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บทคัดยอ
จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําใหสังคมในโลกปจจุบันเปน
สังคมแหงขาวสารขอมูลทีถ่ ูกเชื่อมเขากันหมด สงผลใหการแขงขันทางการคาที่ทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้น ทั้งในดานนโยบายการคาเสรี การขยายตัวของตลาดโลก การลงทุนขามชาติ และการ
เคลื่อนยายของปจจัยการผลิต ดังนั้นคุณภาพของบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยจะเปนตัวแปรที่
สําคัญที่สุดในเชิงความไดเปรียบในการแขงขันขององคการธุรกิจในยุคปจจุบันดวยบุคลากรหรือ
เพราะบุคลากรหรือทรัพยากร
ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดขององคการ
มนุษยจะทําหนาที่ “บริหาร” ทรัพยากรอื่นๆ จนกระทัง้ กลายเปนผลผลิต การที่องคการจะไดคน
ดีมีคุณภาพเขาทํางานในองคการจะตองใชทุนทรัพยและสูญเสียเวลาจํานวนมาก
นับตั้งแต
ขั้นตอนการสรรหา คัดเลือก บรรจุแตงตัง้ ฝกอบรมและพัฒนาเพื่อใหเกิดความรู ความสามารถ
ความชํานาญตลอดจนทักษะที่ดีที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคคลนัน้
และเปน
ประโยชนตอการที่จะทําใหองคการสามารถบรรลุภารกิจได ซึ่งกระบวนการตางๆ เหลานี้ลว น
เปนการลงทุนขององคการทั้งสิ้น
ดวยเหตุผลนีก้ ารศึกษาความผูกพันตอองคการจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารและนักวิชาการหัน
มาใหความสนใจกันมาก ดวยเหตุผลทีส่ ําคัญ คือ ความผูกพันตอองคการมีสวนเกี่ยวของอยาง
มากตอการลาออกจากงาน หรือการเปลี่ยนงาน การขาดงาน และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ที่มาและความสําคัญของปญหา
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บริษัท เบสท เพอเฟอรแมนซ เอ็นจิเนี่ยริ่ง เปนบริษทั คนไทยซึ่ง ประกอบธุรกิจงาน
บริการ สําหรับอุตสาหกรรมปโตรเลียมในประเทศไทยมาเปนระยะเวลามากกวา 10 ป และไดรับ
รางวัลการรันตีมากมาย ถึงแมจะเปนบริษัทที่ประสบความสําเร็จในการใหบริการเปนที่พึงพอใจ
ของลูกคา แตบริษัทตองประสบปญหาภายในองคการเรื่องการสรางบุคลการที่ใหมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีเพิม่ มากขึ้น ดวย ณ เวลานี้ องคการมีนโยบายการขยาย
ธุรกิจแบบกาวกระโดดซึ่งปจจุบันองคการตองการอัตรากําลังคนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ และในเวลาเดียวกันองคการจะตองเรงพัฒนาบุคลากรภายในองคการใหมี
ความรูความสามารถเพื่อองคการสามารถที่จะแขงขันและสรางความไดเปรียบทางดานแรงงาน
อีกทั้งจะตองเตรียมตัวตอนรับสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community ,
AEC) ในป 2558 ซึ่งมีการเปดดานแรงงานเสรี ดังนั้นการพัฒนาบุคคลกรภายในองคการจึงเปน
เรื่องที่ผูบริหารใหความสําคัญเปนอยางมากในขณะนี้ทจี่ ะตองเรงฝกอบรมและพัฒนาฝมแี รงงาน
ใหมีคุณภาพมากขึ้นไปกวาเดิม
ดังนั้นปจจัยใดที่มีอิทธิพลในการสรางความผูกพันตอองคการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามสถานการณสิ่งแวดลอมทางปจจัยภายนอกและปจจัยภายในองคการก็มีสวนทําใหความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานเพิ่มมากขึ้น หรือลดไดตลอดเวลา การสํารวจความผูกพันตอ
องคการของพนักงานจึงเปนขั้นตอนแรกทีอ่ งคการจะตองทําการสํารวจเพื่อหาระดับความ
คิดเห็นของพนักงานที่มีตอองคการในแตละดานที่คาดวาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความ
ผูกพันตอองคการดังนั้น Engagement Survey จึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหเราไดทราบถึง
จุดออน
จุดแข็งในการบริหารคนที่อยูในองคการไดเปนอยางดี
วาปจจัยใดที่จะตองให
ความสําคัญ
สนับสนุนใหมีความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูตอไปอยางยาวนานจาก
ปญหาที่เกิดขึน้ ดังกลาวในขางตน
จึงนาสนใจในการศึกษาวาความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษทั เบสท เพอฟอรแมนซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด อยูในระดับใด และหนทางในการสราง
