนันัน้ได้รบัผลกระทบจากเศรษฐกิจ การเมอืง และสิง่แวดล้อมค่อนขา้งมาก เน่ืองจาก

สนิคา้ที่ทางบรษิทัจําหน่ายนัน้ ถอืไดว้่าเป็นสนิคา้สิน้เปลอืง หากภาพเศรษฐกจิฝืดเคอืงหรอืมี

อตัราการจบัจ่ายใชส้อยน้อย อาจไดร้บัผลกระทบโดยตรงซึง่คนส่วนมากจะเลง็เหน็ความสาํคญั

ของการใชจ้่ายไปกบัสิง่ของทีจ่ําเป็น อกีทัง้ผลกระทบจากการพฒันาเทคโนโลยทีี่เป็นไปอย่าง

รวดเรว็ ส่งผลกระทบโดยตรงกบัธุรกจิ ทัง้ในเรื่องของการเร่งพฒันาสนิค้าให้รวดเรว็เท่าทนั

เทคโนโลยี และการระบายสินค้าที่คงค้างในคลังสินค้าที่เป็นสินค้าที่ตกรุ่นไปแล้ว อีกทัง้

ผลกระทบทีเ่กดิมาจากค่านิยมการใชส้นิคา้ไอทใีนปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นแปลงไป โดยมคีวามจาํเป็น

ในการพัฒนาปรับปรุงการสินค้าและการบริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ท่วงทันยุคสมัยที่

เปลี่ยนแปลงไป และนําผลงานวจิยัมาร่วมมอืกนัหาแนวทางปรบัปรุงและพฒันารูปแบบการ

บรหิารทรพัยากรบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพิม่สรา้งความผกูพนั ความจงรกัภกัด ีต่อ

องค์กรที่จะส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถใหพ้ฒันาควบคูไ่ปกบัเป้าหมายขององคก์ร 
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แผนภมิูท่ี 1 แสดงอตัราการลาออกของพนกังาน  

 

จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ พบวา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้ของพนกังานบรษิทัทีไ่มม่คีวามผกูพนัต่อ

องคก์ร จะสง่ผลใหเ้กดิการลาออกในทีส่ดุ จากกราฟแสดงอตัราการลาออกของพนกังานในช่วงปี 

2556 ตัง้แต่ต้นปี จะแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีอตัราการลาออกอยู่ในระดบัสูงเมื่อเทียบกบั

จํานวนพนักงานทัง้หมด โดยที่จํานวนพนักงานของบริษัทซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) มจีํานวน 819 คน (ฝา่ยทรพัยากรบุคคล,2556) มอีตัราการลาออก เพิม่ขึน้ตัง้แต่ช่วง

เดอืนมนีาคมและคงระดบัมากกวา่ 2.5% ต่อเดอืน 

 นอกจากอตัราการลาออกของพนกังานดงักล่าวแลว้ยงัพบปญัหาเรื่องอายุงานเฉลีย่ของ

พนักงานทีต่ํ่ากว่า 3 ปี มจีํานวนมากทีสุ่ด(ฝ่ายทรพัยากรบุคคล,2556) ซึ่งปญัหาเรื่องอายุงาน

เฉลี่ยของพนักงานนัน้เป็นผลที่สอดคล้องและไปในทศิทางเดียวกนักบัอตัราการลาออกของ

พนกังาน ซึง่หากมเีพิม่ากขึน้เรือ่ยๆ จะทาํใหอ้งคก์รประสบปญัหาอื่นๆตามมาอกีดว้ย 
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แผนภมิูท่ี 2 แสดงอายงุานเฉลีย่ของพนกังาน  
 

ข้อมลูเก่ียวกบับริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

วิสยัทศัน์ (Vision) “พฒันาธุรกจิการสื่อสารและเทคโนโลยคีอมพวิเตอรค์รบวงจร โดย

ยดึหลกัคุณธรรม การพฒันาบุคลากรและสงัคมเพื่อใหธุ้รกจิเกดิผลกําไร และมคีวามสามารถใน

การแขง่ขนั โดยก่อใหเ้กดิความยัง่ยนืในระยะยาว” 

Product Focus มุง่เน้นในกลุ่มสนิคา้ทีท่าํกาํไรใหธุ้รกจิมากขึน้ 

Channel Focusเพิม่ช่องทางการจดัจําหน่ายผา่นระบบ E-Commerce และเพิม่สว่น

แบ่งการตลาดไปยงักลุ่มประเทศเพื่อนบา้นไดแ้ก่ พมา่ ลาว และกมัพชูา และขยายตลาดผา่น

บรษิทั พรซิึม่ โซลูชัน่ จาํกดั (บรษิทัยอ่ย) ผูใ้หบ้รกิาร Solution provider และ On Site Service 

ทัว่ประเทศ ดูแลระบบเน็ตเวริค์เครอืข่ายทีซ่บัซ้อน ระบบคอมพวิเตอรท์ัง้ซอฟทแ์วรแ์ละ

ฮารด์แวรใ์หบ้รกิารในดา้นการอบรมหลกัสตูรการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ 

Key Performance Indicator: KPI ใชม้าตรฐาน KPI ในการวดัผลประสทิธภิาพการ

ดาํเนินงานทุกหน่วยงานในเชงิลกึ พรอ้มประเมนิผลตดิตามต่อเน่ืองทุกระยะ 

Cost Savingบรหิารควบคุมงบประมาณในการดําเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย

อย่างมปีระสทิธภิาพ และมุ่งเน้นการลดค่าใชจ้่ายใน 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายทางดา้น

การตดิต่อสือ่สาร คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน และคา่บรหิารจดัการขนสง่และคลงัสนิคา้ 

Professional Service Center เปลี่ยนโครงสรา้งการจดัการ จากการเป็น Cost 

Center ใหเ้ป็น Profit Center ทัง้มุง่เน้นการบรกิารทีส่รา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ 
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Implementation of a new ERP system นําระบบ ERP รุน่ใหมม่าใชง้านแทนระบบ 

ERP เดิม เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธิภาพของการดําเนินงาน ให้มคีวามรวดเร็วในการ

ประมวลผล และระบบการทาํงานทีท่นัสมยัมากขึน้ 

Corporate Social Responsibility: CSR ดาํเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยยดึหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

วฒันธรรมองคก์ร 

Target    เป้าหมายตอ้งบรรลุ 

Excellent Service หวัใจบรกิาร 

Ability to Change  พรอ้มเปลีย่นแปลง 

Moral Leadership  เป็นผูนํ้าดว้ยจรยิธรรม 

Work as a team  ทาํงานเป็นทมี 

Ownership  รกัองคก์ร 

Respect Discipline  มรีะเบยีบวนิยั 

Knowledge   เรยีนรูอ้ยูเ่สมอ 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1.เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิัท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน)  

2.เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัของพนกังานบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน)  

3.เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัที่มอีทิธพิลความผูกพนั

ของพนกังานบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 

ขอบเขตของการศึกษา  

 

ขอบเขตประชากร  

กลุ่มประชากรทีท่าํการวจิยั คอื พนกังานของบรษิทัซนิเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั  
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(มหาชน)  สํานักงานใหญ่ จํานวน 262 คน สูตรคํานวนตามตางรางของเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan 1996: 607-10)  

ขอบเขตด้านตวัแปร 

ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบคุคล ไดแ้ก่ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. สถานภาพสมรส 

5. อายงุาน 

ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ 

1. ลกัษณะสว่นบุคคล 

2. ลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 

3. ลกัษณะองคก์ร 

4. ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการปฎบิตังิาน 

ตวัแปรตาม : ความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ 

1. ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออก 

2. ดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองคก์ร 

 

คาํนิยามศพัท ์

 

ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถงึ การทีพ่นักงานมคีวามรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

โดยมคีวามเตม็ใจทีจ่ะทาํงานใหอ้งคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเชื่อมัน่ว่าจะประสบความสาํเรจ็

ไปพรอ้มๆกบัองคก์ร และยงัเป็นยนืยนัทีจ่ะเป็นสว่นหน่ึงขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว   

ลกัษณะส่วนบคุคล หมายถงึ ลกัษณะเฉพาะบุคคลทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ซึง่

ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส และอายุงาน สําหรบัขอ้มลูเชงิปริ

มานไดแ้ก่ความชํานาญในงานตามระยะเวลาที่นานขึน้ และความต้องการประสบความสําเรจ็

และกา้วหน้า 
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ลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบังาน หมายถงึ บทบาทลกัษณะงานทีแ่ตกต่างกนัเพื่อวดัระดบั

ความผกูพนัต่อองคก์ร ประกอบไปดว้ย ความชดัเจนของงาน ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 

และงานทีม่ลีกัษณะทา้ทาย 

ลกัษณะองคก์ร หมายถงึ ลกัษณะในดา้นต่างๆขององคก์ร ประกอบดว้ย การกระจาย

อาํนาจในองคอ์งค ์การมสีว่นรว่มเป็นเจา้ขององคก์ร และขนาดขององคก์ร 

ประสบการณ์ทีได้รบัจากการปฏิบติังาน หมายถึง ความคาดหวงัที่จะได้รบัการ

ตอบสนองจากองค์กร ความรูส้กึต่อองค์กรว่าองค์กรเป็นที่พึง่พาได ้และความรูส้กึว่าตนเองมี

ความสาํคญัต่อองคก์ร 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1. เพือ่นําผลงานวจิยัมาปรบัใชใ้นการบรหิารบุคลากรของฝา่ยบรหิารทรพัยากรบุคคล 

ของบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

2. เพือ่นําปจัจยัทีไ่ดจ้ากการศกึษามาเสรมิสรา้งความผกูพนัของพนกังานบรษิทั ซนิเน็ค 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ใหม้มีากยิง่ขึน้ ทัง้ด้านการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร แต่ละ

แผนก รวมทัง้ด้านการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ของพนักงานแต่ละแผนกที่เกิดจากการจัด

กจิกรรมต่างๆรว่มกนั  

3. เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรงุ บรหิารทรพัยากรบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ขึน้ ซึง่จะมสีว่นชว่ยสง่เสรมิใหพ้นกังานเกดิความผกูพนัต่อองคก์รและสง่ผลใหอ้งคก์ร

ประสบความสาํเรจ็และบรรลุเป้าหมายทีอ่งคก์รวางไว ้
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กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

งานวจิยัฉบบัน้ีมกีรอบแนวความคดิ ดงัน้ี 
ตวัแปรต้น 

 

 

         ตวัแปรตาม 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ข้อมลูเชิงลกัษณะ  
ปัจจยัส่วนบคุคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. สถานภาพ 
5. รายได ้
6. อายงุาน ข้อมลูเชิงปริมาณ : 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนั 
1.ลกัษณะสว่นบุคคล 
- ความชาํนาญในงาน 
- ความตอ้งการประสบความสาํเรจ็และ

กา้วหน้า 
2.ลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 
- ความชดัเจนของงาน 
- ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 
- งานทีม่ลีกัษณะทา้ทาย 
3.ลกัษณะองคก์ร 
- การกระจายอาํนาจในองคก์ร 
- การมสีว่นรว่มเป็นเจา้ขององคก์ร 
- ขนาดองคก์ร 
4.ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการปฎบิตังิาน 
- ความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัการตอบสนอง

จากองคก์ร 
- ความรูส้กึต่อองคก์รวา่องคก์รเป็นที่

พึง่พาได ้
- ความรูส้กึวา่ตนเองมคีวามสาํคญัต่อ

องคก์ร 

ข้อมลูเชิงปริมาณ : 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

1. ดา้นพฤตกิรรมการ
แสดงออก 

2. ดา้นทศันคตขิอง
สมาชกิในองคก์ร 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศกึษาเรื่องความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) มแีนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 

ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร 
จากการศกึษาคํานิยามของความผกูพนัต่อองคก์รพบว่า ภรณี (กรีต์บุิตร) มหานนท ์

(2529, หน้า 95) ไดใ้หค้วามหมายของ ความผูกพนัต่อองคก์ารว่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ คอื(1) ความผกูพนัเป็นทางการ (Formal Attachment) ต่อองคก์ารซึง่แสดงออกโดย
การไปปรากฏตวัทํางานตามเวลาทีก่ําหนด และ (2) ความผกูพนัทางจติใจและความรูส้กึ 
(Commitment) หมายถงึ พนักงานมคีวามผูกพนัหรอืความสนใจอย่างจรงิจงัต่อเป้าหมาย 
ค่านิยมหรอืวตัถุประสงค์ของนายจา้ง โดยมทีศันคตต่ิอนายจ้างและเต็มใจที่ทุ่มเทพลงัในการ
ทาํงาน เพื่อองคก์ารจะไดบ้รรลุถงึเป้าหมายไดส้ะดวกขึน้ แต่ โสภา  ทรพัยม์ากอุดม (2533:14) 
ได้ใหนิ้ยามความหมายของความผูกพนัต่อองค์กรไว้เพยีงแค่ การที่สมาชกิในองค์กรมคีวาม
ผกูพนัและสือ่สตัยต่์อองคก์ร การยอมรบัเป้าหมาย คา่นิยมขององคก์ร และการเป็นสว่นหน่ึงของ
องคก์ร ตลอดจนความแน่วแน่ทีจ่ะคงไวซ้ึง่การเป็นสมาชกิภาพในองคก์รนัน้ๆ ต่อมา กาญจนา 
นุใจกอง,2542 (อา้งถงึใน อสิราภรณ์ รตันคช, 2551) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์รหมายถงึ 
ภาวะจติใจทีท่าํใหบุ้คคลมคีวามยดึมัน่ต่อองคก์ารของตนโดยบุคคลทีม่คีวามรูส้กึยดึมัน่ดงักล่าว
จะแสดงออกซึ่งพฤตกิรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การยอมรบัและยดึมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายของ
องคก์าร การตัง้ใจทุ่มเทความพยายามในงานเพื่อช่วยใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็ การมคีวาม
ปรารภนาอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาความเป็นสมาชกิภาพขององคก์ารไว ้การมคีวามรูส้กึเกีย่วพนั
อย่างสงูกบักจิกรรมขององคก์าร การมคีวามจงรกัภกัดแีละการยงัคงอยู่กบัองคก์ร ในขณะที ่
ลทัธกิาล ศรวีะรมย ์และคณะ (2541 : 96) กล่าวว่าความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถงึ ระดบัของ
ความต้องการทีจ่ะมสี่วนร่วมในการทํางานใหก้บัหน่วยงานหรอืองคก์ารทีต่นเองเป็นสมาชกิอยู่
อยา่งเตม็กําลงัความสามารถและศกัยภาพทีม่อียู ่หรอืหมายถงึระดบัทีพ่นกังานเขา้มาเกีย่วขอ้ง
กบัเป้าหมายขององคก์ารและต้องการรกัษาสภาพความปรารถนาทีจ่ะเป็นสมาชกิขององคก์าร 
บุคคลใดมคีวามรูส้กึผกูพนักบัองคก์ารสงูคนเหล่านัน้จะมคีวามรูส้กึวา่เขาเป็นสว่นหน่ึงของ 
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องคก์าร ซึง่ทาง บชูานนั (1974, อา้งใน เอือ้มพร แอม่ไร,่ 2546) ไดแ้บ่งคาํนิยามของความ 
ผกูพนัต่อองคก์รเป็น 3 ขอ้ดงัน้ี 
1.การระบุตนเองเขา้กบัองคก์ร (Identification) ดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิาน และ

ยอมรบัในคา่นิยมและวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยถอืเสมอืนเป็นของตน 
2.การเขา้มามสี่วนเกี่ยวพนัในองค์กร (Identification)  โดยการเขา้มามสี่วนร่วมใน

กจิกรรมขององคก์รตามบทบาทหน้าทีข่องตนอยา่งเตม็ความสามารถ 
3.ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร (Loyalty) รูส้กึผกูพนัต่อองคก์ร มคีวามรูส้กึเป็นสว่นหน่ึง

ขององคก์ร มคีวามตอ้งการทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ไปพรอ้มๆ กบัองคก์ร 
ทางดา้น รุจ ี อุศศลิป์ศกัดิ ์ (2546) นิยามว่า ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถงึ “ลกัษณะ

