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การศึกษาความผูกพนัของพนักงานทีม่ีต่อองค์การเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 

A STUDY OF EMPLOYEE COMMITMENT TO THE PRIVATE 

ORGANIZATION IN BANGKOK. 

เสาวลกัษณ์ ลีฬหกุลชยั 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2   

----------------------------------------------------------- 

 บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุค ค ล ท่ี มี ผ ล ต่อค วา ม ผูก พันข อง พ นัก ง า น ท่ี มี ต่ออง ค์ก า ร เอก ช น เข ต

กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ

ปฎิบติังานกบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร เขตกรุงเทพมหานครโดย

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานในองค์การเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร การศึกษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถาม

จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ทาํการประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐานสถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้ ANOVA และ 

Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า T-test F-test ค่าSig ค่า

สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R)  สัมประสิทธ์ิการกาํหนด  (R2)  และค่าวดักระจายความ

คลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมในระดบัท่ี

สูง สาํหรับปัจจยั  ส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไดแ้ก่  อาย ุ 

สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาท่ีปฎิบติังาน รายไดแ้ละระดบัตาํแหน่ง

งาน ส่วนเพศ ไม่มีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน  สําหรับความพึงพอใจในการ

ปฎิบัติงานของพนักงาน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการปฎิบัติ งาน

โดยรวมในระดบัท่ีสูงเช่นกนั 

คําสําคัญ   : ความผกูพนัต่อองคก์าร  

 

Abstract 

The Objectives of this independent study was to study the difference of 

personal factors that influence employee commitment to the private 

organization in Bangkok and relations of factors that build up satisfaction 

toward working with employee commitment.  

 The data was collected from 400 officers who worked in private 

organization in Bangkok by using questionnaire. The data analysis with 

computer program finished with descriptive statistic describes the frequency 

values (Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) and standard 

deviation values (Standard Deviation) and hypothesis testing.  Reference 

statistics using ANOVA and Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate 

T-test F-test value Sig correlation coefficient (R) coefficient set (R2) and 

measure the distribution of error values. To analyze the relationship of different 

variables and with 0.05 significance level. 

          The result of the study showed that the level of employee commitment 

to the private organization in Bangkok was high. For personal characteristics, 

the factors that influenced were age, social status, education, length of service 

salary and position; while sex did not correlate with employee commitment. 
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The level of employee satisfaction towards working in the private organization 

was high, too.   

KEYWORD:  EMPLOYEE COMMITMENT 

1. บทนํา          

 องคก์าร (Organization)  เป็นการจดัรวมบุคคลท่ีทาํงานร่วมกนัเพื่อบรรลุ

จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ ซ่ึงการบริหารองค์การมีจุดมุ่งหมายในการทาํให้

งานบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และองคก์ารสมยัใหม่ให้ความสําคญั

กบัแนวทางการบริหารดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงมีคาํกล่าววา่ บุคลากร

ในองคก์ารนั้นเปรียบเสมือนสินทรัพยห์รือทรัพยากรท่ีมีความสําคญัและมีค่ายิ่ง 

ในการพฒันาองค์การ และเป็นเร่ืองท่ียากในการประเมินคุณค่าของบุคลากรใน

องคก์ารนั้นออกมาเป็นตวัเงินหรือระบุออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนได ้   

 การบริหารจดัการองค์การธุรกิจเอกชนยงัมีการแข่งขนักันสูงมากใน

ปัจจุบัน ทําให้องค์การต่างๆ ต้องมีการปรับตัว เตรียมตัวสําหรับความ

เปล่ียนแปลง และการปรับเปล่ียนภายในองค์การท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  

หลายหน่วยงาน ไดมี้การนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความ

รวดเร็ว ภายในองคก์าร แต่การให้ความสําคญัดา้นเทคโนโลยีเพียงดา้นเดียวยอ่ม

ไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์การได ้  องค์การต่างๆ จึง

ตอ้งหนัมาให้ความสําคญักบัทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นกลไกสําคญัท่ีนาํพาองคก์าร

ไปสู่ความสําเร็จ การท่ีองค์การใดๆจะประสบความสําเร็จหรือลม้เหลวนั้นลว้น

เกิดจากบุคลากรในองค์การเป็นส่วนใหญ่ เพราะหากบุคลากรมีความเต็มใจ 

ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทาํงานอย่างเต็มท่ีแลว้ ก็ย่อมจะทาํให้องค์การนั้นๆ

บรรลุผลสําเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตรงกนัขา้มหากบุคลากรในองคก์ารนั้นๆไม่อุทิศ

ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทาํงานแลว้ ยอ่มเกิดปัญหาในการทาํงานตามมาและ

เป็นอุปสรรคในการท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย และถา้หากองค์การไม่

สามารถสนองตอบความตอ้งการของพนกังาน ก็จะเกิดการลาออกจากองค์การ 

ซ่ึงเท่ากบัองคก์ารตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่า นอกจากนั้นยงัก่อให้เกิดตน้ทุนใน