ความผูกพันตอองคการทําไดอยางไร และศึกษาระดับความคิดเห็นทางดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความผูกพัน และระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน อันจะเปนทิศทางในการพัฒนา
บุคลากรในองคการเพื่อใหมีความเปนเลิศปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยลักษณะงานของพนักงาน
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3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยประสบการณการทํางานของพนักงาน
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะงานที่สง ผลตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยประสบการณการทํางานที่สงผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน
สมมติฐานของการศึกษา
ในการศึกษาวิจัย กรณีศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความผูกพันของพนักงาน
อยาง กรณีศึกษา ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานไวดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันของพนักงาน มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการที่
แตกตางกัน
2. ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะงานมีความสัมพันธกันกับความผูกพันตอองคการ
3. ปจจัยเกี่ยวกับประสบการณการทํางานของพนักงาน มีความสัมพันธกันกับความ
ผูกพันตอองคการ
ขอบเขตของการศึกษา
สําหรับสวนทีผ่ ูวิจัยตองการศึกษา คือ พนักงานทุกหนวยงานใน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย มีดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 ตัวแปรอิสระไดแก
ปจจัยลักษณะสวนบุคคล(Personal Characteristic) ไดแก
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. หนวยงาน
6. ตําแหนงงาน
7. ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
8. รายได
ปจจัยดานลักษณะงาน (Job Characteristic) ไดแก
1. ความสําคัญของลักษะงาน
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2. ลักษณะงานทีท่ าทาย
3. การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอผูบงั คับบัญชา
4. ความเขาใจในกระบวนการทํางาน
5. งานที่มีโอกาสติดตอสัมพันธกับผูอื่น
6. ผลปอนกลับของงาน
7. ความคาดหวังในโอกาสกาวหนา
ปจจัยดานประสบการณการทํางาน (Work Experience) ไดแก
1. ความรูสึกวามีความสําคัญตอองคการ
2. ความมั่นคงและนาเชื่อถือไดขององคการ
3. ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ
4. ความรูสึกวาองคการเปนทีพ่ ึ่งพิงได
กลุมที่ 2 ตัวแปรตาม ไดแก
1. ความผูกพันตอองคการ
คํานิยามศัพท
องคการ หมายถึง บริษัทที่ผูวิจัยทําการวิจัย หัวขอ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน
พนักงาน หมายถึง บุคลากรทุกระดับ ทุกหนวยงานในองคการ
พนักงานบนฝง หมายถึง บุคลากรที่ผานการศึกษางานเปนระยะเวลา 119 วัน และ
ไดรับการพิจารณาบรรจุเขาเปนพนักงานรายวันบนฝงโดยคิดคาจางเปนรายวันเฉพาะวันที่
ทํางาน
พนักงานนอกฝง หมายถึง บุคลากรที่ทาํ งานในแปลงสัมปทาน ขุดเจาะ สํารวจ และ
ผลิตปโตรเลียม มีลักษณะการทํางานตามสัญญาการจางงานที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานเปน
รายวันตอ
พนักงานประจํารายเดือน หมายถึง บุคลากรที่ผานการศึกษงานเปนระยะเวลา 119
วัน และไดรับการพิจารณาบรรจุเขาเปนพนักงานประจํารายเดือน โดยตกลงจายคาจางเปนราย
เดือน
ปจจัยลักษณะสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน
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ปจจัยดานลักษณะงานหมายถึง คุณลักษณะของงาน หรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงาน
ปจจัยดานประสบการณ หมายถึง สิ่งที่บุคคลไดรับทราบและเรียนรูเมื่อเขา
ไปปฏิบตั ิานในองคการ
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน หมายถึง ความรูสึกของพนักงาน ที่มีตอ
องคการ และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมมุงมั่นที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะ
ปฏิบัติงานเพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคขององคการ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความผูกพันของพนักงาน
2. นําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางใหกับผูบริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย\
3. นําขอมูลที่ไดไปเปรียบเทียบกับกลุมธุรกิจเดียวกันเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุง แกไข พัฒนาระบบการวางแผนกลยุทธในการสรางความผูกพันของพนักงานภายใน
องคการ
4. วางแผนในการออกแบบเครือ่ งมือ(ตางๆ) ในการพัฒนาบุคลากร และการสราง
ความผูกพันของพนักงานในองคการ

แนวคิด และ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. ความหมายของความผูกพันตอองคการ
สเตียรส (Steers, 1977,46) (อางถึงใน สมหมาย ศรีทรัพย, 2543) เห็นวา ความผูกพันตอ
องคการ หมายถึง ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่แสดงตนเปนหนึ่งเดียวกับองคการ มีคานิยมที่
กลมกลืนกับสมาชิกองคการคนอื่นๆ และเต็มใจที่จะอุทศิ กําลังกายและกําลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ขององคการความรูสึกนี้จะตางจากความผูกพันตอองคการอันเนื่องมาจากการเปนสมาชิกของ
องคการโดยปกติ ตรงทีพ่ ฤติกรรมของผูปฏิบัติงานที่มีความผูกพันตอองคการอยางแทจริงจะ
มุงเนนความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการดวย
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ความผูกพันตอองคการจะประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังตอไปนี้
1. ความเชื่ออยางแรงกลา ในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ
2. ความเต็มใจทีจ่ ะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อองคการ
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3. ความปรารถนาอยางยิ่งที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพในองคการ
พอรทเตอร และคณะ ( Porter and Other, 1974, 603-609) ไดใหนิยามความผูกพันใน
องคการวาเปนลักษณะความสัมพันธระหวางสมาชิกกับองคการซึ่งบงชี้ออกมาในรูปแบบดังนี้
1. สมาชิกมีทัศนคติที่กลมกลืนสอดคลองกับวัตถุประสงคและคานิยมขององคการ
2. สมาชิกมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานในองคการนั้นตอไป
3. สมาชิกมีความปรารถนาทีจ่ ะปฏิบัติงานในองคการนั้นตอไป
สรุป ความผูกพันองคการ หมายถึง ความรูสึกจงรักภักดี การแสดงตนเปนเหนึ่ง
เดียวกับองคการ ความเชือ่ อยางแรงกลา ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางตอเนื่องของ
สมาชิกภายในองคการที่สงผลใหมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจในรูปแบบของ
การลงทุนทางกาย และกําลังสติปญญา และมีความพยายามอยางมากที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายขององคกรเพื่อสรางสรรคใหองคการมีสภาพความเปนอยูท ี่ดีขึ้น ทั้งมีความเชื่อมั่นใน
เปาหมายขององคการเปรียบเสมือนเปาหมายของตนเองปรารถนาที่จะรักษาความเปนสมาชิก
ภาพขององคการไวไป
2. ปจจัยที่มีผลหรือมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ
สเตียรส (Steers, 1977, อางถึงใน กมลวรรณ มั่งนุย , 2553) ไดเสนอแบบจําลองปจจัย
เบื้องตน และผลของความผูกพันตอองคการไววา สภาพแวดลอมการทํางาน (Work
Environment) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ สามารถแบงออกเปน 3
ประเภทใหญ ๆ คือ
1. ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) เชน อายุ เพศ
ระดับรายได การศึกษา ความตองการประสบความสําเร็จ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
2. ลักษณะการงาน (Job Characteristic) หมายถึง ลักษณะงานที่ผูปฏิบตั ิงาน
รับผิดชอบอยู เชน งานที่มีความทาทาย ความกาวหนาในการทํางาน การปอนขอมูลกลับ การมี
ความหมายของงานที่ทํา โอกาสสัมพันธกับผูรวมงาน เปนตน
3. ประสบการณการทํางาน (Work Experience) หมายถึง สิ่งที่บคุ คลไดรับทราบและ
เรียนรู เมื่อเขาไปทํางานในองคการ เชน ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการ ความรูสึก