ความสมัพนัธข์องพนกังานทีม่ต่ีอองคก์าร ซึง่บ่งชีอ้อกมาในรปูแบบพฤตกิรรมถงึความเชื่อมัน่ที่
จะยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ความเตม็ใจและทุ่มเทพยายามอย่างเตม็ทีเ่พื่อให้
เกดิประโยชน์แก่องคก์ารและปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะคงความเป็นสมาชกิขององคก์ร”   

จากการทบทวนงานวิจยัที่ผ่านมา ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของ
พนกังานมคีวามเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร มคีวามพงึพอใจ เตม็ใจทีจ่ะทาํงานใหอ้งคก์รอยา่งแรง
กลา้ ซื่อสตัยต่์อองคก์ร มคีวามจงรกัภกัด ีและรว่มกนันําพาองคก์รประสบความสาํเรจ็ไปดว้ยกนั
ในระยะยาวตามเป้าหมายทีอ่งคก์รไดว้างเอาไว ้ซึง่มทีฤษฎทีีเ่ชื่อมโยงกบัความผกูพนัดงัน้ี 
 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความผกูพนั 
 

Steers and Porter (1979) ความผกูพนัต่อองคก์ร คอื ความรูส้กึผกูพนัระหว่าง
พนักงานกบัองคก์ร ทีเ่กดิจากพนักงานรูส้กึว่าตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัองคก์ร และมสี่วน
รว่มกบัองคก์ร ซึง่พนกังานทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์ร จะมลีกัษณะ 3 ประการ คอื 

(1) การเขา้เป็นสมาชกิขององคก์ร (Organization Entry) เป็นขัน้ตอนแรกทีบุ่คคลเลอืก
เขา้เป็นสมาชกิในองคก์รใดองคก์รหน่ึง เรยีกวา่ขัน้ทีห่น่ึง (First Stage) 

(2) การมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร (Organization Commitment) เป็นขัน้ตอนทีบุ่คคล
ตดัสนิทีจ่ะผกูพนัลกึซึง้กบัองคก์ร โดยความผกูพนัต่อองคก์รจะเน้นทีข่อบเขตของความรูส้กึของ
บุคคลที่เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัเป้าหมายขององค์กร ค่านิยมในการเป็นสมาชกิในองค์กร 
และความตัง้ใจทีจ่ะทํางานหนักเพื่อความสาํเรจ็โดยรวมของเป้าหมายขององคก์ร ซึง่ความรูส้กึ
เชน่น้ีทาํใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างไปจากความเกีย่วพนักบัองคก์รหรอืความเป็นสมาชกิ
ขององคก์ร  โดย Steers และ Porter พบว่า พนกังานทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสงู จะมี
การขาดงานและลาออกจากงานในระดบัทีต่ํ่า แนวโน้มเอยีงทีจ่ะมสีว่นรว่มกบัองคก์ร สว่น 
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พนกังานทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์รในระดบัตํ่าจะนํามาซึง่ผลการปฏบิตังิานในระดบัทีต่ํ่าและม ี
ความโน้มเอยีงทีจ่ะถอยหา่งจากองคก์ร มกีารขาดงานและลาออกจากงานสงู 
(3) การขาดงานและการลาออกของพนกังาน (Absenteeism and Turnover) เป็นขัน้ 

ตอนสุดทา้ยของกระบวนการเกีย่วพนักบัองคก์ร เป็นขัน้ตอนทีบุ่คคลตดัสนิใจทีจ่ะอยู่กบัองคก์ร
หรอืออกจากองคก์ร                 

นอกจากน้ี Steers and Porter (1982) ยงัพบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ร ไดแ้ก่ 

1. ลกัษณะสว่นบุคคล       
    (1.1)  เพศ  เพศหญงิจะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศ

หญิงมคีวามผูกพนัต่อกลุ่มมากกว่าเพศชาย และพบว่าเพศหญิงมคีวามตัง้ใจที่จะเปลี่ยนงาน
น้อย  เพศหญงิตอ้งฟนัฝา่อุปสรรคในการเขา้มาเป็นสมาชกิองคก์รมากกวา่เพศชาย            

   (1.2)  อายุ  บุคคลทีม่อีายุมากจะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าบุคคลทีม่อีายุน้อย 
เพราะอายุเป็นสิง่ที่แสดงถึงวุฒภิาวะของบุคคล  บุคคลที่มอีายุมากขึ้นจะมคีวามคดิ มคีวาม
รอบคอบในการตดัสนิใจมากกว่าบุคคลทีม่อีายุน้อย และยิง่อายุมากขึน้จะพบว่า สมาชกิองคก์ร
จะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รสงู                  

   (1.3)  ระดบัการศกึษา  บุคคลทีม่กีารศกึษาสงูจะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รตํ่า  ทัง้น้ี
เพราะบุคคลที่มกีารศึกษาสูง จะมคีวามคาดหวงัต่อสิง่ที่จะได้รบัสูง เน่ืองจากมีข้อมูลต่างๆ 
ประกอบการตดัสนิใจมากกวา่ และเชื่อมัน่ในตนเองวา่มโีอกาสเปลีย่นงานใหมไ่ดง้า่ย   

   (1.4) สถานภาพสมรส  บุคคลทีม่ภีาระครอบครวัแลว้ จะมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร
มากกว่าคนโสด ทัง้น้ีเพราะภาระที่ต้องรบัผิดชอบทําให้ต้องการความมัน่คงในการทํางาน
มากกว่า อกีทัง้มองงานของเขาในทางบวก สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบังานไดด้กีว่า จงึไม่ค่อย
เปลีย่นงาน ยิง่เมือ่ตอ้งมภีาระเลีย้งดบุูตรเพิม่อกี กย็ิง่พบวา่มคีวามผกูพนัสงูขึน้  

   (1.5) ระยะเวลาปฏบิตังิาน  บุคคลทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานนาน จะมคีวามผกูพนั
ต่อองคก์รสูง  เน่ืองจากบุคคลนัน้ไดอุ้ทศิกําลงักาย กําลงัสตปิญัญา สะสมประสบการณ์ในการ
ทาํงาน 

ปจัจัยเหล่าน้ีล้วนแต่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กรจากทฤษฎี
ดงักล่าว จงึนําขอ้มูลทีเ่ป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนั ซึ่งจะเป็นปจัจยัส่วนบุคคลทีนํ่ามา
เป็นตวัแปรอสิระ ในการศกึษา โดยจะประกอบไปดว้ย 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
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4. สถานภาพสมรส 
5. อายงุาน 

นอกจากนัน้ปจัจยัสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นขอ้มลูเชงิปรมิานที ่Steers and Porter 
ไดก้ล่าวไว ้ประกอบไปดว้ย 

(1)  ความชํานาญในงานตามระยะเวลาทีน่านขึน้  ทําใหเ้พิม่ความดงึดูดใจใหก้าร
ปฏบิตังิานและหวงัทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน หรอืเลื่อนตําแหน่งทีพ่งึพอใจมากขึน้ จงึมี
ความตอ้งการลาออกจากงานน้อย                  

(2)  ความตอ้งการประสบความสาํเรจ็และกา้วหน้า องคก์รทีท่าํใหบุ้คลากรเหน็ว่าเขา
สามารถทํางานไปสู่จุดมุ่งหมายได้นัน้ จะทําให้บุคลากรมคีวามผูกพนัต่อองค์กร เพราะการ
ทาํงานทีป่ระสบความสาํเรจ็นัน้ แสดงถงึการมโีอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน                

2. ลกัษณะทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานหรอืบทบาทลกัษณะงานที่แตกต่างกนัจะมอีทิธพิลต่อ
ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ลกัษณะงานที่ดจีะจูงใจใหบุ้คลากรรูส้กึอยากทํางาน 
เพื่อสรา้งผลงานใหม้คีุณค่าและเป็นรางวลัใหก้บัตนเอง ลกัษณะงานทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ร ไดแ้ก่                 

  (2.1)  ความชดัเจนของงาน หมายถงึ งานทีม่กีารระบุขอบเขตซึง่จําเป็นตอ้งทําให้
เสรจ็ในภาพรวมและสามารถแยกชิน้งานไดด้ว้ย ทาํใหบุ้คลากรสามารถทาํงานเหล่านัน้ได ้ตัง้แต่
ตน้จนจบ โดยมผีลงานใหเ้หน็เดน่ชดั                

  (2.2)  ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน หมายถงึ ลกัษณะงานที่เปิดโอกาสให้
ผูป้ฏบิตัิงานมอีสิระ เสรภีาพ สามารถใช้ดุลพนิิจ และตดัสนิใจด้วยตนเองในการกําหนดเวลา
ทาํงาน และวธิปีฏบิตัทิีจ่ะทาํใหง้านนัน้แลว้เสรจ็ โดยไมม่กีารควบคุมจากภายนอก                  

  (2.3)  งานทีม่ลีกัษณะทา้ทาย  หมายถงึ  งานทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ และใช้
สตปิญัญา และใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ หรอืเทคโนโลยพีเิศษ  ความทา้ทายของงานจะเป็นแรง
กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการทํางาน และแสดงความสนใจในงานเพื่อพสิูจน์ความสามารถของ
ตนเอง เพราะจะเกดิความพอใจเมือ่เหน็งานประสบความสาํเรจ็ 

3.  ลกัษณะองคก์ร 
    (3.1)  การกระจายอาํนาจในองคก์ร หมายถงึ การมอบอาํนาจจากผูบ้รหิารลงมาสู ่ผู้

ปฏิบตัิ  ผู้บริหารให้ความสําคญัต่อผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้ความไว้วางใจ ให้มสี่วนร่วมในการ
บรหิาร  มอบอํานาจหน้าทีใ่หต้รงกบัความสามารถ มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจทางดา้นนโยบาย
และการปฏบิตังิาน 
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    (3.2)  การมสีว่นรว่มเป็นเจา้ขององคก์ร หมายถงึ มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อ
องคก์รดว้ยเหตุทีส่มาชกิในองคก์รไดล้งทุนปฏบิตังิาน หรอืมสี่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ร ทําให้
เกดิความรูส้กึผกูพนัและตัง้ใจทีจ่ะทาํงานอยา่งเตม็ที ่เพือ่ใหไ้ดผ้ลกาํไรอนัเกดิจากการลงทุนครัง้
น้ี เพราะผลกาํไรขององคก์ร กค็อืผลประโยชน์ของสมาชกิทุกคน 

    (3.3)  ขนาดขององคก์ร หมายถงึ องคก์รจะมโีอกาสกา้วหน้าในงาน และไดร้บั
ผลประโยชน์ตอบแทนสงู ทัง้ยงัทาํใหม้โีอกาสทีจ่ะตดิต่อสมัพนัธก์บัคนอื่นสงูดว้ย 

4.  ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิาน 
    (4.1)  ความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัการตอบสนองจากองคก์ร เป็นการสรา้งความรูส้กึ

ใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน หรอื สมาชกิในองคก์รว่า การไดล้งทุนปฏบิตังิานกบัองคก์รแลว้นัน้ เขาควร
จะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งเพยีงพอและยตุธิรรม                

   (4.2)  ความรูส้กึต่อองคก์รว่าองคก์รเป็นทีพ่ึง่พาได ้เป็นความรูส้กึเชื่อถอื ไวว้างใจที่
บุคคลมต่ีอองคก์รจะไมท่อดทิง้ และใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่เขาประสบปญัหา ความน่าเชื่อถอืของ
องคก์รเป็นสิง่ทีท่ําใหบุ้คลากรมคีวามมัน่ใจว่าเขาจะปฏบิตังิานไดอ้ย่างมเีสถยีรภาพ บุคคลทีม่ี
ความไวว้างใจในองคก์รสงู รูส้กึวา่องคก์รเป็นทีพ่ึง่พาได ้จะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รสงู                 

   (4.3)  ความรูส้กึว่าตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร คอื ความรูส้กึว่าตนเองไดร้บัการ
ยอมรบัจากองค์กร รูส้กึว่าการปฏบิตัิงานของตนที่มคีุณค่านัน้เป็นเสมอืนรางวลัจากองค์กรที่
ใหก้บัผูป้ฏบิตัิงาน ทําใหเ้ขารูส้กึว่าการปฏบิตัิงานนัน้มคีุณค่า และองค์กรได้ตอบสนองความ
ตอ้งการของเขาทางดา้นความมคีุณคา่ในตนเอง 
 
ทฤษฎีการจงูใจ 
 

ทฤษฎกีารจงูใจ (Motivator-Hygiene Theory)ของ Fredrick HerzbergFredrick 
Herzbergเป็นนกัจติวทิยาชาวอเมรกินัถอืเป็นหน่ึงในนกัคดิทีไ่ดเ้สนอทฤษฎปีจัจยัคู ่
(Herzberg’s Two Factor) ซึง่สรปุวา่มปีจัจยัสาคญั 2 ประการทีส่มัพนัธก์บัความชอบหรอืไม่
ชอบในงานของแต่ละบุคคล คอื 

1. ปัจจยัจงูใจ (Motivation Factors) 
ปจัจยัจูงใจเป็นปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบังานโดยตรงเพื่อจูงใจใหค้นชอบและรกังานปฏบิตั ิ

เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิความพงึพอใจใหแ้ก่บุคคลในองคก์ร ใหป้ฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ เพราะปจัจยัทีส่ามารถสนองตอบความตอ้งการภายในบุคคลไดด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1.1 ความสาํเรจ็ของงาน (Achievement) หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถทาํงานไดเ้สรจ็ 
สิน้และประสบความสาเรจ็อยา่งด ีเป็นความสามารถในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ การรูจ้กัป้องกนั 
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ปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ เมือ่ผลงานสาํเรจ็จงึเกดิความรูส้กึพงึพอใจและปลาบปลืม้ในผลสาํเรจ็ของงาน 
ชิน้นัน้ๆ 

1.2 การไดร้บัการยอมรบันบัถอื (Recognition) หมายถงึ การไดร้บัการยอมรบันบัถอืไม่
วา่จากผูบ้งัคบับญัชา หรอืเพือ่นรว่มงาน การยอมรบัน้ีอาจจะอยูใ่นการยกยอ่งชมเชยแสดงความ
ยนิด ีการใหก้ําลงัใจหรอืการแสดงออกอื่นใดที่สื่อใหเ้หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถเมื่อได้
ทาํงานอยา่งหน่ึงอยา่งใดบรรลุผลสาํเรจ็ การยอมรบันบัถอืจะแฝงอยูก่บัความสาํเรจ็ในงานดว้ย 

1.3 ความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน (Advancement) หมายถงึการส่งเสรมิ
สนับสนุนผูป้ฏบิตังิานในการเลื่อนตําแหน่ง พจิารณาความดคีวามชอบ เลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่ง
อยา่งยตุธิรรม ใหโ้อกาสกา้วหน้าในการปฏบิตังิานในระดบัทีส่งูขึน้ 

1.4 ลกัษณะของงาน (Type of Work) หมายถงึ งานทีน่่าสนใจ งานทีต่อ้งอาศยัความ 
คดิรเิริม่สรา้งสรรคท์า้ทายใหต้้องลงมอืทํา หรอืเป็นงานทีม่ลีกัษณะสามารถกระทําไดต้ัง้แต่ต้น
จนจบโดยลาํพงัแต่ผูเ้ดยีวและไมเ่กดิความเสีย่งในขณะปฏบิตังิาน 

1.5 โอกาสทีจ่ะกา้วหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถงึไดร้บัการเลื่อน
ตําแหน่งสูงขึน้ของบุคคลในองคก์ร การมโีอกาสไดศ้กึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่เตมิหรอืไดร้บัการ
ฝึกอบรม 

1.6 ความรบัผดิชอบ (Responsibility) หมายถงึ ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้จากการได ้รบั
มอบหมายใหร้บัผดิชอบงานใหม่ ๆ และมอีานาจในการรบัผดิชอบไดอ้ย่างด ีไมม่กีารตรวจหรอื
ควบคุมอยา่งใกลช้ดิ 

2. ปัจจยัสขุวิทยา (Hygiene Factors) 
ปจัจยัสุขวทิยาเป็นองคป์ระกอบทีไ่ม่ใช่เกีย่วกบัตวังานโดยตรง แต่มคีวามเกีย่วโยงกบั

