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บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.
เค.พี. เทคโนโลยี จากัดและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี.
เทคโนโลยี จากัด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด
รวมจานวนทั้งสิ้น 108 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จาแนกตามอายุการทางาน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานอยู่
ในช่วง 4-5 ปี สภาพความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความผูกพันต่อตาแหน่งงาน และ ด้านความผูกพันต่อองค์กร ตามลาดับ
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด พบว่า ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีระดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านสวัสดิการที่
ได้รับและด้านการบริหารงาน ตามลาดับ
คาสาคัญ (Keywords) : ความผูกพัน, พนักงานบริษัท, องค์กร
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the organizational commitment
of employees of the staff’s A.K.P Technology Co.,Ltd, and to study the factors
affecting the organizational commitment of the employees of the staff’s A.K.P
Technology Co.,Ltd. This research was done by 108 employees of staff’s A.K.P
Technology Co.,Ltd. Statistics used in data analysis are frequency, percentage, mean,
standard deviation. The results of the research show that most respondents were
female. In terms of working age, most of them had working experience in the last 45 years. The organizational commitment of the employees of the staff’s A.K.P
Technology Co.,Ltd was at a high level. Engagement with colleagues was the highest.
Secondary The factors that affect the organizational commitment of the employees
of the staff’s A.K.P Technology Co.,Ltd is the advancement of the career.Highest level
Secondary Responsibilities, welfare and administration.
Keywords : Relationships, Employees, Organization

บทนา (Introduction)
ในการเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันนับว่ามีการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์
ที่ค่อนข้างดีทาให้ธุรกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตได้อย่างมีศักยภาพซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิด
ความแข็งแกร่งของธุรกิจก็คือบุคลากรที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน การ
จะส่งผลให้แรงงานทางานกับนายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจด้วยความจงรักภักดีและทุ่มเทอย่างเต็มที่
ส่วนหนึ่งมาจากสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ เพราะเป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นพนักงานและเป็นกล
ไกลให้บริษัทดาเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายประสบความสาเร็จ พนักงานถือได้ว่าเป็นเบื้องหลังที่
ลุยทางานอย่างหนักเพื่อทาให้ธุรกิจทุกประเภทเติบโต แต่หากจะได้มาด้วยความสาเร็จบริษัทก็ต้อง
ให้ ผ ลตอบแทนพนั กงานที่น อกเหนื อจากค่าจ้ างที่ปัจจุบันนี้เป็นส่ ว นหนึ่งที่ส าคัญและทุกบริษั ท
จ าเป็ น ต้ อ งมี โ ดยสวั ส ดิ ก ารที่ ส าคั ญ ๆที่ ค วรจะมี เ อาไว้ ใ นบริ ษั ท (Job City Co., Ltd., 2014)
สวัส ดิการที่ดีน อกจากจะดึ งดู ดให้ คนอยากมาร่ ว มงานกับ บริษั ท แล้ ว ยัง มีส่ ว นช่ว ยในการรั ก ษา
พนักงานปัจจุบันไว้กับบริษัทและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลผลิตที่ดีขึ้นขององค์กรอีกด้วย
เป็ น ที่ แ น่ น อนว่ า แต่ ล ะบริ ษั ท ควรจะมี ส วั ส ดิ ก ารตามที่ ก ฎหมายก าหนดโดยอาจเสริ ม ด้ ว ย
ผลประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ นอกเหนือจากนั้นตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามสิ่งที่พนักงาน
ควรได้รับอย่างน้อยควรครอบคลุมถึงด้านสุขภาพ เวลาส่วนตัว การออม การวางแผนเกษียณ และ
สวัสดิการด้านอื่น ๆ (Job DB Recruitment (Thailand) Ltd, 2016) การมีระบบสวัสดิการที่ดีจะ
ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานมีการแข่งขันกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานซึ่ง
หนึ่งในการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาศักยภาพการทางานของพนักงานในองค์กร เมื่อมองจาก
แนวคิ ด ของโมเดลการคั ด เลื อ กบุ ค ลากร สมรรถนะสามารถใช้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ วั ด เพื่ อ ท านายผลการ
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ปฏิบัติงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะสามารถนามาใช้ในการบริหารงาน
บุ ค คล โดยก าหนดว่ า สมรรถนะเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ผลมาจากความรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ส่งผลให้บุคคลสร้างผลงานที่โดดเด่นในองค์กร (Office of
the Civil Service Commission (OCSC), 2009) นอกจากนั้นในการในการจะพัฒนาให้องค์กรมี
ความก้ า วหน้ า และเจริ ญ เติ บ โตไปได้ น อกจากพนั ก งานจะมี ส มรรถนะในการท างานหรื อ
ความสามารถแล้วยังต้องมีใจรักและผูกพันในองค์กรเพราะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ แรงจูงใจ (Motive) เป็นสิ่งที่บุคคลคิดถึงหรือมีความต้องการ ซึ่งแรงจูงใจจะเป็นตัว
ผลักดันหรือ แรงขับให้บุคคลกระทาพฤติกรรม หรือตัวกาหนดทิศทางหรือทางเลือกในการกระทา
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย หรือหลีกหนีจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนไม่พึงปรารถนา เช่น เมื่อ
บุคคลตั้งเป้าหมายที่ท้าทายจะทาให้เขามีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะ
ทางานให้ประสบความสาเร็จ และจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพื่อทางานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป (Nukul,
2007)
บริ ษั ท เอ.เค.พี . เทคโนโลยี จ ากั ด เป็ น บริ ษั ท ที่ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นพลาสติ ก ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ใ นครัวเรือน เครื่องใช้สานักงาน ผลิตภัณฑ์พลาสติก
อุปกรณ์เครื่องใช้ในอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ โดยเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มการพัฒนาและ
การเจริญเติบโตที่ดี(A.K.P. Technology Co.,Ltd., 2017) จากความเป็นมาและความสาคัญที่กล่าว
มาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี
จากัดเพื่อหาแนวทางในการส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาสภาพความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี
จากัด