วาองคการเปนที่พึ่งพิงได ความคาดหวังที่ไดรับการตอบสนองจากองคการ ทัศนคติที่มตี อเพื่อน
รวมงาน และองคการ
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3. ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ
แองเกิล และ เพอรี (Angle and Perry 1981,1) กลาววา หากสมาชิกองคการไมมีความผูกพัน
ตอองคการแลวจะกอใหเกิดพฤติกรรมทีเ่ ปนปญหาสําคัญดังนี้
1. ปญหาการลาออกจากงาน มีความสัมพันธสูงสุดกับความผูกพันตอองคการของ
สมาชิก
2. ปญหาการขาดงาน พบวาคนที่มีความผูกพันสูงจะมีแรงจูงใจใหอยากมาทํางาน
มากกวาคนทีม่ ีความผูกพันต่ํา หรือไมมีเลย
3. ปญหาการมาทํางานสาย พบวาสมาชิกที่มีความผูกพันสูงจะมาทํางานตรงตอ
เวลามากกวา
วิทธีย และคูเปอร (Whithey and Cooper, 1989, 521-539) พบวา การที่สมาชิกขาดความ
ผูกพันองคกิดการจะสงผลตอองคการในแงลบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะกอใหเกิดการละเลย
เพิกเฉย (Neglect) ตอการปฏิบัติหนาที่เพื่อองคการ ตลอดจนการลาออกจากองคการ (Exit) ไป
ในที่สุด และยังจะสงผลใหองคการเกิดความสูญเสีย

ระเบียบวิธกี ารศึกษา และ ผลการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทุกหนวยงานในองคการเฉพาะกลุม
ที่ทํางานปฏิบัติงานบนฝง ผูทําการวิจัยจึงทําการวิจัยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูบนฝงซึ่ง มี
จํานวนพนักงานทั้งสิ้น 184 คน โดยสังกัดตามหนวยงานตางๆ ไดแก พนักงานหนวยงานฝาย
ผลิต จํานวน 139 คน และพนักงานหนวยงานฝายบริหารจํานวน 45 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงใช
จํานวนพนักงานทั้งหมดเปนประชากรในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแจกใหแก
ผู ต อบแบบสอบถาม และให ผู ต อบแบบสอบถามเป น กรอกคํ า ตอบ โดยแบ ง เนื้ อ หาคํ า ถาม
ออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, หนวยงาน, ตําแหนงงาน,
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ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน, รายได ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบ ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 8 ขอ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานลักษณะงานที่เกี่ยวของกับ
องคการซึ่งครอบคลุมตัวแปร
ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบประกอบดวยคําถาม
จํานวน 26 ขอ
สวนที่ 3
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ีตอปจจัยประสบการณการทํางานที่
เกี่ยวของกับองคการซึ่งครอบคลุมตัวแปร ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบประกอบดวย
คําถาม 15 ขอ
สวนที่ 4
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ีตอปจจัยประสบการณการทํางานที่
เกี่ยวของกับองคการซึ่งครอบคลุมตัวแปร ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบประกอบดวย
คําถาม 15 ขอ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชวิธีการแจก
แจงความถี่ โดยแสดงผลเปนคารอยละ
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงานของผูตอบแบบสอบถามใชวธิ ีการหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถามใชวธิ ีการ
หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความผูกพันตอองคการใชวกี ารหาคาเฉลีย่ และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. การเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลใชการ
วิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ ดวย
5.1. คา t test ใชในการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของตัวแปรอิสระที่มีการแบงเปน 2 กลุม
5.2. คาFtest ใชในการทดสอบความเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของตัวแปรอิสระที่มีการแบงกลุมมากกวา 2 กลุมขึ้นไป
6. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการใชการวิเคราะหแบบคา
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธเพียรสัน
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บทสรุป และ ขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน
กรณีศึกษา มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. จากผลการวิจยั พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะงานโดยรวม
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานความสําคัญของลักษณะงานที่ทาน
รับผิดชอบ ,ดานการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชา , ดานงานที่มีโอกาสติดตอ
สัมพันธกับผูอนื่ และดานความเขาใจกระบวนการทํางาน อยูในระดับมาก ยกเวนดานโอกาส
ความกาวหนาในงานดานผลปอนกลับของงาน และดานลักษณะงานที่ทาทาย อยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งสามารถจําแนกรายละเอียดไดดังตอไปนี้
- ดานความสําคัญของลักษณะงานที่ทานรับผิดชอบ ซึ่งเปนเพราะมาจากหนาที่
ความรับผิดชอบของพนักงานแตละคนมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพราะบุคคลไดปฏิบัติงานที
ตนเองมีความรูความรูความสามารถทักษะความชํานาญ ทําใหพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก
- ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนเพราะ
พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งการวางแผนงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางอิสระ ทํา
ใหพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
- ดานงานที่มีโอกาสติดตอสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งเปนเพราะพนักงานจะตองทํางาน
ประสานงานกับหนวยงานเนื่องจากการทํางานเปนการทํางานที่ตองอาศัยหนวยงานอื่นเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ทําใหพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
- ดานความเขาใจกระบวนการทํางาน ซึ่งเปนเพราะพนักงานทุกคนตองทําความ
เขาใจกระบวนการทํางานกอนที่จะเริ่มลงมือทําชิ้นงาน ทําใหพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก
- ดานโอกาสความกาวหนา ซึ่งเปนเพราะวา องคการยังไมมีการจัดทําแผน
ความกาวหนาทางอาชีพใหพนักงานทราบถึงโอกาสความกาวหนาของตนเองทําใหพนักงานมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
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- ดานผลปอนกลับของงาน ซึ่งเปนเพราะวา องคการยังไมมีระบบการปฏิบัติงาน
ที่สามารถชี้วดั ความสามารถของพนักงานไดอยางชัดเจนทําใหไมสามารถชี้แจงถึงผลสําเร็จของ
งานที่พนักงานได ทําใหพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
- ดานลักษณะงานที่ทาทาย ซึ่งเปนเพราะวาองคการยังไมมีนโยบายการ
หมุนเวียนหนาที่ในการปฏิบัติงาน (Job Rotation) ใหพนักงานไดมีความรูความสามารถทําให
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
2. จากผลการวิจยั พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสบการณการ
ทํางานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดาน
ความรูสึกวาองคการเปนทีพ่ ึ่งพิงได ,ดานความมั่นคงและนาเชื่อถือไดขององคการ อยูในระดับ
ปานกลาง ยกเวน ดานความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ,ดานความรูสึกวามี
ความสําคัญตอองคการอยูในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของพนักงานของบริษัท
เบสท เพอฟอรแมนซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ที่พนักงานแสดงความคิดเห็นอยูในระดับมาก และ
ระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่งสามารถจําแนกรายละเอียดไดดังตอไปนี้
- ดานความรูสึกวามีความสําคัญตอองคการ ซึ่งเปนเพราะวาองคการตองการ
แรงงานที่มีฝมือ และมีทักษะความชํานาญเฉพาะดาน ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงเปนทรัพยากรที่มี
คุณคาขององคการ ทําใหพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
- ดานความคาดหวังที่จะไดรบั การตอบสนองจากองคการ ซึ่งเปนเพราะ การ
บริหารคาตอบแทนขององคการใหตามความสามารถ ทักษะความชํานาญของแตละบุคคล ทําให
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