การปฏบิตังิาน (Extrinsic Factors) เป็นปจัจยัทีไ่มใ่ชส่ิง่จงูใจแต่ สามารถทาใหบุ้คลากรพงึพอใจ
หรอืไมพ่งึพอใจทีจ่ะปฏบิตังิานได ้ซึง่มอียู ่10 ประการคอื 

2.1 การบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถงึ หลกัการปกครองของผูบ้งัคบับญัชาว่า
ปกครองลูกน้องดว้ยความมเีหตุผล ยุตธิรรมไมใ่ชอ้ารมณ์หรอืเอาความคดิเหน็ส่วนตวัเป็นใหญ่
เปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็ 

2.2 นโยบายบรหิาร (Policy and Administration) หมายถงึ ความรูส้กึพอใจต่อนโยบาย
การบรหิารงาน มกีารชีแ้จงนโยบายการทํางานและปญัหาทีเ่กดิจากการทาํงานสมํ่าเสมอ มกีาร
มอบหมาย อาํนาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอยา่งยตุธิรรม 

2.3 สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถงึ สภาพแวดลอ้มในทีท่ํางานมี
ความเหมาะสม บรรยากาศการทาํงานมคีวามอบอุน่และทาํงานอยา่งมคีวามสขุ 
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2.4 ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (Relations with Superiors)หมายถงึ การมี
สมัพนัธภาพทีด่ต่ีอผูบ้งัคบับญัชา มคีวามเป็นกนัเอง เขา้กนัไดด้กีบัผูบ้งัคบับญัชา 

2.5 ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา (Relation with Subordinates)หมายถึง 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามคีวามเคารพ เชื่อฟงั ไมก่ระดา้งกระเดื่องหรอืเกดิอาการแขง็ขอ้ 

2.6 ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน (Relation with Peers) หมายถงึ การสามารถเขา้
กนักบัเพือ่นรว่มงานไดเ้ป็นอยา่งดไีมท่ะเลาะเบาะแวง้ ไมข่ดัแขง้ขดัขา 

2.7 ตําแหน่งในบรษิทั (Status) หมายถึง ตําแหน่งที่ทําอยู่นัน้เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถและทกัษะของตวัเอง เป็นที่ยอมรบันับถอืเป็นทีย่อมรบัจากคนรอบขา้ง มคีวาม
เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

2.8 ความมัน่คงในงาน (Job Security) หมายถงึ การมคีวามรูส้กึมัน่คงในชวีติไม่ตอ้ง
กลวัวา่จะถกูไล่ออกจากงานโดยงา่ย 

2.9 เงนิเดอืน (Salary) หมายถงึ ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมคุม้ค่ากบัปรมิาณ
งานทีไ่ดท้าํ และมกีารเลื่อนขัน้เงนิเดอืนอยา่งยตุธิรรมเหมาะสมกบัความสามารถ 

2.10 ชวีติสว่นตวั (Personal Life) หมายถงึ ความรูส้กึทีด่มีคีวามสุขอนัเป็นผลทีไ่ดร้บั
จากงานในหน้าที ่มอีสิระในความคดิไม่ถูกบงัคบัจติใจ ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิได้
อย่างเสรแีละเป็นประชาธิปไตย นอกจากน้ี ยงัมปีจัจยัอื่นที่มสี่วนทําใหเ้กดิความพงึพอใจได้
เชน่กนั อาท ิ

(1) ชัว่โมงการทาํงาน (Reasonable Working Hours) ไดแ้ก่เวลาของการทาํงานมคีวาม
เหมาะสมและเป็นไปตามขอ้บญัญตัขิองกฎหมาย 

(2) การตดิต่อสื่อสาร (Communication) ไดแ้ก่ การสื่อสารเพื่ออาํนวยประโยชน์ใหก้าร 
ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบรืน่ ทนัต่อเวลาและความตอ้งการของบุคคลในองคก์ร 

     (3) สิง่ตอบแทนหรอืผลประโยชน์ต่างๆ (Benefits) ไดแ้ก่ ผลตอบแทนรางวลั การ
บรกิาร การรกัษาพยาบาล สวสัดกิารต่างๆ เบีย้เลีย้ง เบีย้ขยนั โบนสัประจาปี 

จากที่ได้กล่าวมาทัง้หมดน้ี จะเห็นได้ว่าการสร้างคุณภาพชีวิตการทํางาน เป็นสิ่งที่
จําเป็นและมคีวามสําคญัอย่างยิง่ คุณภาพชวีติการทํางานในลกัษณะของความพงึพอใจในการ
ทํางานนัน้จะส่งผลต่อการปฏบิตังิาน และยงัเป็นสิง่จูงใจใหเ้กดิความตอ้งการทํางาน ซึง่นําไปสู่
ประสทิธภิาพและเกดิการเพิม่ผลผลติของบรษิทัหรอืองคก์รในทีสุ่ด เรยีกไดว้่า บรรลุเป้าหมาย
ของทัง้บุคคลในฐานะสมาชกิขององคก์รและตวัองคก์รเอง 

เอทซิโอน่ี (Etzioni, 1999:48) กล่าวว่า ความผกูพนัคอื อาํนาจทีอ่งคก์รมเีหนือ
พนกังานอนัเป็นสิง่ทีฝ่งัรากลกึอยูใ่นธรรมชาตขิองพนกังาน อนันําไปสูค่วามเกีย่วขอ้งต่อองคก์ร 
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ลกัษณะของความเกีย่วขอ้งน้ีจะปรากฏอยูใ่น 3 รปูแบบ จดัอนัดบัตามขัน้ของความผกูพนัจาก
สงูสดุจนถงึไมม่คีวามผกูพนัเกดิขึน้เลย ดงัน้ี 

1. ความเกีย่วขอ้งในแงจ่รยิธรรม (Moral Involvement) มรีากฐานมาจากความรูส้กึใน
แงบ่วกและการปลูกฝงัใหม้คีวามรูส้กึอนัแรงกลา้ต่อองคก์ร อนัมรีากฐานมาจากค่านิยม และ
บรรทดัฐานขององคก์ร 

2. ความเกี่ยวขอ้งทีเ่กดิจากการคดิคํานวณ (Calculating Involvement) จะเป็น
ความรูส้กึทีร่นุแรงน้อยลง และมขีึน้อยูก่บัความสมัพนัธท์ีก่ระทาํแลกเปลีย่นกนัระหวา่งบุคคลกบั
องค์กรบุคคลจะรูส้กึผูกพนัต่อองค์กร เมื่อบุคคลประเมนิว่าเขาไดร้บัผลประโยชน์หรอืไดร้บั
ความสมัพนัธแ์ละเปลีย่นทีเ่ทา่เทยีมกนักบัองคก์ร 

3. ความเกีย่วขอ้งในลกัษณะทีแ่ปลกแยก (Alimentative Involvement) คอืลกัษณะที่
ปราศจากความผกูพนั เกดิขึน้เมื่อสมาชกิมคีวามรูส้กึว่าถูกบงัคบั โดยสถานการณ์ขององคก์ร 
และพวกเขาไมรู่ส้กึวา่เป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร 

หากจะกล่าวโดยสรุป ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์รสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ลกัษณะสาํคญัคอื 

1. ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรมการแสดงออกของสมาชกิในองคก์รจะเป็น
ลกัษณะการแสดงออกของบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์และเกีย่วขอ้งกบัองคก์ร มคีวามเตม็ใจทีจ่ะ
ทุ่มเท ปฏบิตังิานเตม็ความรูค้วามสามารถของตนเอง มสีว่นรว่มในองคก์ร มคีวามจงรกัภกัดี
และปรารถนาทีจ่ะทํางานต่อไป มคีวามรูส้กึสํานึกในบุญคุณต่อองคก์ร มคีวามเป็นอนัหน่ึง
เดยีวกบัองคก์รและไมป่รารถนาทีจ่ะเสาะแสวงหางานอื่นๆ 

2. ดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองคก์ร จะเป็นเรื่องของทศันคตทิีย่อมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร สามารถรว่มไปในทศิทางเดยีวกบัองคก์ร มคีวามสอดคลอ้งกนัและมคีวาม
เชื่อว่าการกระทํานัน้สามารถสนบัสนุนกจิกรรมและเกีย่วพนัของตนเองทีม่ใีหก้บัองคก์ร ทัง้ยงั
เป็นสิง่ทีเ่กดิจากการทีบุ่คคลพจิารณาการลงทุน(Investment) ของเขาในองคก์ร อนัไดแ้ก่ การ
ลงทุนในการปฏบิตังิานและใหผ้ลตอบแทนคนืมาในเรื่องของระดบัอาวุโสในงาน ตําแหน่งงานจะ
เหน็ไดว้่าถา้บุคคลมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแลว้เขากจ็ะใชค้วามสามารถของตนเองอย่างเตม็ทีท่ี่
จะอุทศิแรงกายและแรงใจในการทาํงานเพือ่องคก์ร และความพยายามดงักล่าวกส็ง่ผลต่อผลงาน
ของเขาใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีด่ ีซึง่จะสง่ผลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อองคก์รต่อไป 

Allen and Mayer (1990 อา้งถงึใน อสิราภรณ์ รตันคช, 2551) ไดศ้กึษาความผกูพนั
ต่อองคก์รว่าเป็นสภาวะทางจติใจ (Psychological State) ของบุคลากรทีม่ต่ีอองคก์ร แบ่งเป็น 3
ดา้น ไดแ้ก่ 
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1. ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจติใจ เป็นความปรารถนาของบุคคลทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นรว่ม
ในองคก์รซึ่งบุคคลเหล่าน้ีจะเป็นผูท้ีทุ่่มเทความพยายามในการทางานเพื่อองคก์ร หากสมาชกิ
ขององคก์รมคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นจติใจกจ็ะเป็นผูท้ีม่ผีลการปฏบิตังิานทีด่ ี

2. ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการคงอยู ่เป็นการเน้นทางดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของ
สมาชกิในองคก์รนัน้เมื่อคนมคีวามผูกพนัต่อองคก์รกจ็ะมกีารแสดงออกในรูปแบบพฤตกิรรมที่
ต่อเน่ืองหรอืคงเสน้คงวาในการทางาน พยายามทีจ่ะรกัษาสมาชกิภาพไวโ้ดยไมโ่ยกยา้ยไปไหน 
กเ็น่ืองมาจากไดเ้ปรยีบเทยีบถี่ถ้วนแลว้ถงึผลไดผ้ลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ หากละทิง้สมาชกิภาพหรอื
ลาออกจากองคก์รไป ซึง่ผลเสยีน้ีจะพจิารณาในลกัษณะของผลประโยชน์ทีส่ญูเสยีไป ทฤษฎทีีม่ี
ชื่อเสยีงและจดัได้ว่าเป็นพืน้ฐานของความผูกพนัคอืทฤษฎี SIDE-BEN ของ Becker มี
สาระสําคญัว่าการลงทุนเป็นสาเหตุทีท่ําใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึผูกพนั การที่คนคนหน่ึงเขา้มา
ทํางานเป็นสมาชกิขององคก์รนานเท่าไหร่กเ็หมอืนเขาลงทุนอยู่ในองคก์รมากขึน้เท่านัน้ ความ
ผูกพนักจ็ะทวตีามระยะเวลา ทฤษฎีน้ียงัอธบิายว่าบางคนสามารถทนอยู่กบัองค์กรไดท้ัง้ที่ไม่
สนุกกนังาน เป็นผลมาจากการทีค่นเปรยีบเทยีบชัง่น้าหนกัว่าถา้หากเขาลาออกจากองคก์ร เขา
จะสูญเสียผลประโยชน์อะไรบ้าง จึงยากต่อการที่จะละทิ้งจากองค์กรไปเพราะหมายถึง
ผลประโยชน์ทีจ่ะเสยีไประดบัความผกูพนัต่อองคก์รจงึขึน้อยูก่บัความมากน้อยและคุณภาพของ
สิง่ทีล่งทุนและขึน้อยูก่บัการเปรยีบเทยีบความสญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ 

3. ความผูกพนัด้านบรรทัดฐาน เป็นการมองความผูกพนัต่อองค์กรว่า เป็นความ
จงรกัภกัดแีละเต็มใจที่จะอุทิศตนให้กบัองค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากบรรทดัฐานขององค์กรและ
สงัคมจรรยาบรรณหรอืจติสํานึก บุคคลจะรูส้กึว่าเขาเขา้เป็นสมาชกิขององค์กรก็ต้องมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์ร จงรกัภกัดต่ีอองคก์รเพราะนัน่คอืความถูกตอ้งเหมาะสมทีจ่ะทาํเป็นหน้าทีห่รอื
พนัธะผกูพนัทีส่มาชกิจะตอ้งมต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีใ่นองคก์ร 
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ตารางท่ี 1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

 

ช่ือผูแ้ต่ง 
ช่ือผลงานหรือช่ือ

หนังสือ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้อ

กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบั

ตวัแปรจากผลงาน

น้ี 
ภรณ ีมหานนท.์ การประเมนิประสทิธผิล

ขององคก์าร, 2529 

วฒันธรรมหรอื

จุดมุง่หมายของ

องคก์ร  

เมือ่พนกังานมคีวาม

ผกูพนักบัองคก์รแลว้

จะปฏบิตัตินเพือ่

บรรลุเป้าหมายของ

องคก์ร 

โสภา  ทรพัยม์าก

อุดม  

ความยดึมัน่ผกูพนัต่อ

องคก์ร, 2533 

ลกัษณะงานและ

ความรบัผดิชอบ 

พนกังานคงจะคงไว้

ซึง่สมาชกิภาพกบั

องคก์รกต่็อเมือ่มี

ความผกูพนัธก์บั

องคก์ร 

กาญจนา นุใจกอง ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ความผกูพนัต่อองคก์าร

และพฤตกิรรมการ

ทาํงานในพนกังานระดบั

ปฏบิตักิาร, 2542 

ความผกูพนัดา้น

พฤตกิรรมการ

แสดงออก 

เมือ่พนกังานมคึวาม

ตัง้ใจทุม่เททาํงานเกดิ

เป็นความจงรกัภกัด ี

และผกูพนักบัองคก์ร 

ลทัธกิาล ศรวีะรมย ์ พฤตกิรรมองคก์าร, 2541 โอกาสทีไ่ดร้บัและ

ความกา้วหน้าใน

อนาคต 

พนกังานทีม่คีวาม

ผกูพนักบัองคก์รจะมี

ความตอ้งการ

เจรญิกา้วหน้าไป

พรอ้มๆ กบัองคก์ร 

รวมถงึการมบีทบาท

ในองคก์ร 
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ตารางท่ี 1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ)  

 

ช่ือผูแ้ต่ง 
ช่ือผลงานหรือช่ือ

หนังสือ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้อกบัตวั

แปรท่ีจะศึกษาตวัแปร

ใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวั

แปรจากผลงานน้ี 

Buchanan 

II 

Building Organizational 

Commitment, 1974 

ความผกูพนัดา้นพฆติ

กรรมทีแ่สดงออก 

เมือ่พนกังานมบีทบาท

หรอืคดิวา่ตนเองเป็น

สว่นหน่ึงขององคก์ร มี

โอกาสทีไ่ดร้บั จะสง่ผล

ใหเ้กดิความจงรกัภกัด ี

Steers 

and Porter 

(1979). 