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท
เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัดและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.
พี. เทคโนโลยี จากัด โดยเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดย
มีวิธีดาเนินงานตามลาดับขั้นตอนในรายละเอียดดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด จานวน
108 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ได้การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศและอายุ การทางาน ลักษณะข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จ ากัด ได้แก่ 1) ลั กษณะส่ ว นบุคคล 2) ลั กษณะงานที่รับผิ ดชอบ
3) บรรยากาศในการทางาน 4) การบริหารงานของบริษัท 5) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ลักษณะข้อ
ค าถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scales) 5 ระดั บ ตามวิ ธี ข องลิ เ คิ ร์ ท (Likert
Scales) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกั บ
ความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด ได้แก่ 1) ความผูกพันต่องาน
ในตาแหน่ง 2) ความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน 3) ความผูกพันต่อวิชาชีพลักษณะข้อคาถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด โดยผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ตอนที่ 4
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้ 1) ผู้วิจัยทา
หนั ง สื อ จากคณะศิ ล ปศาสตร์ ไ ปยั ง บริ ษั ท เอ.เค.พี . เทคโนโลยี จ ากั ด โดยส่ ง หนั ง สื อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยพร้อมกับแบบสอบถามที่ลงรหัสเรียบร้อยแล้ว โดยให้เวลาทา
แบบสอบถาม 2 สั ป ดาห์ แล้ ว ผู้ วิ จั ย ไปรั บ คื น มา 2) เมื่ อ ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มา ผู้ วิ จั ย
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนทั้งข้อมูลในแบบสอบถามและจานวนของแบบสอบถาม แล้วนา
แบบสอบถามที่ได้มาจัดหมวดหมู่ 3. คีย์ข้อมูลของแบบสอบถาม แล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้ 1) ข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายข้อมูล และ
นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2) ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด และ
สภาพความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายข้อมูล และนาเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรี ย ง ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Jiraro,
2014) โดยเกณ์การแปลผล คือ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความผูกพัน ในระดับ มากที่สุ ด 3.50 –
4.49 หมายถึง มีความผูกพันในระดับมาก 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความผูกพันในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความผูกพันในระดับน้อย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความผูกพันในระดับน้อย
ที่สุด 3) ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติมใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดย
บรรยายเป็นความเรียง
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ผลการวิจัย (Research Results)
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี
จากัด ผู้วิจัยได้จัดลาดับการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 55.63 เพศชาย จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
55.63 จาแนกตามอายุการทางาน พบว่า อายุการทางานของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด
โดยรวมอยู่ในช่วง 4-5 ปี
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท
เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด พบว่า สภาพความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี
จากัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (μ =3.75, σ =.73) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความ
ผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (μ =3.98, σ =.87) รองลงมาได้แก่ ด้าน
ความผูกพันต่อตาแหน่งงานอยู่ในระดับมาก (μ =3.66, σ =.74) และน้อยที่สุด คือ ด้านความผูกพัน
ต่อองค์กร (μ =3.62, σ =.74) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย (μ ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (σ ) สภาพความผู ก พั น ในองค์ ก รของ
พนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด
สภาพความผู ก พั น ในองค์ ก รของ
พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท เ อ . เ ค . พี .
เทคโนโลยี จากัด
1. ด้านความผูกพันต่อองค์กร
2. ด้านความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน
3. ด้านความผูกพันต่อตาแหน่งงาน
รวม