- ดานความรูสึกที่วาองคการเปนที่พึ่งพิงได ที่เปนเชนนี้ ซึ่งเปนเพราะวาองคการ
เปนการประกอบธุรกิจใหบริการรับเหมาซึ่งเงื่อนไขการทํางานมาจากการตกลงตามสัญญา จึง
เปนเหตุผลหลักในการพิจารณาการปรับอัตราคาจางเงินเดือน ทําใหพนักงานมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
- ดานความมั่นคงและนาเชื่อถือขององคการซึ่งเปนเพราะวาองคการยังไมมี
โครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน ยองคการยังไมมีการวางแผนในเรื่องแผนความกาวหนาทาง
อาชีพของทําใหพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
3. ผลจากการวิจยั พบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลทีแ่ ตกตางกันในดาน อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะมีผลตอระดับความผูกพัน
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ตอองคการที่ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับ กัลยารัตน เวรุเมธา
(2548) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารเอเชีย : ศึกษาเฉพาะกรณี
สํานักงานใหญ ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลซึง่ ไดแก ตําแหนงงานตางกัน
ทําใหมีความผูกพันตอองคการที่แตกตางกัน และสอดคลองกับปรานอม
4. ผลจากการวิจยั พบวา ปจจัยดานลักษณะงาน กับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน มีความสัมพันธกนั เชิงบวกในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 คา r= .360**
แปลผลไดวา การที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นดานลักษณะงานเพิ่มขึ้นสงผลทําใหพนักงานมี
ความผูกพันเพิ่มมากขึ้นดวย สอดคลองกับ กัลยารัตน เวรุเมธา (2548) ไดศึกษาเรื่อง “ความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารเอเชีย : ผลการวิจัยพบวา ผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบวา ปจจัยดานลักษณะงานและประสบการณในงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานธนาคารเอเชียสํานักงานใหญ
5. ผลจากการวิจยั พบวา ปจจัยดานประสบการณการทํางานของพนักงาน มี
ความสัมพันธกันกับความผูกพันตอองคการ พบวา ปจจัยดานประสบการณการทํางาน กับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน มีความสัมพันธกนั เชิงบวกในระดับมาก ที่ระดับนัยสําคัญ
0.01 คา r= .497** แปลผลไดวา การที่พนักงานมีระดับความคิดเห็นดานประสบการณการ
ทํางานเพิ่มขึ้นสงผลทําใหพนักงานมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้นดวย

ขอเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน พบวา จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับดานลักษณะงานมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับดาน
ประสบการณการทํางานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และจากการศึกษา
ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาที่ไดบริษทั สามารถนําไปใชประกอบการแกไขปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรในองคการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ปจจัยลักษณะงานที่ผลตอความผูกพันตอองคการ
ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัท เบสท เพอฟอรแมนซ เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด ที่มีตอปจจัยลักษณะโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวน ดานโอกาสความกาวหนาใน
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งาน ผลปอนกลับของงาน และลักษณะงานที่ทาทายอยูในระดับปานกลาง ซึ่งองคการจะตองหา
แนวทางขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ดานโอกาสความกาวหนาในงาน ผูบริหารควรมอบสิ่งจูงใจที่ทําใหพนักงานประสบ
ความสําเร็จในชีวติ ตามจุดมุงหมายของแตละบุคคล เชน สงเสริมในเรื่องการดูงาน การ
ฝกอบรมนอกสถานที่เกี่ยวกับความรู ทักษะ และวิทยาการสมัยใหม เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถใหแกบุคลากรในองคการ
2. ผลปอนกลับของงาน องคการควรสงเสริมความเขาใจในดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระหวางผูประเมินงาน เพื่อจะไดนําไปพัฒนาหรือแกไขขอผิดพลาด รวมทั้งยอมรับ