The measurement of 

organizational, 1979 

ลกัษณะสว่นบุคคล 

ลกัษณะงานและความ

รบัผดิชอบ ลกัษณะ

องคก์ร และประสบการณ์

ทีไ่ดร้บัจากการ

ปฎบิตังิาน 

หากพนกังานมคีวาม

ผกูพนักบัองคก์รใน

ระดบัสงู จะสง่ผลใหก้าร

ลาออกหรอืการขาดงาน

อยูใ่นระดบัตํ่า 

Fredrick 

Herzberg 

The Motivation to 

Work, 1959 

ลกัษณะของงาน โอกาส

ทีจ่ะกา้วหน้าในอนาคต 

สภาพการทาํงาน 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

เพือ่นรว่มงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา 

คา่ตอบแทน การไดร้บั

การยอมรบันบัถอื 

ปจัจยัคู ่ประกอบดว้ย

ปจัจยัจงูใจและปจัจยัสขุ

วทิยา เป็นองคป์ระกอบ

ใหพ้นกังานเกดิความ

พงึพอใจในงาน  

Etzioni, 

1999:48 

Organizational 

Commitment, 1999 

ความผกูพนัดา้น

พฤตกิรรมและดา้น

ทศันคตขิอสมาชกิใน

องคก์ร 

เสนอแนวคดิการสรา้ง

ความผกูพนัของ

พนกังานต่อองคก์ร 
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ตารางท่ี 1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ)  

 

ช่ือผูแ้ต่ง 
ช่ือผลงานหรือช่ือ

หนังสือ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้อกบัตวั

แปรท่ีจะศึกษาตวัแปร

ใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวั

แปรจากผลงานน้ี 

Allen and 

Mayer, 

2551 

อา้งถงึใน อสิราภรณ์ รตั

นคช, 2551 

ความผกูพนัของ

พนกังานดา้นจติใจและ

พฤตกิรรมทีแ่สดงออก  

หากพนกังานมคีวาม

ผกูพนักบัองคก์รกจ็ะ

อุทศิตนทาํงานใหก้บั

องคก์รรวมถงึความ

จงรกัภกัดกีบัองคก์ร

ดว้ย 

 
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัของพนกังานมกีารศกึษามาเป็น
จาํนวนมาก ซึง่ปจัจยัหลกัทีม่อีทิธพิล ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ความรบัผดิชอบ ความสมัพนัธท์ีด่ ีซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัที่ ขวญัเมือง ไตรนุช : ไดศ้กีษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัใน
องคก์ร กรณีศกึษา บรษิทั เวสเทริน์ดจิติอล (ประเทศไทย) จํากดั ไดใ้หร้ะดบัความสําคญัใน
ระดบัมากเกี่ยวกบัปจัจยัที่มอีิทธิพลด้านลกัษณะงานและด้านความสมัพนัธ์ ความผูกพนัต่อ
องคก์รดา้นพฤตกิรรมหรอืความต่อเน่ือง ดา้นทศันคตหิรอืความรูส้กึ และวฒันธรรมองคก์รกอ็ยู่
ในระดบัมากเช่นกนั ส่วนปจัจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อความผูกพนัองค์กร ประกอบด้วยระดบั
การศกึษาที่แตกต่างกนัทําใหร้ะดบัความสําคญัของความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนัไปดว้ย 
และผลการวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัองคก์รคอื จุดมุง่หมายขององคก์ร ลกัษณะ
งาน คุณภาพชวีติ และโอกาสทีไ่ดร้บั ซึ่งจะมคีวามสอดคล้องหรอืใกลเ้คยีงกบั นพวรรณ เล้า
เกรจ็ และ ประเสริฐ สิทธิจิรพฒัน์ ได้ศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรและ
พฤติกรรมการทํางานของบรษิทั ทรู วชิัน่ส์ จํากดั(มหาชน) พบว่า พนักงานบรษิทัทรู วชิัน่ส ์
จาํกดั (มหาชน) มรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก ปจัจยัส่วนบุคคลทุกดา้นมผีลต่อ
ความผกูพนั ปจัจยัลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้น
ปจัจยัประสบการณ์ในการทํางานมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัความผูกพนัต่อองค์กร
และความผูกพนัต่อองค์กรมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบักบัพฤตกิรรมการทํางาน และใน
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ดา้นงานวจิยัของ เนตรนภา นันทพรวิญญ ู: ไดศ้กีษาความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน
บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญงิมากกว่า
เพศชาย อายุระหว่าง 26-30 ปี ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมี
รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท มอีายุงาน 6-10 ปี ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากดัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมาก ทัง้ 4 ดา้น โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด ดา้นความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บั
การตอบสนองจากองค์กร รองลงมาคือด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์กร และด้านที่มี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ดา้นความปรารถนาทีจ่ะเป็นสมาชกิขององคก์ร ผลการเปรยีบเทยีบความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จาํกดั จําแนกตามปจัจยัส่วน
บุคคล พบว่า ปจัจยัที่ทําให้ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เซ็นทรลั รีเทลแตก
ต่างกนัไดแ้ก่ สถานภาพ รายได ้และอายุงาน และทาง สนัตฤ์ทยั ล่ิมวีรพนัธ ์: ไดศ้กึษาความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน (Employee Engagement) กรณีศกึษา บรษิทั ระยองเพยีวรฟิาย
เออร ์จาํกดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบวา่  

1. ดา้นปจัจยัแรงจงูใจต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบว่าระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.86 และเมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้นพบว่าดา้นทีพ่นกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสงู ไดแ้ก่ ดา้นองคก์รเป็น
ทีพ่ึง่ได ้รองลงมาคอืดา้นสมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน และดา้น 
ภาวะผูนํ้า 

2. ดา้นปจัจยัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน พบว่าระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.86 และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าพนักงานมคีวามผูกพนัต่อองคก์รในดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม อยู่ในระดบัสูงทีสุ่ด 
โดยมคี่าเฉลีย่ 4.18 รองลงมาคอื ความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความรูส้กึ มคี่าเฉลีย่ 3.77 และ
ดา้นความต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ 3.62 

เบญ็จพร  ธาราภมิู :  ศกึษาหวัขอ้ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนักบัองคก์รของ
ลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืน ศนูยว์จิยัพชืสวนจนัทบุร ีพบวา่ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของลูกจา้ง
ชัว่คราวรายเดอืนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืนเพศชายมรีะดบัความ
ผกูพนัมากกว่าเพศหญงิ ลูกจา้งชัว่คราวรายเดอืนกลุ่มอายุ 36 ปีขึน้ไปและระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน 3-6 ปี มรีะดบัความผกูพนัมากทีสุ่ด และลูกจา้งชัว่คราวรายเดอืนสถานภาพแต่งงาน
มีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าสถานภาพโสด ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนักับ
องคก์รของลูกจา้งชัว่คราวรายเดอืนขึน้อยูก่บั 2 ใน 8 ตวัแปรบ่งชี ้คอื ความเป็นอสิระในการ
ทาํงานและความรูส้กึวา่ตนมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร 
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ตารางท่ี 2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือ
งานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 

วตัถปุระสงค์
ของการ 
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบ
วิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

ขวญัเมือง 
ไตรนุช  

ปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อ
ความ
ผกูพนัใน
องคก์ร : 
กรณศีกึษา 
บรษิทั เวส
เทริน์
ดจิติอล 
(ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

เพือ่เป็น
แนวทางใน
การ
ดาํเนินการ
หากลยทุธ์
เพือ่ทีจ่ะผกูใจ
เพือ่ผกูพนั
พนกังานและ
วางแผน
ปรบัปรงุ
แรงจงูใจ
ใหก้บั
พนกังานใน
หน่วยงาน
และเพือ่รกัษา
พนกังาน
ไมใ่หม้กีาร
ลาออกออก
จากองคก์ร 

แบ่ง
การศกึษา
ออกเป็น 2 
ปจัจยัหลกั 
คอื ปจัจยั
สว่นบุคคล
และปจัจยัที่
มอีทธพิลต่อ
ความผกูพนั 

ใชร้ปูแบบ
การวจิยั
เชงิ
พรรณนา
(Descripti
ve)และเชงิ
สาํรวจ 
(Survey 
Research
) โดยใช้
แบบสอบถ
าม 

ความผกูพนักบั
องคก์ร อาจ
ประกอบดว้ย
หลายปจัจยั แต่
จากการศกึษา
พบวา่ วฒันธรรม
องคก์รกม็สีว่น
สาํคญัทีช่ว่ย
เสรมิสรา้งความ
ผกูพนัของคนใน
องคก์ร  
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ตารางท่ี 2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 

วตัถปุระสงค์
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

นพวรรณ 
เลา้เกรจ็ 
และ 
ประเสรฐิ 
สทิธิ
จริพฒัน์  

ปจัจยัทีม่ผีล
ต่อความ
ผกูพนัต่อ
องคก์รและ
พฤตกิรรม
การทาํงาน
ของบรษิทั 
ทร ูวชิัน่ส ์
จาํกดั
(มหาชน)  

เพือ่ศกึษา
ปจัจยัทีม่ผีล
ต่อความ
ผกูพนัต่อ
องคก์รของ
พนกังาน 
รวมทัง้ศกึษา
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งความ
ผกูพนัต่อ
องคก์รกบั
พฤตกิรรมการ
ทาํงานของ
พนกังาน 

มกีาร
ตัง้สมมตฐิาน
ในตวัแปร
ต่างๆ 
ประกอบดว้ย 
ลกัษณะสว่น
บุคคล ปจัจยั
ลกัษณะงาน 
ปจัจยัประสบ
การทาํงาน 
ซึง่ตวัแปร
ตามคอืความ
ผกูพนัต่อ
องคก์ร ทีม่ี
ผลต่อ
พฤตกิรรม
การทาํงานที่
เกดิขึน้ของ
พนกังาน 

ใชก้ารวจิยั
เชงิปรมิาณ 
(Quantitative 
Research) 
โดยใช้
แบบสอบถา
มเป็น
เครือ่งมอืใน
การสาํรวจ 
และเลอืกสุม่
กลุ่มตวัอยา่ง
แบบงา่ย 
(Sample 
sampling 
Random) 

ปจัจยัทีไ่ดศ้กึษา
ทัง้ 3 ดา้น ซึง่
ประกอบไปดว้ย 
ลกัษณะสว่น
บุคคล ปจัจยั
ลกัษณะงาน 
ปจัจยัประสบการ
ทาํงาน ซึง่ตวั
แปรตามคอืความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 
สง่ผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 
และผลการศกึษา
ยงัพบวา่ไปใน
ทศิทางเดยีวกบั
กบัพฤตกิรรมที่
พนกังาน
แสดงออก 

 

 

 



24 

 

ตารางท่ี 2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือ
งานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 

วตัถปุระส
งคข์องการ 
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

เนตรนภา 
นนัทพรวญิญ ู 

ความ
ผกูพนัต่อ
องคก์ร
ของ
พนกังาน
บรษิทั 
เซน็ทรลั  
รเีทล 
คอร์
ปอเรชัน่ 
จาํกดั  

เพือ่ศกึษา
ระดบัความ
ผกูพนัต่อ
องคก์รและ
เพือ่
เปรยีบเทยี
บความ
ผกูพนัของ
พนกังาน
โดยแยก
ตามปจัจยั
สว่นบุคคล 

ใชต้วัแปรตน้
ของงานวจิยั
เป็นปจัจยั
สว่นบุคคล 
และตวัแปร
ตามคอื
ความผกูพนั
ต่อองคก์ร
โดย
ประกอบดว้
ยความ
เชื่อมัน่ 
ความเตม็ใจ 
ความ
ปรารถนาที่
จะเป็น
สมาชกิของ
องคก์ร และ
ความ
คาดหวงัทีจ่ะ
ไดร้บัการ
ตอบสนอง
จากองคก์ร 

ใชส้ถติเิชงิ
พรรณนา 
(Descriptive 
Statistic) โดย
ใชค้า่รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ และ
คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน ใน
การวเิคราะห์
ขอ้มลู และใช้
การสุม่แบบ
แบ่งชัน้ 
(Stratified 
Random) และ
การแบ่งสุม่
อยา่งงา่ย 
(Simple 
Random 
Sampling) 
โดยการจบั
ฉลาก พรอ้ม
ทัง้ใชม้าตรวดั
แบบ Rating 
Scale 

ปจัจยัดา้นความ
คาดหวงัทีจ่ะ
ไดร้บัการ
ตอบสนองจาก
องคก์ร เป็น
ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อความผกูพนั
กบัองคก์รของ
พนกังานมาก
ทีส่ดุ รองลงมา
เป็นดา้นความ
เตม็ใจทีจ่ะทาํงาน 
ทุม่เทเพือ่องคก์ร 
ดงันัน้ปจัจยั 2 
ดา้นน้ีเป็นตวัแปร
ทีส่าํคญัทีท่าํให้
พนกังานเกดิ
ความผกูพนัต่อ
องคก์ร 
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ตารางท่ี 2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 

วตัถปุระสงค์
ของการ 
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ
การ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบ
วิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

สนัตฤ์ทยั 
ลิม่วรีพนัธ ์ 

ความผกูพนั
ต่อองคก์รของ
พนกังาน 
(Employee 
Engagement) 
กรณศีกึษา 
บรษิทั ระยอง
เพยีวรฟิาย
เออร ์จาํกดั 
(มหาชน)  

เพือ่ศกึษา
ระดบัความ
ผกูพนัและ
ปจัจยัทีม่ี
ความสมัพนัธ์
ต่อความ
ผกูพนัของ
พนกังาน 

ศกึษาคน้ควา้
จากเอกสาร 
(Documentar
y Research) 
โดยการรวม
รวม
วรรณกรรม 
และ
การศกึษาเชงิ
ปรมิาน 
(Quantitative 
Analysis) 
โดยการแจก
แบบสอบถาม
ใหก้บั
พนกังาน 

นํา
แบบสอบถ
ามทีผ่า่น
การแกไ้ข
แลว้ไป
ทดลองใช้
กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง
อกีกลุ่มทีม่ี
คุณสมบตัิ
ใกลเ้คยีง
กบักลุ่ม
ตวัอยา่งใน
การวจิยั 
และนํามา
วเิคราะห์
และ
ประมวลผ
ลดว้ย
โปรแกรม
สาํเรจ็รปู
ทางสถติ ิ
SPSS 

พนกังานมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์ร
ในดา้นบรรทดั
ฐานทางสงัคมอยู่
ในระดบัสงูทีส่ดุ 
รองลงมาคอืดา้น
ความรูส้กึ แต่
ดา้นแรงจงูใจต่อ
ความผกูพนัใน
ภาพรวมยงัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
ดงันัน้ควรสรา้ง
แรงจงูใจ ให้
พนกังานเกดิ
ความผกูพนัต่อ
องคก์ร 
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ตารางท่ี 2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 

วตัถปุระสงค์
ของการ 
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ
การ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบ
วิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

เบญ็จพร  
ธาราภมู ิ 

ปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อ
ความผกูพนั
กบัองคก์รของ
ลกูจา้งชัว่คราว
รายเดอืน 
ศนูยว์จิยัพชื
สวนจนัทบุร ี 

เพือ่ศกึษา
ระดบัความ
ผกูพนั 
เปรยีบเทยีบ
ระดบัความ
ผกูพนั และ
ปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อ
ความผกูพนั
และสมการใน
การทาํนาย
ความผกูพนั
ต่อองคก์าร 

แบ่งตวัแปร
อสิระไดแ้ก่ 
ลกัษณะสว่น
บุคคล 
ลกัษณะงาน 
ประสบการณ์
ทีไ่ดจ้ากการ
ปฏบิตังิาน 
ดา้นตวัแปร
ตามคอืความ
ผกูพนัต่อ
องคก์าร 
ประกอบไป
ดว้ยความ
ตัง้ใจทีจ่ะอยู่
เป็นสมาชกิ 
ความตัง้ใจ
และความ
พรอ้มทีจ่ะ
ทาํงาน รวม
ไปถงึการ
ยอมรบัและ
ศรทัธาใน
เป้าหมายของ
องคก์าร 

ใชว้ธิี
สมัภาษณ์
เชงิลกึและ
แบบสอบถ
ามเป็น
เครือ่งมอื
ในการ
รวบรวม
ขอ้มลู 
ดา้นการ
วเิคราะห์
ขอ้มลู ใช้
สถติิ
ความถี ่
รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่
และคา่
เบีย่งเบน
มาตรฐาน
ใช ้

ตวัแปรทีส่าํคญั
ทีส่ดุของ
การศกึษาหา
ระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 
คอืความเป็น
อสิระในการ
ทาํงาน พนกังาน
ตอ้งการทาํงาน
ดว้ยความเตม็ใจ 
โดยทีไ่มโ่ดน
บงัคบัจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 
นัน่เป็นตวัแปร
สาํคญัใน
การศกึษาเพิม่นํา
แนวทางไป
ปรบัปรงุและ
พฒันาให้
พนกังานมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์ร
มากขึน้ 
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ตารางท่ี 2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 

วตัถปุระสงค์
ของการ 
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ
การ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบ
วิธีวิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

