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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่อง “ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงาน ศึกษาเฉพาะ
กรณี บริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด” จากกลุ่มประชากรจานวน 185 คน ซึง่ ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจยั ทีค่ รอบคลุมข้อมูลใน 4 ส่วน คือ แบบสอบถามเกีย่ วกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม, แบบสอบถามความคิดเห็ฯทีม่ ตี ่อปจั จัยด้านลักษณะ
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์การ, แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี ่อปจั จัยประสบการณ์การทางานที่
เกีย่ วข้องกับองค์การ และ แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การเพื่อวัดความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน ซึง่ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่
การแจกแจงความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลีย่ , ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน, การทดสอบแบบที (t-test), แบบ
One-Way ANOVAและแบบค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยลักษณะงานของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยประสบการณ์การทางานของพนักงาน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยลักษณะงานทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน
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5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยประสบการณ์การทางานทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงาน
จากการศึกษาพบว่า
1. พนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนี่ยริง่ จากัด มีร ะดับความผูกพันต่ออยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ท่านภูมใิ จที่
จะบอกกับคนทั ่วไปว่าท่านเป็นพนักงานขององค์การนี้, ท่านมีความรูส้ กึ ว่าองค์การคือครอบครัว
ของท่าน, ท่านเห็นด้วยกับนโยบายขององค์การ, ท่านไม่ลาบากใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านตามนโยบาย
กฏระเบียบและข้อบังคับทีอ่ งค์การกาหนด, ท่านเต็มใจทีจ่ ะเสียสละความสุข และประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อความสาเร็จขององค์การ, ท่านเต็มใจทีจ่ ะใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้
งานขององค์การประสบความสาเร็จ,
ท่านมีความรูส้ กึ ห่วงใยอย่างยิง่ กับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับ
องค์การ, ท่านมั ่นใจในอนาคตขององค์การ, ท่านรูส้ กึ ว่าปญั หาขององค์การเป็นเรื่องทีพ่ นักงานทุก
คนรวมทัง้ ตัวท่านต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไข, ท่านมักจะกล่าวชม และพูดถึงองค์การในการ
สร้างสรรค์อยูเ่ สมอ, เมื่อมีผกู้ ล่าวถึงองค์การของท่านในทางทีไ่ ม่ดที ่านรูส้ กึ ไม่ชอบใจ, ท่านมีความ
ต้องการทีจ่ ะดารงความเป็นสมาชิกขององค์การนี้ตลอดไป, ท่านรูส้ กึ ว่าองค์การนี้เป็นองค์การทีด่ ี
ทีส่ ุดท่านอยากทางานด้วย,
เมื่อมีผกู้ ล่าวถึงองค์การของในแง่ลบท่านมักจะพูดแก้ต่างให้เสมอ
ระดับความคิดเห็นปานกลาง ได้แก่ ท่านทางานกับองค์การนี้เพื่อรอเปลีย่ นงานใหม่ทด่ี กี ว่า
2. พนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนี่ยริง่ จากัด มีระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับปจั จัยลักษณะงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสาคัญ
ของลักษณะงานทีท่ ่านรับผิดชอบ, การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา, งานทีม่ ี
โอกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื , ความเข้าใจกระบวนการ พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ยกเว้น ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน ,ผลป้อนกลับของงาน และลักษณะงานทีท่ า้ ทาย ทีม่ ี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. พนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนี่ยริง่ จากัด มีระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับปจั จัยด้านประสบการณ์การทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ด้านความมั ่นคงและน่าเชื่อถือได้ขององค์การ, ด้านความรูส้ กึ วาองค์การเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้
พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้น ความรูส้ กึ ว่ามีความสาคัญต่อองค์การ และ
ด้านความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การทีค่ วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
4. พนักงานบริษทั เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนี่ยริง่ จากัด ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันในด้านเพศ,ด้านหน่วยงาน ,ด้านตาแหน่งงาน และด้านรายได้ จะมีระดับความผูกพัน
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ต่อองค์การทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 และพนักงานทีม่ ปี จั จัยด้านบุคคล
แตกต่างกันใน ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพสมรส และด้านระยะเวลาที่
ปฏิบตั งิ าน จะมีระดับความผูกพันต่อองค์การทีไ่ ม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ 0.05
5. ปจั จัยด้านลักษณะงาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีความสัมพันธ์กนั
เชิงบวกในระดับปานกลาง ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 ค่า r= .360** แปลผลได้วา่ การทีพ่ นักงานมี
ปจั จัยด้านลักษณะงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลทาให้พนักงานมีความผูกพันเพิม่ มากขึน้ ด้วย
6. ปจั จัยด้านประสบการณ์การทางาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับมาก ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 ค่า r= .497** แปลผลได้วา่ การที่
พนักงานมีปจั จัยด้านประสบการณ์การทางานเพิม่ ขึน้ ส่งผลทาให้พนักงานมีความผูกพันเพิม่ มาก
ขึน้ ด้วย