ผลการประเมินผลนั้นดวยความเต็มใจ
3. ลักษณะงานทีท่ าทาย องคการควรที่จะมีการหมุนเวียนหนาที่ในการปฏิบัติงาน (Job
Rotation) เพือ่ ไมใหเกิดความเบื่อหนาย โดยการสลับหมุนเวียนการทํางานเพื่อใหพนักงานแต
ละคนมีความถนัดที่หลากหลายสามารถทํางานไดหลายหนางาน เพื่อชวยลดปญหาเรื่องความ
ซ้ําซากจําเจ นาเบื่อ
ปจจัยดานประสบการณที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ
ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัท เบสท เพอฟอรแมนซ เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด ที่มีตอปจจัยลักษณะโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งจําแนกเปนรายขอ ไดแก
ความพึ่งพิงไดขององคการ ความมั่นคงและนาเชือถือไดขององคการ ซึ่งองคการจะตองหา
แนวทางขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ความพึ่งพิงไดขององคการ ผูบริหารควรใหความสําคัญตอพนักงานทุกระดับเมือ่
พนักงานประสบปญหาในการปฏิบัติงานผูบังคับบัญชามีสวนรวมในการแกปญหาไมทอดทิ้งให
พนักงานแกไขปญหาดวยตนเองตาม ผูบริหารควรใหความสําคัญกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานใหมากยิ่งขึ้น เชน แสงสวาง อากาศถายเท อุปกรณ
ความปลอดภัย เพื่อใหถูกตองตามสุขลักษณะ
2. ความมั่นคงและนาเชื่อถือไดขององคการ ผูบริหารควรสรางความมั่นใจใหกับ
พนักงานวา พนักงานทุกคนจะไดรับความเปนธรรม ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ และจะมีความสุข
และจะมีอนาคตที่ดี โดยองคการจะไมทอดทิ้งและใหความชวยเหลือเมือ่ พนักงานเกิดปญหา
ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ
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ผลการวิจัยพบวาผลจากการวิจัย พบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่
แตกตางกันมีผลตอระดับความผูกพันที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ดังนั้น
องคการควรเนนการสรางความผูกพันตอองคการใหกับพนักงานเพศชายมากยิ่งขึน้ เนื่องจาก
องคการตองอาศัยแรงงานฝมือเพศชายเนือ่ งจากหนาที่งานภายในองคการสวนใหญจะตองใช
ฝมือแรงงานจากเพศชายในการปฏิบัติงาน ดังนั้นองคการควรสงเสริมใหพนักงานเพศชายไดรบั
ฝกอบรม และพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพ และควรบริหารจัดการคาตอบแทนตางใหมีความ
ยุติธรรมและเหมาะสมกับความรูความสามารถ ทักษะและความชํานาญของพนักงานแตละ
บุคคล
ผลการวิจัยพบวาผลจากการวิจัย พบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลดานหนวยงานที่
แตกตางกันมีผลตอระดับความผูกพันที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 ดังนั้น
องคการควรเนนการสรางความผูกพันใหกับหนวยงานฝายผลิตใหมากขึ้น เนื่องจากฝายผลิต
เปนหนวยงานใหญมีอัตรากําลังคนมาก โดยเฉพาะแรงงานฝมือที่เปนหนาที่หลักในการ
ปฏิบัติงาน ซึง่ องคกรจึงควรใหความสําคัญกับหนวยงานทุกฝายอยางเทาเทียมกันไมแบงแยก
นโยบายการบริหารจัดการในเรื่องสวัสดิการ หรือผลประโยชนอื่น
ผลการวิจัยพบวาผลจากการวิจัย พบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงาน
ที่แตกตางกันมีผลตอระดับความผูกพันทีแ่ ตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น
องคการควรเนนการสรางความผูกพันใหกับพนักงานฝายปฏิบัติการเพิ่มขึ้น การจัดทํา
โปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนาฝมือตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทักษะความชํานาญที่
หลากหลายของพนักงานจึงเปนสิ่งที่จะชวยใหพนักงานสามารถสงเสริมการปรับเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนงงาน
ผลการวิจัยพบวาผลจากการวิจัย พบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลดานรายไดที่
แตกตางกันมีผลตอระดับความผูกพันที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ดังนั้น
องคการควรเนนการสรางความผูกพันใหกับพนักงานทที่มีรายไดตอเดือน 10,001 บาท –