    การ
เปรยีบเทยี
บ t-test 
และ F-
test การ
ลกูจา้ง
ชัว่คราว
รายเดอืน
โดยใชว้ธิี
หาคา่
สหสมัพนั
ธถ์ดถอย
พหคุณู
แบบ 
Stepwise 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การวจิยัครัง้เป็นการศกึษาถงึระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิทัซนิเน็ค 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) รวมไปถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร โดยการศกึษา
ครัง้น้ีประกอบดว้ยปจัจยั 2 ดา้น คอื ปจัจยัดา้นบุคคล และดา้นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนั 
โดยทีจ่ะมตีวัแปรตามคอื ความลกัษณะความผกูพนัของคนในองคก์ร โดยมปีระชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื พนักงานที่ปฏิบตัิงานในบรษิทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 819 คน (ฝา่ยทรพัยากรบุคคลบรษิทัซนิเน็คฯ, 2556) 
 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนักงานที่ปฏบิตังิานในบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน) โดยใชส้ตูรคํานวนตามตางรางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie and 
Morgan 1996: 607-10) โดยใชร้ะดบัค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 95%  ค่าความคาดเคลื่อนที ่0.05 
ดงัสตูรต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจาํนวนประชากรและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ของ Krejcie and Morgan ขนาด
ประชากร 
 

จาํนวน
ประชากร 

จาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

จาํนวน
ประชากร 

จาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

จาํนวน
ประชากร 

จาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

10 
15 
20 
25 
30 

10 
14 
19 
24 
28 

220 
230 
240 
250 
260 

140 
144 
148 
152 
155 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 

291 
297 
302 
306 
310 
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ตารางท่ี 3 แสดงจาํนวนประชากรและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ของ Krejcie and Morgan ขนาด
ประชากร 
 

จาํนวน
ประชากร 

จาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

จาํนวน
ประชากร 

จาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

จาํนวน
ประชากร 

จาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 

32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 
80 
86 
92 
97 
103 
108 
113 
118 
123 
127 
132 
136 

270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1100 

159 
162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 
210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 
260 
265 
269 
274 
278 
285 

1700 
1800 
1900 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
15000 
20000 
30000 
40000 
50000 
75000 
100000 

313 
317 
320 
322 
327 
331 
335 
338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 
384 

ตารางท่ี 3 แสดงจาํนวนประชากรและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ของ Krejcie and Morgan ขนาด
ประชากร (ต่อ) 
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จากการคาํนวณหาจาํนวนประชากรตามตารางพบว่า ระดบัชัน้ของประชากรทีศ่กึษาอยู่

ระหวา่ง 800 และ 850 คน ซึง่จาํนวนพนกังาน 819 คน โดยการเทยีบบญัญตัไตรยางค ์คาํนวณ

ไดจ้าก ระดบัชัน้ของประชากรทีแ่ตกต่างกนั 50 คน เทยีบกบัจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีแ่ตกต่างกนั  

5 คน ดงันัน้ตอ้งทาํการเกบ็ตวัอยา่งทีจ่าํนวนประชากร คอื 261.9 คน หรอืประมาน 262 คน 

การสุ่มตวัอย่าง การวจิยัครัง้น้ีใชก้ารสุม่ตวัอยา่งไปยงัแต่ละหน่วยงานของทัง้บรษิทัซนิ

เน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึง่มปีระชากรทัง้หมด 819 คน (ฝา่ยทรพัยากรบุคคลบรษิทั

ซนิเน็คฯ, 2556) โดยใชว้ธิสีุม่แบ่งแบบชัน้ (Stratified Random Sampling) (อา้งใน บุญธรรม 

กจิปรดีาบรสิทุธ,์ 2549:116) กลุ่มสุม่ตวัอยา่งทีแ่จกแบบสอบถามใหแ้ต่ละหน่วยงาน 

 

สตูร   =   จาํนวนตวัอยา่งทัง้หมด x จาํนวนประชากรแต่ละหน่วยงาน 

    จาํนวนประชากรทัง้หมด 

ตารางท่ี 4 แสดงวธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้  (Stratified Random Sampling) 

ช่ือหน่วยงาน 
จาํนวนประชากร

ของแต่ละ
หน่วยงาน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีแจก
แบบสอบถามให้แต่

ละหน่วยงาน 
Human Resources & Administration  
(ฝา่ยบุคคล) 21 7 
Internal Audit (แผนกตรวจสอบภายใน) 7 2 
Finance (แผนกการเงนิ) 24 8 
Marketing (ฝา่ยการตลาด) 143 46 
Accounting (แผนกบญัช)ี 19 6 
Sales (ฝา่ยขาย) 253 81 
CEO Office (ฝา่ยบรหิาร) 15 5 
IT (ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ) 18 6 
Logistic (แผนกจดัสง่) 18 6 
Service (แผนกบรกิารลกูคา้) 191 61 
Warehouse (คลงัสนิคา้) 110 35 

รวม 819 262 
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ตวัแปรในการศึกษา 
 

ตวัแปรทีใ่ชศ้กึษาในการทาํวจิยัครัง้น้ีแบ่งออกเป็นตวัแปรทีเ่กบ็ขอ้มลูเชงิปรมิานและตวั
แปรทีเ่กบ็ขอ้มลูเชงิลกัษณะ สรปุไดด้งัตารางที ่4 

 
ตารางท่ี 5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ   
 

ช่ือตวัแปร 
ประเภท 
ตวัแปร 

คาํถามท่ีจะใส่ลงไป
ในแบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของ

คาํตอบ 
ตวัเลือก (ถ้ามี) 

1. เพศ ตวัแปรตน้ เพศ เลอืกได ้1 
ตวัเลอืก 

1. ชาย 

2. หญงิ 
2. อายุ ตวัแปรตน้ อาย ุ เลอืกได ้1 

ตวัเลอืก 
1. 20-25 ปี 

2. 26-30 ปี 
3. 31-35 ปี 

4. 36- 40 ปี 
5. 41-45 ปี 

6. 46 ปีขึน้ไป 
3. ระดบั
การศกึษา 

ตวัแปรตน้ ระดบัการศกึษา เลอืกได ้1 
ตวัเลอืก 

1. ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

2. ปรญิญาตร ี

3. ปรญิญาโท 

4. สงูกวา่ปรญิญาโท 
4. 
สถานภาพ 

ตวัแปรตน้ สถานภาพ เลอืกได ้1 
ตวัเลอืก 

1. โสด 

2. สมรส 
5. รายได ้ ตวัแปรตน้ รายได ้ เลอืกได ้1 

ตวัเลอืก 
1. น้อยกวา่ 10,000 บาท 

2. 10,001-20,000 บาท 

3. 20,001-30,000 บาท  

4. 30,001-40,000 บาท 

5. 40,001-50,000 บาท  

6. 50,000 บาทขึน้ไป 
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ตารางท่ี 5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

 

ช่ือตวัแปร 
ประเภท 
ตวัแปร 

คาํถามท่ีจะใส่ลงไป
ในแบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของ

คาํตอบ 
ตวัเลือก (ถ้ามี) 

6. อายงุาน ตวัแปรตน้ อายงุาน เลอืกได ้1 
ตวัเลอืก 

1. น้อยกวา่ 5 ปี 

2. 6-10 ปี 

3. มากกวา่ 10 ปี ขึน้ไป 
 

ตารางท่ี 6 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

 

ช่ือตวัแปร 
ประเภท 
ตวัแปร 

คาํถามท่ีจะใส่ลงไป
ในแบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของ

คาํตอบ 
ตวัเลือก (ถ้ามี) 

1.ลกัษณะ 
สว่นบุคคล 

ตวัแปรตน้ 1.1 ทา่นมคีวาม
ชาํนาญกบังานทีท่าํอยู ่

เลอืกได ้1 
ระดบั 

1.ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2.ไมเ่หน็ดว้ย 
3.เฉยๆ 
4.เหน็ดว้ย 
5.เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

1.2 ความชาํนาญใน
งานของทา่น ชว่ยเพิม่
ความดงึดดูใจในการ
ปฏบิตังิานและหวงัทีจ่ะ
ไดร้บัผลตอบแทน 
1.3 เสน้ทางในการ
เตบิโตในการ
ปฏบิตังิานมคีวาม
ชดัเจน 
1.4 ทา่นไดร้บัการ
พฒันาทกัษะและ
ความสามารถเพือ่
เตรยีมความพรอ้มใน
การกา้วไปสูต่าํแหน่งที่
สงูขึน้อยูเ่สมอ 
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ตารางท่ี 6 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 

ช่ือตวัแปร 
ประเภท 
ตวัแปร 

คาํถามท่ีจะใส่ลงไป
ในแบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของ

คาํตอบ 
ตวัเลือก (ถ้ามี) 

  

1.5 หน่วยงานมกีาร
วางแผนทีจ่ะสง่เสรมิให้
ทา่นกา้วขึน้ไปสู่
ตําแหน่งทีส่งูกวา่เดมิ
ไดต้ามลาํดบั 

  

2. ลกัษณะ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ลกัษณะ
องคก์ร 

ตวัแปรตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัแปรตน้ 

2.1 งานทีท่า่นไดร้บั
มอบหมายมคีวาม
ชดัเจน 

เลอืกได ้1 
ระดบั 

ระดบัความเหน็ 1-5 
ระดบั 

2.2 ทา่นมอีสิระในการ
ปฎบิตังิาน สามารถ
จดัการงานใหส้าํเรจ็ได้
โดยปราศจากการ
ควบคุมจากภายนอก 
2.3 งานทีท่า่นไดร้บัมี
ลกัษณะทีท่า้ทาย ตอ้ง
ใชค้วามรูค้วามสามารถ  
2.4 ทา่นจะเกดิความ
พงึพอใจเมือ่ได้
ปฏบิตังิานจนประสบ
ความสาํเรจ็ 
2.5 ทา่นมคีวามสนใจ
ในงาน เพือ่เป็นการ
พสิจูน์ความสามารถ
ของตวัทา่นเอง 
3.1 การมอบอาํนาจ
จากผูบ้รหิารลงมาสู่
ผูป้ฏบิตังิานมคีวาม
เหมาะสม 
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ตารางท่ี 6 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 

ช่ือตวัแปร 
ประเภท 
ตวัแปร 

คาํถามท่ีจะใส่ลงไปใน
แบบสอบถามเพ่ือวดัค่า

ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของคาํตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

  
3.2 ผูบ้งัคบับงัชาของทา่น
สามารถตดัสนิใจไดถู้กตอ้ง   

  

3.3 บรษิทัมกีารให้
พนกังานเป็นสว่นหน่ึงของ
องคก์ร จงึมสีว่นในการ
ตัง้ใจปฎบิตังิาน 

  

3.4 ขนาดขององคก์รมี
ความเหมาะสม มผีลต่อ
โอกาสทีจ่ะกา้วหน้าในงาน 
3.5 วฒันธรรมองคก์รหรอื 
TEAMWORK เป็น
วฒันธรรมองคก์รทีท่า่นพงึ
พอใจและพรอ้มทีจ่ะปฏบิตั ิ

4. ประสบ 
การณ์ที่
ไดร้บัจาก
การ
ปฏบิตังิาน  

ตวัแปรตน้ 4.1 เมือ่ทา่นตัง้ใจทีจ่ะ
ปฏบิตังิานกบัองคก์รน้ีแลว้ 
ทา่นคดิวา่ทา่นไดร้บั
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

เลอืกได ้1 
ระดบั 

ระดบัความเหน็ 
1-5 ระดบั 

4.2 ทา่นพงึพอใจกบั
สวสัดกิารทีไ่ดร้บัจากบรษิทั 

4.3 ทา่นรูส้กึวา่องคก์รน้ี
เป็นทีพ่ึง่พาได ้ไมท่อดทิง้ 
และชว่ยเหลอืเมือ่ทา่น
ประสบปญัหา 
4.4 ทา่นรูส้กึวา่ตนเองมี
ความสาํคญัต่อองคก์ร 
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ตารางท่ี 6 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

 

ช่ือ 
ตวัแปร 

ประเภท 
ตวัแปร 

คาํถามท่ีจะใส่ลงไปใน
แบบสอบถามเพ่ือวดัค่าของ

ตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของคาํตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

5. ความ
ผกูพนั 

ตวัแปร
ตาม 

5.1 ทา่นเตม็ใจทีจ่ะทุม่เท
ปฎบิตังิานใหก้บัองคก์ร 

เลอืกได ้1 
ระดบั 

ระดบัความเหน็ 
1-5 ระดบั 

5.2 ทา่นมคีวามปรารถนาทีจ่ะ
ทาํงานทีอ่งคก์รน้ีต่อไป โดยไม่
เสาะแสวงหางานอื่นๆ 

5.3 ทา่นมคีวามรูส้กึสาํนึกใน
บุญคุณต่อองคก์ร มคีวามเป็น
อนัหน่ึงเดยีวกบัองคก์ร 

5.4 ทา่นมทีศันคตทิีไ่ปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัเป้าหมาย
ขององคก์ร 

5.5 ทา่นพรอ้มทีจ่ะอุทศิ
แรงกายแรงใจในการทาํงาน
เพือ่องคก์ร 
5.6 ทา่นพยายามทีจ่ะ
ปฎบิตังิานใหด้ ีเพือ่
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ขององคก์ร 
5.7 ทา่นคดิวา่ผลกาํไรของ
องคก์ร กค็อืผลประโยชน์ของ
สมาชกิทุกคนในองคก์ร 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ทาํการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองจาํนวน 30 ชุด (Pre-test) เพือ่ทาํการทดสอบ 
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ความเทีย่งของเครือ่งมอืโดยใชว้ธิหีาคา่สมัประสทิธิ ์Alpha และ Cronbarch (Cronbarch,  
1984:160)   
  2. ทาํการแจกแบบสอบถามโดยจาํแนกตามหน่วยงานดว้ยวธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) ดงัตาราง 3.5  

3. ตดิตามเกบ็แบบสอบถามทีแ่จกให ้และแยกเกบ็ขอ้มลูเฉพาะแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ 
4. ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้แลว้บนัทกึขอ้มลูเพือ่ทาํการวเิคราะห ์

 
ตารางท่ี 7 ตารางบนัทกึการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 

วนัท่ี รายละเอียด จาํนวน (ชดุ) 
12-ธ.ค.-56 เกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม 

    ฝา่ยบุคคล  7 
    ฝา่ยตรวจสอบภายใน  2 
    แผนกการเงนิ 7 

13-ธ.ค.-56 เกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม 
    ฝา่ยการตลาด 46 

16-ธ.ค.-56 เกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม 
    แผนกบญัช ี 6 
    ฝา่ยขาย 40 

17-ธ.ค.-56 เกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม 
    ฝา่ยขาย  41 
    ฝา่ยบรหิาร 5 

18-ธ.ค.-56 เกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม 
    ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 6 
    แผนกจดัสง่ 6 
    แผนกบรกิารลกูคา้ 45 

19-ธ.ค.-56 เกบ็ขอ้มลูแบบสอบถาม 
    แผนกบรกิารลกูคา้ 16 
    คลงัสนิคา้ 35 

รวม 262 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยัจะใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยวเิคราะห์
ตามขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

1.วเิคราะหข์อ้มลูในสว่นที ่1 ซึง่เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา ประกอบดว้ยขอ้มลู
ทีเ่ป็นปจัจยัสว่นบุคคล และ ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังาน ทัง้ดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ลกัษณะทีเ่กีย่วกบังาน ลกัษณะองคก์ร และประสบการณ์ที่
ไดร้บัจากการปฏบิตังิาน วเิคราะหโ์ดยใชค้า่รอ้ยละ(Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2.วเิคราะหข์อ้มลูในสว่นที ่2 ซึง่เป็นขอ้มลูทีใ่ช ้วธิกีารของลเิคริท์ (พชิติ ฤทธิจ์รญู. 
2544: 257) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ประกอบดว้ยการวเิคราะหด์งัน้ี  

2.1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน ประกอบดว้ยการ 
วเิคราะหก์ารทดสอบสมมตฐิานลกัษณะสว่นบุคคลดา้นเพศและสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัดว้ยการ
วเิคราะหผ์ลทางสถติแิบบ t-test (2 ตวัเลอืก)  