การสรรหาคดัเลือก ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรเขา้มาทดแทนคนเดิม   
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 และอีกหน่ึงปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้พนกังานเกิดความผูกพนัต่อองค์การ 

คือ ความพึงพอใจในการทาํงาน โดยรู้สึกพึงพอใจในดา้นต่างๆดงัน้ี  ดา้นลกัษณะ

งาน ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านรายได้และสวสัดิการ ด้านความ

มัน่คงก้าวหน้า และดา้นจริยธรรมในองค์การ คือการท่ีบุคคลในหน่วยงานอยู่

ร่วมกนัด้วยความรู้สึกท่ีเคารพกนัและกนั การยอมรับในความรู้ความสามารถ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเป็นมิตร ใช้คาํพูดในทาง

สร้างสรรคมุ์่งวตัถุประสงคส่์วนรวมของหน่วยงาน มีจิตสํานึกของการอยูร่่วมกนั 

และร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาของการทาํงานท่ีเกิดข้ึน เหล่าน้ีล้วนทาํให้

พนักงานอยู่ในองค์การอย่างมีความสุข รู้สึกได้ว่าองค์การให้ความสําคญั  มี

ความรู้สึก และมีจิตใจท่ีอยากอยู่กบัองค์การดว้ยความเต็มใจ จะทาํให้พนกังาน

เกิดความกระตือรือร้นและทุ่ม เทความรู้ความสามารถในการท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อนัจะเป็นประโยชน์ให้กบัตวัพนักงานและ

องคก์ารอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 การท่ีองคก์ารไดต้ระหนกัและเห็นความสําคญัของบุคลากรน้ีเองจะเป็น

การเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดทศันคติท่ีดีต่อองค์การ โดยการยอมรับเป้าหมาย 

ค่านิยม และภกัดีต่อองคก์ารตลอดไป ส่ิงท่ีองคก์ารจะตอ้งคาํนึงถึงและตระหนกั

อยูเ่สมอวา่จะพฒันาอยา่งไรเพื่อจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผกูพนัต่อ

องค์การ จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การ

เอกชน เพื่อตอ้งการทราบว่าปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อ

องคก์าร และทราบถึงระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์การ โดยการนาํ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง พฒันาความ

พึงพอใจ ความผกูพนั เพื่อใหมี้พนกังานมีความรักและความผกูพนัต่อองคก์าร 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความผูกพนั

ของพนกังานต่อองคก์าร เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการปฎิบติังานกบั

ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร เขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวจัิย  

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีปฎิบติังาน รายได้ และระดบัตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารต่างกนั 

 2. ความพึงพอใจในการปฎิบติังาน ประกอบด้วยความพึงพอใจด้าน

ลักษณะงานท่ีปฎิบติั ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านรายได้และ

สวสัดิการ และด้านความมัน่คงก้าวหน้า มีความ สัมพนัธ์กบัความผูกพนัของ

พนกังานท่ีมีต่อองคก์าร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์สาํหรับผูเ้ก่ียวขอ้งกบั

พนักงานในการนาํมาเป็นขอ้มูลสําหรับการวางแผน แสวงหาแนวทางในการ

เสริมสร้างความพึงพอใจในการทาํงาน และความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร

ให้มากยิ่งข้ึน รวมถึงให้องค์การต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งนาํผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้ใน

การปรับปรุง พฒันาองคก์ารใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การทาํงานและความผกูพนัของพนกังานและดา้นความสัมพนัธ์ของลกัษณะส่วน

บุคคลกับความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อ

องคก์าร  
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กรอบแนวความคิด 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

  -  เพศ  

  - อาย ุ   

  - สถานภาพ  

  - ระดบัการศึกษา 

  - ระยะเวลาปฎิบติังาน 

  - รายได ้ 

  - ระดบัตาํแหน่งงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ

องคก์าร 

 

ความพงึพอใจในการปฎบิัติงาน 

 -  ดา้นลกัษณะงาน  

  

 - ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม    

  

 - ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ  

  

 - ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้ 
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2 แนวความคิดและทฤษฎ ี 

ในการศึกษาความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การเอกชน เขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีต่างๆโดยการคน้ควา้

เอกสารและทบทวนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั

โดยสรุปแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

Buchanan (1974:533) ให้คาํนิยามความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง เป็น

ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั ความผูกพนัท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

การปฏิบติังานตามบทบาทของตนเองเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์ร ซ่ึงความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

 1. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กร (Identification) แสดงออก

จากเป้าหมายและค่านิยมต่อองคก์รของผูป้ฏิบติังาน  

 2. ความเก่ียวโยงกบัองคก์ร (Involvement) โดยการเขา้มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมขององคก์รตามบทบาทหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ี  