ระดับ
μ

σ

แปลความ

3.62
3.98
3.66
3.75

.74
.87
.74
.73

มาก
มาก
มาก
มาก

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.
เค.พี. เทคโนโลยี จากัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (μ =3.29, σ =.74) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีระดับสูงสุดอยู่ในระดับมาก (μ =3.60, σ =.87) รองลงมาได้แก่
ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง (μ =3.45, σ =.80) ด้านสวัสดิการที่ได้รับอยู่ใน

64

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2562) : มกราคม-มิถนุ ายน

ระดับปานกลาง (μ =3.10, σ =.74) และน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง (μ
=3.02, σ =.86) ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (μ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด โดยภาพรวม
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ในองค์ ก รของ
พนักงานบริ ษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด โดย
ภาพรวม
1. ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2. ด้านสวัสดิการที่ได้รับ
3. ด้านการบริหารงาน

ระดับ
μ

σ

แปลความ

3.45
3.10
3.02

.80
.74
.86

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
รวม

3.60
3.29

.87
.74

มาก
ปานกลาง

ตอนที่ 4 ความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยพนักงานมีความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด ดังนี้
1) ควรมีการเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น เงินพิเศษค่าทางานเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ 2) ควรมีการ
รับฟังความคิดเห็น ทาจากผู้บั งคับบั ญชาและผู้ ใต้บั งคับบัญชาเพื่อเป็นการระดมความคิดในการ
พัฒนาองค์กร 3.ควรสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้เพิ่มขึ้นและร่วมมือกันในการพัฒนาองค์กร
ให้พัฒนาต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
จากสภาพความผู ก พั น ในองค์ กรของพนั ก งานบริษั ท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความผูกพันต่อตาแหน่งงาน และ ด้านความผูกพันต่อองค์กร ตามลาดับ
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จากัด พบว่า ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีระดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านสวัสดิการที่
ได้รับ และด้านการบริหารงาน ตามลาดับซึ่งสอดคล้องกับ Bhuttbal (2012) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยจูงใจในการทางาน ของพนักงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณา
ตามรายด้ า น พบว่ า ด้ า นการเจริ ญ เติ บ โตในการท างานมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า น

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY
Vol. 21 No. 1 (2019) : January-June

65

ความก้าวหน้ าในการทางาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่าที่สุ ดคือ ด้านความรับผิ ดชอบในงาน และ
สอดคล้องกับ Atsawat & Yooyen (2012) ศึกษาแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคลากรฯ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุมากกว่า 29 ปีขึ้นไป -39 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยแรงจูงใจในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ คือ ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านตาแหน่งงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านหัวหน้างาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านนโยบายและการ
บริหารงานขององค์การ ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านสภาพการทางาน และด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ และบุคลากรฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก นอกจากนั้ น ยั งสอดคล้องกับ Ruksachay (2011)ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสั มพันธ์กับความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารกรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) ส านั ก งานใหญ่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทกรุงเทพ
ประกันภัยจากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัทกรุงเทพ
ประกันภัยจากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ตัวอย่างในกลุ่มได้ จากการสุ่มอยากง่าย จานวน 277 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ Independent t-test วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA และสัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกาหนดความมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า มีความพึงพอใจต่อความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้าประกอบด้วย หน่วยงานมีการสนับสนุน
พลังงานในการได้รับตาแหน่งที่สูงขึ้นมีความรู้สึกต่อโอกาสความก้าวหน้าจากการทางานและมีโอกาส
ที่ได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงในการทางานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญและ
สอดคล้ อ งกั บ Nathong (2013) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน
ธนาคารออมสินภาค 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 2) ศึกษาระดับความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค
5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 279 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ยเป็นแบบสอบถาม สถิติใช้ ได้แก่
ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ความแปรปรวนทางเดีย ว one way
ANOVA สถิติพรรณนาและการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านประสบการณ์ทางานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพ
รวมอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยที่ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รเรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ย คื อ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กรอยู่ในหนัก
มากความรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลางและความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่
พึ่งพาได้อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรมีการพัฒ นาเพิ่มสวัส ดิการบางอย่างให้ กับพนักงาน เช่น เงินพิเศษ อาหาร
กลางวันหรือการบริการรถรับส่ง
1.2 ควรมีการระดมความคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาส่วนกลาง
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นองค์ประกอบในการวางแผนนโยบายพัฒนาองค์กร
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาหารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดแนวทางในการกาหนด
นโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติในการนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.2 ควรศึกษาความต้องการของพนักงานในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาองค์กรต่อไป
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