2.2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิานความผกูพนัต่อองคก์ร 
ทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออก และดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองคก์ร แตกต่างตามลกัษณะ
สว่นบุคคล ดว้ยการวเิคราะหแ์บบ one-way ANOVA 
  2.3 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รกบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรมการ
แสดงออกและทศันคตขิองคนในองคก์ร ดว้ยการวเิคราะหแ์บบ Correlation Coefficient 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิทั ซนิ
เน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลความหมายของการ
วเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
N   แทน  จาํนวนตวัอยา่ง 
Mean   แทน คา่เฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 
Min แทน    คา่ทีน้่อยทีส่ดุ (Minimum) 

 Max  แทน คา่ทีม่ากทีส่ดุ (Maximum) 
S.D.  แทน  คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig  แทน  คา่ความน่าจะเป็นสาํหรบับอกนยัสาํคญัทางสถติ ิ
SS  แทน ผลบวกกาํลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
df     แทน องศาความเป็นอสิระ (Degree of freedom) 
MS  แทน  คา่คะแนนเฉลีย่ของผลบวกกาํลงัสองของคะแนน (Mean of Square) 
F แทน คา่สถติทิีใ่ชใ้นการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
t แทน  คา่สถติทิีใ่ชใ้นการแจกแจงแบบท ี(t-Distribution) 
** แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ จาํนวน 262 ชุด ซึง่ใชเ้ป็นเครื่องมอืใน

การศึกษาวิจยัครัง้น้ี ซึ่งสามารถนําผลการศึกษามานําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบ
คาํอธบิาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา 

 
1.1 ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอายงุาน 
1.2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน ทัง้ดา้น

ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะที่เกี่ยวกบังาน ลกัษณะองค์กร และประสบการณ์ที่ไดร้บัจากการ
ปฏบิตังิาน 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

2.1 เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทีแ่ตกต่างกนั 
2.2 อาย ุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทีแ่ตกต่างกนั 
2.3 ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทีแ่ตกต่างกนั 
2.4 สถานภาพ ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทีแ่ตกต่างกนั  
2.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทีแ่ตกต่างกนั  
2.6 อายงุาน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทีแ่ตกต่างกนั 
2.7 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รดา้นลกัษณะส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธ์

กบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรมการแสดงออกและทศันคตขิองคนในองคก์ร 
2.8 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รดา้นลกัษณะของงานมคีวามสมัพนัธก์บั

ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรมการแสดงออกและทศันคตขิองคนในองคก์ร 
2.9 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รดา้นลกัษณะขององคก์รมคีวามสมัพนัธ์

กบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรมการแสดงออกและทศันคตขิองคนในองคก์ร 
2.10 ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรด้านประสบการณ์ที่ได้รบัจากการ

ปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรดา้นพฤตกิรรมการแสดงออกและทศันคติ
ของคนในองคก์ร 

 
1. การวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา  
 

1.1 การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคล 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 51.9 และเพศชาย รอ้ยละ 48.1 ขณะที ่

กลุ่มตวัอยา่งสว่นมากมอีายรุะหวา่ง 31-35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 อายรุะหวา่ง 36-40 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 23.3 อายรุะหวา่ง 26-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 21 อายรุะหวา่ง 20-25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 11.1 
อายุระหว่าง 41-45 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 และอายุตัง้แต่ 45 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 5.7 สาํหรบั
ดา้นระดบัการศกึษา กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 
52.7 รองลงมาคอืระดบัปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 34.4 ระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 
8.8 และระดบัสงูกวา่ปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 4.2 สว่นของสภานภาพ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มี
สถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 66.8 และสถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 33.2 ดา้นรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มรีายได ้20,001-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 37 รองลงมาคอืผู้
ทีม่รีายได ้30,001-40,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 26 รายได ้10,001-20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
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19.5 รายได ้40,001-50,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.8 รายไดน้้อยกว่า 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 5.7 และรายได ้50,000 บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 3.1 และสุดทา้ยคอือายุงานของพนกังาน 
สว่นใหญ่มอีายงุานตํ่ากวา่ 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 44.7 รองลงมาคอือายุงาน 5-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
40.8 และอายงุานมากกวา่ 10 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 ดงัตารางที ่7 
 

ตารางท่ี 8 ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคล    

ลกัษณะส่วนบคุคล จาํนวน (N=262) ร้อยละ 
เพศ ชาย 126 48.1 
 หญงิ 136 51.9 
อาย ุ 20-25 ปี 29 11.1 
 26-30 ปี 55 21.0 
 31-35 ปี 78 29.8 
 36-40 ปี 61 23.3 
 41-45 ปี 24 9.2 
 ตัง้แต่ 45 ปีขึน้ไป 15 5.7 
ระดบั
การศกึษา 

ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 23 8.8 
ปรญิญาตร ี 138 52.7 
ปรญิญาโท 90 34.4 
สงูกวา่ปรญิญาโท 11 4.2 

สถานภาพ โสด 175 66.8 
 สมรส 87 33.2 
รายได ้ น้อยกวา่ 10,000 บาท 15 5.7 
 10,001-20,000 บาท 51 19.5 
 20,001-30,000 บาท 97 37 
 30,001-40,000 บาท 68 26 
 40,001-50,000 บาท 23 8.8 
 50,000 บาทขึน้ไป 8 3.1 
อายงุาน น้อยกวา่ 5 ปี 117 44.7 
 5-10 ปี 107 40.8 
 มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 38 14.5 
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1.2 การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ 

กลุ่มตวัอย่าง 

จากการวเิคราะหร์ะดบัปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า

การไดร้บัการพฒันาทกัษะและความสามารถเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการกา้วไปสูต่ําแหน่งทีส่งู

ขึน้อยูเ่สมอ (Mean=3.68, S.D.=0.87) พนกังานมคีวามชํานาญกบังานทีท่าํอยู ่ (Mean=3.63, 

S.D.=0.80)  ความชํานาญในงาน ช่วยเพิม่ความดงึดดูใจในการปฏบิตังิานและหวงัทีจ่ะไดร้บั

ผลตอบแทน (Mean=3.62, S.D.=0.75) หน่วยงานมกีารวางแผนทีจ่ะสง่เสรมิใหพ้นกังานกา้วขึน้

ไปสูต่ําแหน่งทีส่งูกว่าเดมิไดต้ามลําดบั (Mean=3.53, S.D.=0.90) และเสน้ทางในการเตบิโตใน

การปฏบิตังิานมคีวามชดัเจน (Mean=3.45, S.D.=0.85) เรยีงตามลาํดบั ดงัตารางที ่9 

 

ตารางท่ี 9 แสดงรอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามระดบั

ความสาํคญัดา้นลกัษณะสว่นบุคคล 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนั Min Max Mean S.D. 

ทา่นมคีวามชาํนาญกบังานทีท่าํอยู ่ 1 5 3.63 0.80 

ความชาํนาญในงานของทา่น ชว่ยเพิม่ความดงึดดูใจใน

การปฏบิตังิานและหวงัทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทน 

2 5 3.62 0.75 

เสน้ทางในการเตบิโตในการปฏบิตังิานมคีวามชดัเจน 1 5 3.45 0.85 

ทา่นไดร้บัการพฒันาทกัษะและความสามารถเพือ่

เตรยีมความพรอ้มในการกา้วไปสูต่ําแหน่งทีส่งูขึน้อยู่

เสมอ 

1 5 3.68 0.87 

หน่วยงานมกีารวางแผนทีจ่ะสง่เสรมิใหท้า่นกา้วขึน้ไปสู่

ตําแหน่งทีส่งูกวา่เดมิไดต้ามลาํดบั 

1 5 3.53 0.90 

 

จากการวเิคราะหร์ะดบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัดา้นลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน

พบว่าพนักงานจะเกิดความพึงพอใจเมื่อได้ปฏิบตัิงานจนประสบความสําเร็จ (Mean=3.87, 

S.D.=0.97) พนักงานมคีวามสนใจในงาน เพื่อเป็นการพสิูจน์ความสามารถของตวัเอง 
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(Mean=3.79, S.D.=0.91) งานทีไ่ดร้บัมอบหมายมคีวามชดัเจน (Mean=3.70, S.D.=0.85) การ

มอีสิระในการปฎบิตังิาน สามารถจดัการงานใหส้าํเรจ็ไดโ้ดยปราศจากการควบคุมจากภายนอก 

(Mean=3.66, S.D.=0.85) งานทีท่่านไดร้บัมลีกัษณะทีท่า้ทาย ตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ 

ปฏบิตังิานมคีวามชดัเจน (Mean=3.60, S.D.=0.84) เรยีงตามลาํดบั ดงัตารางที ่10 

 
ตารางท่ี 10 แสดงรอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตาม

ระดบัความสาํคญัดา้นลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนั Min Max Mean S.D. 

งานทีท่า่นไดร้บัมอบหมายมคีวามชดัเจน 1 5 3.70 0.85 

ทา่นมอีสิระในการปฎบิตังิาน สามารถจดัการงาน

ใหส้าํเรจ็ไดโ้ดยปราศจากการควบคุมจากภายนอก 

1 5 3.66 0.85 

งานทีท่า่นไดร้บัมลีกัษณะทีท่า้ทาย ตอ้งใชค้วามรู้

ความสามารถ ปฏบิตังิานมคีวามชดัเจน 

2 5 3.60 0.84 

ทา่นจะเกดิความพงึพอใจเมื่อไดป้ฏบิตังิานจน

ประสบความสาํเรจ็ 

1 5 3.87 0.97 

ทา่นมคีวามสนใจในงาน เพือ่เป็นการพสิจูน์

ความสามารถของตวัทา่นเอง 

1 5 3.79 0.91 

 

จากการวิเคราะห์ระดบัปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัด้านลักษณะองค์กรพบว่า

วฒันธรรมองคก์รหรอื TEAMWORK เป็นวฒันธรรมองคก์รทีพ่นกังานพงึพอใจและพรอ้มทีจ่ะ

ปฏบิตังิาน (Mean=3.73, S.D.=0.88) ขนาดขององคก์รมคีวามเหมาะสม มผีลต่อโอกาสทีจ่ะ

กา้วหน้าในงาน (Mean=3.61, S.D.=0.94) บรษิทัมกีารใหพ้นกังานเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร จงึ

มสี่วนในการตัง้ใจปฎบิตังิาน (Mean=3.60, S.D.=0.84) ผูบ้งัคบับญัชาสามารถตดัสนิใจได้

ถูกตอ้ง (Mean=3.56, S.D.=0.80) การมอบอํานาจจากผูบ้รหิารลงมาสู่ผูป้ฏบิตังิานมคีวาม

เหมาะสม (Mean=3.49, S.D.=0.82) เรยีงตามลาํดบั ดงัตารางที ่11 
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ตารางท่ี 11 แสดงรอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามชระ

ดบัความสาํคญัดา้นลกัษณะองคก์ร 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนั Min Max Mean S.D. 

การมอบอาํนาจจากผูบ้รหิารลงมาสูผู่ป้ฏบิตังิานมคีวาม

เหมาะสม 

1 5 3.49 0.82 

ผูบ้งัคบับญัชาของทา่นสามารถตดัสนิใจไดถู้กตอ้ง 2 5 3.56 0.80 

บรษิทัมกีารใหพ้นกังานเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร จงึมี

สว่นในการตัง้ใจปฎบิตังิาน 

2 5 3.60 0.84 

ขนาดขององคก์รมคีวามเหมาะสม มผีลต่อโอกาสทีจ่ะ

กา้วหน้าในงาน 

1 5 3.61 0.94 

วฒันธรรมองคก์รหรอื TEAMWORK เป็นวฒันธรรม

องคก์รทีท่า่นพงึพอใจและพรอ้มทีจ่ะปฏบิตั ิ

2 5 3.73 0.88 

 

จากการวเิคราะหร์ะดบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัดา้นประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจาก 

การปฏบิตังิานพบว่า พนกังานตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานกบัองคก์รน้ีแลว้ คดิว่าไดร้บัผลตอบแทนที่

เหมาะสม (Mean=3.43, S.D.=0.88) พนกังานมคีวามพงึพอใจกบัสวสัดกิารทีไ่ดร้บัจากบรษิทั 

(Mean=3.43, S.D.=0.94) พนกังานรูส้กึวา่องคก์รน้ีเป็นทีพ่ึง่พาได ้ไมท่อดทิง้ และช่วยเหลอืเมื่อ

ประสบปญัหา (Mean=3.43, S.D.=0.91) มอีทิธพิลเท่าเทยีมกนั และ การทีพ่นกังานรูส้กึว่า

ตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร มอีทิธพิลรองลงมา ดงัตารางที ่12 
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ตารางท่ี 12 แสดงรอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบั

ความสาํคญัดา้นประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิาน 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนั Min Max Mean S.D. 

เมือ่ทา่นตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานกบัองคก์รน้ีแลว้ ทา่น
คดิวา่ทา่นไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

1 5 3.43 0.88 

ทา่นพงึพอใจกบัสวสัดกิารทีไ่ดร้บัจากบรษิทั 1 5 3.43 0.94 

ทา่นรูส้กึวา่องคก์รน้ีเป็นทีพ่ึง่พาได ้ไมท่อดทิง้ และ
ชว่ยเหลอืเมือ่ทา่นประสบปญัหา 

1 5 3.43 0.91 

ทา่นรูส้กึวา่ตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร 1 5 3.41 0.85 
 
2 การวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

2.1 การทดสอบสมมติฐานลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศและสถานภาพท่ีแตกต่าง
กนัด้วยการวิเคราะหผ์ลทางสถิติแบบ t-test 

จากสมมตฐิานลกัษณะสว่นบุคคลของเพศทีแ่ตกต่างกนั ผลการทดสอบ t-test พบว่า 
เพศที่แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั ทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออกและ
ดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองคก์ร ดงัตารางที ่13 
 
ตางรางท่ี 13 การทดสอบสมมตฐิานความผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตามเพศ 
 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

N Mean S.D. 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

ดา้นพฤตกิรรมการ
แสดงออก 

ชาย 128 3.63 0.73 1.07 260 0.29 

หญงิ 134 3.54 0.60 1.06 244.63 0.29 

ดา้นทศันคตขิอง
สมาชกิในองคก์ร 

ชาย 128 3.83 0.57 1.99 260 0.48 

หญงิ 134 3.70 0.47 1.98 247.25 0.49 
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จากสมมตฐิานลกัษณะส่วนบุคคลของสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั ผลการทดสอบ t-test 
พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั ทัง้ดา้นพฤตกิรรมการ
แสดงออกและดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองคก์ร ดงัตารางที ่14 

 
ตางรางท่ี 14 การทดสอบสมมตฐิานความผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตามสถานภาพ 
 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

N Mean S.D. 

t-test for Equality of 
Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

ดา้นพฤตกิรรมการ
แสดงออก 

โสด 175 3.53 0.70 -1.99 260 0.47 

สมรส 87 3.70 0.58 -2.12 202.60 0.35 

ดา้นทศันคตขิองสมาชกิใน
องคก์ร 

โสด 175 3.76 0.53 0.20 260 0.98 

สมรส 87 3.76 0.51 0.20 177.76 0.98 

 
2.2 การทดสอบสมมติฐานความผกูพนัต่อองค์กรทัง้ด้านพฤติกรรมการ

แสดงออก และด้านทศันคติของสมาชิกในองคก์ร แตกต่างตามลกัษณะส่วนบุคคล ด้วย
การวิเคราะหแ์บบ one-way ANOVA 

ผลการทดสอบสมมตฐิานความผูกพนัต่อองค์กรทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออก และ
ด้านทศันคติของสมาชกิในองค์กร แตกต่างตามอายุของพนักงานหรอืไม่ พบว่าอายุของ
พนกังานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออก และดา้นทศันคติ
ของสมาชกิในองคก์รไมแ่ตกต่างกนั ในระดบันยัสาํคญัที ่0.05 ดงัตารางที ่15 
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ตารางท่ี 15 ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรมการแสดงออกและทศันคตขิองสมาชกิใน 
องคก์ร จาํแนกตามชว่งอาย ุ
 

ความผกูพนั 

ต่อองคก์ร 
N Mean S.D. 