20,000 บาท เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพนักงานกลุมนี้มีระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับ
มาก องคการควรรักษาระดับความผูกพันของพนักงานใหเพิ่มมากขึ้นเนื่องคนกลุมนี้จะยังคงมี
รายไดเพิ่มขึ้นได โดยองคการใหความสําคัญกับพนักงานในเรื่องการมอบหมายงานที่มี
ความสําคัญๆ รับผิดชอบ โดยมีการปรับคาตอบแทนใหเหมาะสมกับปริมาณงานที่พนักงาน
ปฏิบัติ

14

ปจจัยดานลักษะงานที่มคี วามสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ
จากผลจากการวิจัยพบวา ปจจัยดานลักษณะงาน กับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน มีระดับความคิดเห็นดานลักษณะงานเพิ่มขึ้นสงผลทําใหพนักงานมีความผูกพันเพิ่ม
มากขึ้นดังนั้นองคการควรทีจ่ ะวางแนวทางการพัฒนาความผูกพันของพนักงานในระยะยาว
ดังตอไปนี้
1. ความสําคัญของลักษณะงานที่ทานรับผิดชอบ องคการควรจัดบุคลากรใหเหมาะสม
กับงาน กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน ควรมีการออกแบบระบบ ขั้นตอน และ
กระบวนการในการปฏบัติงานใหชัดเจน เพื่อใหพนักงานสามารถดําเนินงานตามขั้นตอนไดอยาง
ถูกตอง ลดการสูญเสียเวลาโดยเปลาประโยชน
2. การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอผูบงั คับบัญชาสนับสนุนใหมีการปรึกษาหรือ
แลกเปลีย่ นขอคิดเห็นในการปฏิบัติงานระหวางฝายตางๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานควรมีการประชุมระดับหัวหนางานทุกอาทิตยเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
3. งานที่ติดตอสัมพันธกับผูอื่น ผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุนเรื่องการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นควรมีการจัดทํากิจกรรมตางเพื่อสรางคสามสัมพันธระหวางผูบริหาร
กับพนักงาน พนักงาน กับลูกคา
4. ความเขาใจกระบวนการการทํางาน ผูบริหารควรนําระบบ Competency มาเปน
พื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการจัดทํา Job Description เพื่ออธิบายลักษณะงาน
และกําหนดคุณสมบัติทตี่ องการสําหรับการทํางานนั้นๆ (Job Specification) ซึ่งจะชวยให
พนักงานทราบขอบเขตรายละเอียดในงาน
ปจจัยดานประสบการณที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ
จากผลจากการวิจัยพบวา ปจจัยดานประสบการณกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน มีระดับความคิดเห็นดานประสบการณที่เพิ่มขึ้นสงผลทําใหพนักงานมีความผูกพัน
เพิ่มมากขึ้นดังนั้นองคการควรที่จะวางแนวทางการพัฒนาความผูกพันของพนักงานในระยะยาว
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กุลชยา เต็มชวาลา.2548.ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค. วิทยานิพนธการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กัลยารัตน เวรุเมธา.2548. ความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารเอเชีย : ศึกษา
เฉพาะกรณีสํานักงานใหญ. วิทยานิพนธศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กมลวรรณ มั่งนุย.2553. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ธนาคาร
กสิกรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติงานสาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
จิรัสย พุฒิจรัสพงศ. 2551.ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด. วิทยานิพนธปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เชาวลิต ตนานนทชัย.2532. การวิเคราะหปจจัยที่สง ผลตอความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
: ศึกษากรณีศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ณัช อุษาคณารักษ .19 กรกฎาคม 2554. เสนทางสรางความผูกพันของพนักงาน”
บทความ. : http://www.hrcenter.co.th/columm_detail.php?colum_id+9948page=1
ดาราพร นิวาศะบุตร. 2546. ความผูกพันตอองคการ : ศึกษากรณีเฉพาะพนักงานสายงาน
ทาอากาศยานกรุงเทพ บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน). ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