แหล่ง

ความ

แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านพฤติกรรมการแสดงออก 

1. 20-25 ปี 29 3.74 0.57 b.g. 2.76 5 0.55 1.24 0.3 

2. 26-30 ปี 55 3.53 0.68 w.g. 113.50 256 0.44     

3. 31-35 ปี 78 3.68 0.61 total 116.26 261       

4. 36-40 ปี 61 3.46 0.67             

5. 41-45 ปี 24 3.49 0.74             

6. ตัง้แต่ 45 ปีขึน้ไป 15 3.69 0.92             

ด้านทศันคติของสมาชิกในองคก์ร 

1. 20-25 ปี 29 3.88 0.51 b.g. 1.88 5 0.38 1.37 
0.2

4 

2. 26-30 ปี 55 3.74 0.62 w.g. 70.51 256 0.28     

3. 31-35 ปี 78 3.85 0.48 total 72.40 261       

4. 36-40 ปี 61 3.68 0.50             

5. 41-45 ปี 24 3.7 0.50             

6. ตัง้แต่ 45 ปีขึน้ไป 15 3.62 0.52             

 
ผลการทดสอบสมมตฐิานความผูกพนัต่อองค์กรทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออก และ

ดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองคก์ร แตกต่างตามระดบัการศกึษาของพนกังาน หรอืไม ่พบว่าอายุ
ของพนักงานที่แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออก และด้าน
ทศันคตขิองสมาชกิในองคก์รไมแ่ตกต่างกนั ในระดบันยัสาํคญัที ่0.05 ดงัตารางที ่16 
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ตารางท่ี 16 ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรมการแสดงออกและทศันคตขิองสมาชกิใน 

องคก์ร จาํแนกตามระดบัการศกึษา 

ความผกูพนั 

ต่อองคก์ร 
N Mean S.D. 

แหล่ง

ความ

แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านพฤติกรรมการแสดงออก 

1. ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 23 3.83 0.68 b.g. 1.71 3 0.57 1.26 0.28 

2. ปรญิญาตร ี 138 3.59 0.66 w.g. 114.55 258 0.44     

3. ปรญิญาโท 90 3.52 0.67 total 116.26 261       

4. สงูกวา่ปรญิญาโท 11 3.55 0.73             

ด้านทศันคติของสมาชิกในองคก์ร 

1. ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 23 3.97 0.48 b.g. 1.54 3 0.51 1.87 0.14 

2. ปรญิญาตร ี 138 3.78 0.53 w.g. 70.86 258 0.27     

3. ปรญิญาโท 90 3.69 0.52 total 72.40 261       

4. สงูกวา่ปรญิญาโท 11 3.70 0.62             

 
ผลการทดสอบสมมตฐิานความผูกพนัต่อองค์กรทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออก และ

ดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองค์กร แตกต่างตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนของพนักงาน หรอืไม ่
พบวา่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของพนกังานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รทัง้ดา้นพฤตกิรรม
การแสดงออก และดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองคก์รแตกต่างกนั ในระดบันัยสําคญัที ่0.05 ดงั
ตารางที ่17 
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ตารางท่ี 17 ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรมการแสดงออกและทศันคตขิองสมาชกิใน 
องคก์ร จาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ความผกูพนั 

ต่อองคก์ร 
N Mean S.D. 

แหล่ง

ความ

แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านพฤติกรรมการแสดงออก 

1. น้อยกวา่ 10,000 บาท 15 3.98 0.62 b.g. 7.48 5 1.50 3.52 0.004 

2. 10,001-20,000 บาท 51 3.79 0.55 w.g. 108.78 256 0.42     

3. 20,001-30,000 บาท 97 3.44 0.59 total 116.26 261       

4. 30,001-40,000 บาท 68 3.51 0.74             

5. 40,001-50,000 บาท 23 3.62 0.84             

6. 50,000 บาทขึน้ไป 8 3.83 0.64             

ด้านทศันคติของสมาชิกในองคก์ร 

1. น้อยกวา่ 10,000 บาท 15 4.00 0.42 b.g. 4.73 5 0.95 3.58 0.004 

2. 10,001-20,000 บาท 51 3.91 0.51 w.g. 67.67 256 0.26     

3. 20,001-30,000 บาท 97 3.61 0.50   72.40 261       

4. 30,001-40,000 บาท 68 3.77 0.55             

5. 40,001-50,000 บาท 23 3.85 0.48 total           

6. 50,000 บาทขึน้ไป 8 3.97 0.60             

 
ผลการทดสอบสมมติฐานความผูกพนัต่อองค์กรด้านทศันคติของสมาชิกในองค์กร 

แตกต่างตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของพนกังาน หรอืไม ่พบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของพนกังาน
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท มคีวามแตกต่างกนั ในระดบันยัสาํคญั
ที ่0.05 ดงัตารางที ่18 
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ตารางท่ี 18 การทดสอบสมมตฐิานความผกูพนัต่อองคก์รดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองคก์ร 
แตกต่างตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของพนกังาน 
        -ดา้นทศันคต ิ

(I) รายได ้ (J) รายได ้ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 2 .09314 .15101 .996 -.4133 .5996 
3 .39175 .14264 .188 -.0866 .8701 
4 .23162 .14666 .777 -.2602 .7235 
5 .15217 .17063 .977 -.4201 .7244 
6 .03125 .22509 1.000 -.7236 .7861 

2 1 -.09314 .15101 .996 -.5996 .4133 
3 .29862* .08893 .049 .0004 .5968 
4 .13848 .09524 .833 -.1809 .4579 
5 .05904 .12914 .999 -.3740 .4921 
6 -.06189 .19551 1.000 -.7176 .5938 

3 1 -.39175 .14264 .188 -.8701 .0866 
2 -.29862* .08893 .049 -.5968 -.0004 
4 -.16013 .08132 .568 -.4328 .1126 
5 -.23958 .11924 .545 -.6395 .1603 
6 -.36050 .18912 .604 -.9947 .2737 

4 1 -.23162 .14666 .777 -.7235 .2602 
2 -.13848 .09524 .833 -.4579 .1809 
3 .16013 .08132 .568 -.1126 .4328 
5 -.07944 .12402 .995 -.4953 .3365 
6 -.20037 .19217 .955 -.8448 .4441 

5 1 -.15217 .17063 .977 -.7244 .4201 
2 -.05904 .12914 .999 -.4921 .3740 
3 .23958 .11924 .545 -.1603 .6395 
4 .07944 .12402 .995 -.3365 .4953 
6 -.12092 .21103 .997 -.8286 .5868 

6 1 -.03125 .22509 1.000 -.7861 .7236 
2 .06189 .19551 1.000 -.5938 .7176 
3 .36050 .18912 .604 -.2737 .9947 
4 .20037 .19217 .955 -.4441 .8448 
5 .12092 .21103 .997 -.5868 .8286 

**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ผลการทดสอบสมมตฐิานความผูกพนัต่อองค์กรทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออก และ
ดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองคก์ร แตกต่างตามอายุงานของพนักงาน หรอืไม่ พบว่าอายุงาน
ของพนักงานที่แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออก และด้าน
ทศันคตขิองสมาชกิในองคก์รไมแ่ตกต่างกนั ในระดบันยัสาํคญัที ่0.05 ดงัตารางที ่19 
 

ตารางท่ี 19 ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤตกิรรมการแสดงออกและทศันคตขิองสมาชกิใน
องคก์ร จาํแนกตามอายงุาน 

ความผกูพนั 

ต่อองคก์ร 
N Mean S.D. 

แหล่ง

ความ

แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านพฤติกรรมการแสดงออก 

1. น้อยกวา่ 5 ปี 117 3.65 0.60 b.g. 1.57 2 0.78 1.77 0.17 

2. 5-10 ปี 107 3.49 0.68 w.g. 114.69 259 0.44     

3. มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป  38 3.64 0.80 total 116.26 261       

ด้านทศันคติของสมาชิกในองคก์ร 

1. น้อยกวา่ 5 ปี 117 3.76 0.54 b.g. 1.33 2 0.67 2.43 0.09 

2. 5-10 ปี 107 3.70 0.52 w.g. 71.07 259 0.27     

3. มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป  38 3.92 0.48   72.40 261       

 
2.3 การทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัต่อองค์กรกบัความผกูพนัต่อองค์กรด้านพฤติกรรมการแสดงออกและทศันคติ
ของคนในองคก์ร ด้วยการวิเคราะหแ์บบ Correlation Coefficient 

จากสมมติฐานปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรด้านลกัษณะส่วนบุคคลมี
ความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรด้านพฤติกรรมการแสดงออกและทศันคติของคนใน
องคก์รพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลซึง่ประกอบดว้ยความชํานาญในงานและความตอ้งการประสบ
ความสําเร็จและก้าวหน้า มีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรทัง้ด้านพฤติกรรมการ
แสดงออกและดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอองคก์รในระดบันยัสาํคญัที ่0.01 ดงัตารางที ่20 
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ตารางท่ี 20 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะสว่นบุคคลและความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

  ลกัษณะส่วนบคุคล ด้านพฤติกรรม ด้านทศันคติ 

ลกัษณะสว่นบุคคล 1     

ดา้นพฤตกิรรม 0.262** 1   

ดา้นทศันคต ิ 0.199** 0.378** 1 

Mean 3.58 3.59 3.76 

S.D. 0.5 0.67 0.53 

**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
จากสมมตฐิานปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองคก์รดา้นลกัษณะทีเ่กีย่วกบังานมี

ความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรด้านพฤติกรรมการแสดงออกและทศันคติของคนใน

องคก์รพบวา่ ลกัษณะทีเ่กีย่วกบังานซึง่ประกอบไปดว้ย ความชดัเจนของงาน ความเป็นอสิระใน

การปฏิบตังิาน และงานที่มลีกัษณะท้าทาย มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรทัง้ด้าน

พฤตกิรรมการแสดงออกและดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอองคก์รในระดบันยัสาํคญัที ่0.01 ดงัตารางที ่21 

 

ตารางท่ี 21 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะสว่นทีเ่กีย่วกบังานและความผกูพนัต่อ

องคก์ร 

 

  ลกัษณะท่ีเก่ียวกบังาน ด้านพฤติกรรม ด้านทศันคติ 

ลกัษณะทีเ่กีย่วกบังาน 1     

ดา้นพฤตกิรรม 0.288** 1   

ดา้นทศันคต ิ 0.302** 0.378** 1 

Mean 3.72 5.59 3.76 

S.D. 0.57 0.67 0.53 

**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากสมมติฐานปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรด้านลกัษณะขององค์กรมี

ความ สมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรด้านพฤติกรรมการแสดงออกและทศันคติของคนใน

องคก์รพบวา่ ลกัษณะองคก์รซึง่ประกอบไปดว้ยการกระจายอาํนาจในองคก์ร การมสีว่นรว่มเป็น

เจา้ขององคก์ร และขนาดองคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รทัง้ดา้นพฤตกิรรมการ

แสดงออกและดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอองคก์รในระดบันยัสาํคญัที ่0.01 ดงัตารางที ่22 

 

ตารางท่ี 22 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะองคก์รและความผกูพนัต่อองคก์ร 

  ลกัษณะองคก์ร ด้านพฤติกรรม ด้านทศันคติ 

ลกัษณะองคก์ร 1     

ดา้นพฤตกิรรม 0.360** 1   

ดา้นทศันคต ิ 0.269** 0.378** 1 

Mean 3.6 5.59 3.76 

S.D. 0.57 0.67 0.53 

**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากสมมตฐิานปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รดา้นประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจาก

การปฏิบัติงานมีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรด้านพฤติกรรมการแสดงออกและ

ทศันคตขิองคนในองคก์รพบวา่ ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิานซึง่ประกอบไปดว้ยความ

คาดหวงัทีจ่ะไดร้บัการตอบสนองจากองคก์ร ความรูส้กึต่อองคก์รว่าองคก์รเป็นทีพ่ึง่พาได ้และ

ความรูส้กึว่าตนเองมคีวามสําคญัต่อองค์กร มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรทัง้ด้าน

พฤตกิรรมการแสดงออกและดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอองคก์รในระดบันยัสาํคญัที ่0.01 ดงัตารางที ่23 
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ตารางท่ี 23 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิานและ

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

  
ประสบการณ์ท่ีได้รบั
จากการปฏิบติังาน 

ด้านพฤติกรรม ด้านทศันคติ 

ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจาก
การปฏบิตังิาน 

1     

ดา้นพฤตกิรรม 0.328** 1   

ดา้นทศันคต ิ 0.352** 0.378** 1 

Mean 3.42 3.56 3.76 

S.D. 0.65 0.67 0.53 
**มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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บทท่ี 5 

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิทัซนิเน็ค 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยมวีตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัน้ี  1. เพื่อไดศ้กึษาระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 2. เพือ่ศกึษาปจัจยั
ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัของพนักงานบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
และ 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัของพนกังาน
บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
สรปุผลและการอภิปรายผลการวิจยั 
 
 การวจิยัครัง้น้ีไดว้จิยัจากพนกังานบรษิทัซนิเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 
262 คน จากพนกังานทัง้หมด 819 คน ใชว้ธิสีุม่แบ่งแบบชัน้ โดยทาํจากวจิยัผา่นแบบสอบถาม
ที่ผู้จยัสร้างขึ้น โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.9 และเพศชาย 48.1 
ส่วนมากอายุระหว่าง 31-35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 โดยที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบั
การศกึษาอยูท่ีป่รญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 52.7 และมสีถานภาพโสดมากกว่าสมรส คดิเป็นรอ้ย
ละ 66.8 และกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ยงัมอีายงุานไมเ่กนิ 5 ปี ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 44.7  โดยนําผลที่
ไดม้าวเิคราะห ์ทางสถติ ิค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่และหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้และตวัแปร
ตาม สรปุผลวจิยัไดด้งัน้ี 

1.ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และอายุงาน 
ของพนักงานมคีวามผูกพนัต่อองค์กรทัง้ด้านพฤติกรรมการแสดงออก และด้านทศันคติของ
สมาชกิในองคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ในขณะที ่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของพนกังานทีแ่ตกต่างกนั มผีล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์รทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออก และดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองคก์ร 
แตกต่างกนั 

2.ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล พบว่าการไดร้บั
การพฒันาทกัษะและความสามารถเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการก้าวไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึน้อยู่
เสมอ (Mean=3.68, S.D.=0.87) เป็นปจัจยัทีม่นัอทิธพิลมากทีสุ่ด และระดบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
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ความผูกพันด้านลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงานพบว่า พนักงานจะเกิดความพึงพอใจเมื่อได้
ปฏบิตังิานจนประสบความสําเรจ็ (Mean=3.87, S.D.=0.97)  เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด 
และสาํหรบัจากการวเิคราะหร์ะดบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัดา้นลกัษณะองคก์รมากทีสุ่ด
คอื วฒันธรรมองคก์รหรอื TEAMWORK เป็นวฒันธรรมองคก์รทีพ่นกังานพงึพอใจและพรอ้มที่
จะปฏบิตัิงาน (Mean=3.73, S.D.=0.88) และสุดท้ายคอื จากการวเิคราะหร์ะดบัปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อความผกูพนัดา้นประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิานพบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลมาก
ทีสุ่ดคอืการทีพ่นักงานตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานกบัองคก์รน้ีแลว้ คดิว่าไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
(Mean=3.43, S.D.=0.88)   

ผลจากการวเิคราะหค์วามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) พบว่าปจัจยัทัง้ 4 ดา้น ซึ่งประกอบไปดว้ย ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะที่
เกี่ยวขอ้งกบังาน ลกัษณะองคก์ร และประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธ์
กบัความผูกพนัต่อองค์กรทัง้ด้านพฤติกรรมการแสดงออกและด้านทศันคติที่มต่ีอองค์กรของ
กลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 
  จากการสรุปผลการวจิยัพบว่าปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานบรษิัทซินเน็ค (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และอายุงาน ของพนกังานมี
ความผูกพนัต่อองค์กรทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออก และดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองค์กร 
ไมแ่ตกต่างกนั แต่ในขณะทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของพนกังานทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความผกูพนั
ต่อองค์กรทัง้ดา้นพฤตกิรรมการแสดงออก และดา้นทศันคตขิองสมาชกิในองคก์ร แตกต่างกนั 
ซึง่ขดัแยง้กบั งานวจิยัของขวญัเมือง ไตรนุช (2554) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนั
ในองคก์ร : กรณีศกึษา บรษิทั เวสเทริน์ดจิติอล (ประเทศไทย) จํากดั พบว่าปจัจยัส่วนบุคคล
ดา้นการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทีแ่ตกต่างกนั เน่ืองจากบรษิทั เวส
เทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานที่อยู่ในระดบัการศึกษาปวส./อนุปริญญาและ
ปริญญาตรีมีความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด แต่ในปจัจุบันพนักงานส่วนหน่ึงที่จบระดับ
การศึกษาปวส./อนุปรญิญาก็จะศกึษาต่อปรญิญาตรแีละทํางานควบคู่กนัไปเป็นทางเลือกใน
หน้าทีก่ารงานทีด่กีวา่ สว่นพนกังานทีอ่ยูใ่นระดบัการศกึษาปวช./ปวส. อาจพงึพอใจกบังานทีท่าํ
อยู่ในปจัจุบัน จึงทําให้ความผูกพันต่อองค์กรด้านระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน 
นอกจากนัน้ผลจากการวจิยัยงัพบวา่ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รดา้นลกัษณะสว่น
บุคคล ปจัจยัลกัษณะงาน ลกัษณะองคก์รและปจัจยัดา้นประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิาน
ของพนักงานนัน้มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของนพวรรณ เล้า
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เกร็จ และ ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ (2552) ปจัจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและ
พฤตกิรรมการทาํงานของบรษิทั ทร ูวชิัน่ส ์จาํกดั(มหาชน) พบว่า ปจัจยัดา้นลกัษณะสว่นบุคคล 
ปจัจยัลกัษณะงานและปจัจยัดา้นประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิานของพนักงานนัน้มผีล
ต่อความผูกพนัต่อองค์กรเช่นเดียวกัน และยงัพบว่าไปในทิศทางเดียวกับกับพฤติกรรมที่
พนักงานแสดงออกอกีดว้ย นอกจากนัน้ยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสนัต์ฤทยั ล่ิมวีรพนัธ ์
(2550) ทีไ่ดศ้กึษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน (Employee Engagement) กรณีศกึษา 
บรษิทั ระยองเพยีวรฟิายเออร ์จํากดั (มหาชน) พบว่า ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน
ทางสงัคม หรอืการทีพ่นักงานเหน็ถงึความสาํคญัในปจัจยัดา้นต่างๆ ทีส่่งผลต่อการสรา้งความ
ผูกพนัต่อองค์กร จะทําให้พนักงานเกิดความต้องการที่จะปฏิบตัิงานเพื่อองค์กร เกิดความ
จงรกัภกัด ีสบืเน่ืองไปจนถงึดา้นความรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงขององคก์รอกีดว้ย 

ทัง้น้ีจากการวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานมากทีสุ่ด 
อนัดบัแรกคอื ลกัษณะทีเ่กีย่วกบังานซึ่งประกอบไปดว้ย ความชดัเจนของงาน ความเป็นอสิระ
ในการปฏบิตังิาน และงานทีม่ลีกัษณะทา้ทาย และรองลงมาคอืลกัษณะขององคก์รซึ่งประกอบ
ไปด้วยการกระจายอํานาจในองค์กร การมสี่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร และขนาดองค์กร แต่
ในขณะที ่เนตรนภา นันทพรวิญญ ู(2551) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ความผูกพนัต่อองคก์ารของ
พนักงานบรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากดั พบว่า ปจัจยัดา้นความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บั
การตอบสนองจากองคก์ร เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนักบัองคก์รของพนกังานมากทีสุ่ด 
รองลงมาเป็นดา้นความเต็มใจที่จะทํางาน ทุ่มเทเพื่อองค์กร จะเหน็ไดว้่าปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อ
ความผกูพนัแตกต่างกนั ทัง้น้ีเน่ืองจาก พนกังานบรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จาํกดั สว่น
ใหญ่นัน้ มคีวามคาดหวงัต่อองค์กรอยู่ในระดบัสูง ส่งผลใหพ้นักงานมคีวามต้องการได้รบัการ
ตอบสนองจากองคก์ร อยากใหอ้งคก์รเหน็ความสาํคญัของตวัพนักงาน จงึทําใหป้จัจยัดงักล่าว
เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัมากทีส่ดุ 

สาํหรบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน) ด้านลกัษณะงานมคีวามสอดคล้องกบัปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อระดบัความ
ผูกพนัต่อองค์กรจากงานวจิยัของเบญ็จพร  ธาราภมิู(2548) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อความผกูพนักบัองคก์รของลูกจา้งชัว่คราวรายเดอืน ศูนยว์จิยัพชืสวนจนัทบุร ีพบว่า
ปจัจยัที่สําคญัที่สุดของการศึกษาหาระดบัความผูกพนัต่อองค์กร คือความเป็นอิสระในการ
ทาํงาน พนกังานตอ้งการทาํงานดว้ยความเตม็ใจ โดยทีไ่มโ่ดนบงัคบัจากผูบ้งัคบับญัชา ในขณะ
ที่พนักงานบริษัทซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ก็ได้ให้ความสําคญักบัปจัจยัด้าน
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ลกัษณะงาน ซึง่ประกอบไปดว้ยความชดัเจนของงาน ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน และงาน
ทีม่ลีกัษณะทา้ทาย เป็นปจัจยัทีพ่นกังานเป็นความสาํคญัมากทีส่ดุเชน่เดยีวกนั 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 
 งานวจิยัครัง้น้ีไดม้จุีดประสงค์เพื่อนําผลงานวจิยัมาปรบัใชใ้นการบรหิารบุคลากรของ
ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื่อนําปจัจยัที่ได้จากการศึกษามาเสรมิสร้างความผูกพนัของ
พนักงานบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ใหม้มีากยิง่ขึน้ ทัง้ดา้นการบรหิารงาน
ของฝา่ยบรหิาร แต่ละแผนก รวมทัง้ดา้นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธข์องพนกังานแต่ละแผนกที่
เกิดจากการจดักิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุง บรหิาร
ทรพัยากรบุคคลให้มปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น ซึ่งจะมสี่วนช่วยส่งเสรมิให้พนักงานเกิดความ
ผกูพนัต่อองคก์รและสง่ผลใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็และบรรลุเป้าหมายทีอ่งคก์รวางไว ้ทัง้น้ี
ไดม้ขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.ด้านปจัจยัส่วนบุคคล ในด้านรายได้ที่แตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรที่
แตกต่างกนั จะเหน็ไดว้่าพนักงานใหค้วามสําคญักบัผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการปฏบิตังิานซึ่ง
เหน็ถงึความสาํคญัของรายได ้ในดา้นของผูบ้รหิารหรอืฝา่ยทรพัยากรบุคคลควรมกีารพจิารณา
รายไดข้องพนักงานที่แตกต่างกนั เพื่อทําการพจิารณาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีต้องมกีารนํา
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทัง้ 4 ดา้นมาพจิารณาสมัพนัธก์นัดว้ย  

2.ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานมากที่สุดอันดับแรกคือลักษณะที่
เกีย่วกบังาน จะเหน็ไดว้่าพนกังานไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตังิานหรอืงานทีไ่ดร้บัมาเป็นสิง่
ทีส่าํคญัทีส่ดุในการปฏบิตังิานต่อองคก์ร ดง้นัน้หากฝา่ยบรหิารหรอืฝา่ยทรพัยากรบุคคลจะสรา้ง
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ควรเน้นปจัจยัดา้นลกัษณะงานใหง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้
มคีวามชดัเจน มคีวามเป็นอสิระในการปฏิบตัิงาน และเป็นงานที่มลีกัษณะท้าทาย จะทําให้
พนกังานสว่นใหญ่จะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากขึน้ รองลงมาคอืปจัจยัดา้นลกัษณะขององคก์ร 
การกระจายอาํนาจในองคก์ร การมสีว่นรว่มเป็นเจา้ขององคก์ร และขนาดองคก์รมผีลอยา่งยิง่ใน
การสรา้งความผกูพนัใหก้บัพนกังาน 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 
 จากงานวจิยัทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษามาน้ีมขีอ้เสนอแนะวา่ ควรศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ 
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ความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นอื่นๆ เพิม่เตมิเช่น ปจัจยัดา้นการรบัรูแ้ละความคาดหวงั ซึง่ปจัจยั
ทัง้ 2 ดา้นน้ี กเ็ป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัต่อการปฏบิตังิานของพนักงานในองคก์ร เน่ืองจากใน
การปฏบิตังิานในองคก์รนัน้ประกอบไปดว้ยหลายปจัจยัและหลายดา้น ทีส่ง่ผลต่อความรูส้กึของ
พนักงาน ดงันัน้การทีอ่งคก์รทุกองคก์รไดม้กีารศกึษาถงึปจัจยัต่างๆทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนั
ของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเน่ืองจะทําให้พนักงานเกิดความพงึพอใจ มีความสุขในการ
ทาํงาน และสง่ผลใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็สบืไป 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

แบบสอบถามน้ีมจุีดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ประเมนิตนเอง เพื่อ
ทาํการศกึษาถงึปจัจยัทีจ่ะสง่ผลใหผู้ต้อบแบบสอบถามรูส้กึผกูพนัต่อองคก์ร โปรดอ่านขอ้ความ
ทัง้หมดอย่างละเอยีดและเลอืกคําตอบที่ตรงกบัความเป็นจรงิของตวัท่านในสถานการณ์นัน้ๆ 
โดยขอ้มลูทีท่่านไดต้อบในแบบสอบถามน้ีจะไม่มผีลกระทบใด ๆ ต่อท่าน ผูว้จิยัจะนําไปใช้
ประโยชน์ในทางวชิาการและจะเกบ็ขอ้มลูของทา่นเป็นความลบั 

แบบสอบถามมทีัง้หมด 3 ตอน คอื 
ตอนที ่1 ปจัจยัสว่นบุคคล 
ตอนที ่2 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนั 
ตอนที ่3 ระดบัความผกูพนั 

คาํช้ีแจง กรณุาทาํเครือ่งหมายลงใน ( ) ซึง่ตรงกบัขอ้มลูเกีย่วกบัตวัทา่นมากทีส่ดุเพยีงขอ้
เดยีว 
ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบคุคล 
1. เพศ   ( ) ชาย     ( ) หญงิ 
2. อายุ   ( ) 20-25 ปี     ( ) 26-30 ปี 

  ( ) 31-35 ปี      ( ) ตัง้แต่ 36 ปีขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษา 

( ) ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี    ( ) ปรญิญาตร ี
( ) ปรญิญาโท     ( ) สงูกวา่ปรญิญาโท 

4. สถานภาพ   ( ) โสด     ( ) สมรส    
5. รายได ้

( ) น้อยกวา่ 10,000 บาท  ( ) 10,001-20,000 บาท 
( ) 20,001-30,000 บาท   ( ) 30,001-40,000 บาท 
( ) 40,001-50,000 บาท   ( ) 50,000 บาทขึน้ไป 

6. อายงุาน 
( ) น้อยกวา่ 5 ปี    ( ) 6-10 ปี 
( ) มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 
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ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
คาํชีแ้จง กรณุาทาํเครือ่งหมาย   ลงในชอ่งซึง่ตรงกบัความคดิเหน็ของทา่นมากทีส่ดุ โดย
ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

5 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
3 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 
2 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
1 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั 

ระดบัความเหน็ 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม ่
เหน็
ดว้ย 

เฉยๆ เหน็
ดว้ย 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

1 2 3 4 5 

1.  ลกัษณะส่วนบคุคล   

1.1 ทา่นมคีวามชาํนาญกบังานทีท่าํอยู ่           
1.2 ความชาํนาญในงานของทา่น ชว่ยเพิม่
ความดงึดดูใจในการปฏบิตังิานและหวงัทีจ่ะ
ไดร้บัผลตอบแทน 

          

1.3 เสน้ทางในการเตบิโตในการปฏบิตังิานมี
ความชดัเจน           

1.4 ทา่นไดร้บัการพฒันาทกัษะและ
ความสามารถเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการ
กา้วไปสูต่ําแหน่งทีส่งูขึน้อยูเ่สมอ 

          

1.5 หน่วยงานมกีารวางแผนทีจ่ะสง่เสรมิให้
ทา่นกา้วขึน้ไปสูต่ําแหน่งทีส่งูกวา่เดมิได้
ตามลาํดบั 

     

2. ลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบังาน    

2.1 งานทีท่า่นไดร้บัมอบหมายมคีวามชดัเจน           
2.2 ทา่นมอีสิระในการปฎบิตังิาน สามารถ
จดัการงานใหส้าํเรจ็ไดโ้ดยปราศจากการ
ควบคุมจากภายนอก 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั 

ระดบัความเหน็ 

ไมเ่หน็
ดว้ย 

อยา่งยิง่ 

ไม ่
เหน็
ดว้ย 

เฉยๆ เหน็
ดว้ย 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

1 2 3 4 5 
2.3 งานทีท่า่นไดร้บัมลีกัษณะทีท่า้ทาย ตอ้ง
ใชค้วามรูค้วามสามารถ             

2.4 ทา่นจะเกดิความพงึพอใจเมือ่ได้
ปฏบิตังิานจนประสบความสาํเรจ็      

2.5 ทา่นมคีวามสนใจในงาน เพือ่เป็นการ
พสิจูน์ความสามารถของตวัทา่นเอง      

3. ลกัษณะองคก์ร   
3.1 การมอบอาํนาจจากผูบ้รหิารลงมาสู่
ผูป้ฏบิตังิานมคีวามเหมาะสม           

3.2 ผูบ้งัคบับญัชาของทา่นสามารถตดัสนิใจ
ไดถู้กตอ้ง           

3.3 บรษิทัมกีารใหพ้นกังานเป็นสว่นหน่ึงของ
องคก์ร จงึมสีว่นในการตัง้ใจปฎบิตังิาน           

3.4 ขนาดขององคก์รมคีวามเหมาะสม มผีล
ต่อโอกาสทีจ่ะกา้วหน้าในงาน           

3.5 วฒันธรรมองคก์รหรอื TEAMWORK เป็น
วฒันธรรมองคก์รทีท่า่นพงึพอใจและพรอ้มที่
จะปฏบิตั ิ

     

4. ประสบการณ์ท่ีได้รบัจากการปฏิบติังาน   
4.1 เมือ่ทา่นตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานกบัองคก์รน้ี
แลว้ ทา่นคดิวา่ทา่นไดร้บัผลตอบแทนที่
เหมาะสม 

          

4.2 ทา่นพงึพอใจกบัสวสัดกิารทีไ่ดร้บัจาก
บรษิทั      

4.2 ทา่นรูส้กึวา่องคก์รน้ีเป็นทีพ่ึง่พาได ้ไม่
ทอดทิง้ และชว่ยเหลอืเมือ่ทา่นประสบปญัหา           

4.3 ทา่นรูส้กึวา่ตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร           
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ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

ความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร 

ระดบัความเหน็ 
ไมเ่หน็
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

ไม่
เหน็
ดว้ย 

เฉยๆ เหน็
ดว้ย 

เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

1 2 3 4 5 

5. ความผกูพนั   

ด้านพฤติกรรมการแสดงออก   
5.1 ทา่นเตม็ใจทีจ่ะทุม่เท ปฎบิตังิานใหก้บั
องคก์ร           

5.2 ทา่นมคีวามปรารถนาทีจ่ะทาํงานทีอ่งคก์ร
น้ีต่อไป โดยไมเ่สาะแสวงหางานอื่นๆ           

5.3 ทา่นมคีวามรูส้กึสาํนึกในบุญคุณต่อองคก์ร 
มคีวามเป็นอนัหน่ึงเดยีวกบัองคก์ร           

ด้านทศันคติของสมาชิกในองคก์ร   
5.4 ทา่นมทีศันคตทิีไ่ปในทศิทางเดยีวกนักบั
เป้าหมายขององคก์ร           

5.5 ทา่นพรอ้มทีจ่ะอุทศิแรงกายแรงใจในการ
ทาํงานเพือ่องคก์ร           

5.6 ทา่นพยายามทีจ่ะปฎบิตังิานใหด้ ีเพือ่
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์ร      

5.7 ทา่นคดิวา่ผลกาํไรขององคก์ร กค็อื
ผลประโยชน์ของสมาชกิทุกคนในองคก์ร           
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