 3. ความจงรักภกัดีต่อองค์กร (Royalty) ความรู้สึกรักและผูกพนัต่อ

องคก์ร Steers (1977 : 46-56) ไดใ้ห้ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารว่า 

เป็นความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีแสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร มี

จุดร่วมท่ีเหมือนกนัของสมาชิกในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์าร และเต็มใจท่ี

จะทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ เพื่อปฏิบติังานภารกิจขององคก์าร ความรู้สึกน้ีจะ

แตกต่างจากความผูกพนัต่อองค์การโดยปกติทัว่ไป อนัเน่ืองมาจากการเป็น

สมาชิกขององค์การโดยปกติตรงท่ีพฤติกรรมของผูป้ฏิบัติงานท่ีมีความรู้สึก

ผูกพนัต่อองค์การอย่างแทจ้ริง จะมุ่งเน้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์การด้วย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ความผูกพนัต่อองค์การ

ประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 

 1. ความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์าร 

 2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ต่อ

องคก์าร 
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 3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพของ

องคก์าร 

 สกาว สําราญคง (2547:8) ไดก้ล่าววา่ ความหมายของความผกูพนัได้

สะทอ้นมุมมองการแสดงออกของพนกังานว่า เม่ือพนกังานผูกพนัย่อมแสดง

พฤติกรรมท่ีมีผลลพัธ์ในดา้นบวกแก่องค์การดว้ย ดงันั้นความหมายของความ

ผูกพนัของพนกังานคือ สภาวะท่ีเป็นแรงผลกัดนัมาจากจิตใจของพนกังานซ่ึง

ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีดี หรือเป็นสภาพความรู้สึกท่ีเสมือนว่ามีพนัธะท่ีตอ้ง

ตอบสนองต่อองคก์าร ดงันั้นจึงทาํให้พนกังานเกิดความตั้งใจ และทุ่มเททาํงาน

ใหแ้ก่องคก์ารอยา่งเตม็ความสามารถ 

Strellioff (2003 อา้งถึงในจิรประภา อคัรบวร, 2549) ระบุว่าคาํว่า 

“Engagement” มีนยัเช่น เดียวกบั “Commitment” ซ่ึงก็คือความผกูพนั อนัเป็น

สภาวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งอารมณ์และเหตุผลของบุคคลในด้านงานและองค์การ 

โดยจะแสดงออกมาในรูปพฤติกรรมหลกั 3 ลกัษณะดงัน้ี 

1. การอยู ่(Stay) คือ ความปรารถนาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร แมท่ี้อ่ืน

จะใหผ้ลประโยชน์ท่ี ดีกวา่ 

2. การพดู (Say) คือ กล่าวถึงองคก์ารในทางท่ีดีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนไดฟั้ง 

3. การรับใช ้(Serve) คือ ภูมิใจในงานท่ีทาํวา่เป็นส่วนสนบัสนุนใน         

ความสาํเร็จขององคก์าร 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

การทาํวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัของพนกังานท่ีมี

ต่อองคก์ารเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวดั  

ซ่ึงเป็นคาํถามปิดแบบมีตวัเลือกและคาํถามเปิด  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานในองค์การเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้จาํนวน 400 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดย

อา้งอิงจากสูตรของ Taro Yamane (อติพร ก่อเกียรติพงศ)์ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาํเร็จรูป 
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 1. การวิเคราะห์เพื่อธิบายลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง และ

อธิบายผลขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในการปฎิบติังาน และความผกูพนัต่อองคก์าร 

โดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ 

(Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 2.  การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรอิสระดา้น

ลกัษณะส่วนบุคคล กบัตวัแปรตามคือความผูกพนัต่อองค์การ โดยใช้ค่าสถิติ 

Analysis of Variance (ANOVA)    

 3. การวเิคราะห์ผลขอ้มูลอธิบายความสัมพนัธ์ดา้นความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารโดยใชค้่าMultiple Regression 

Analysis (MRA)  
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

ตารางท่ี1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.054  ✓ 

อาย ุ 0.000 ✓  

สถานภาพสมรส 0.000 ✓  

ระดบัการศึกษา 0.000 ✓  

ระยะเวลาท่ีปฎิบติังาน 0.000 ✓  

รายไดต่้อเดือน 0.000 ✓  

ระดบัตาํแหน่งงาน 0.000 ✓  

ความพึงพอใจดา้นลกัษณะ

งานท่ีปฏิบติั 

0.000 ✓  

ความพึงพอใจดา้นบรรยากาศ

และสภาพแวดลอ้ม    

0.012 ✓  

ความพึงพอใจดา้นรายไดแ้ละ

สวสัดิการ  

0.000 ✓  

ความพึงพอใจดา้นความมัน่คง

และกา้วหนา้ 

0.001 ✓  
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ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

1. เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 245 คนคิดเป็นร้อย

ละ 61.2 และรองลงมา คือ เพศชาย จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8  

 2. อายุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ อายุ 30-39 ปี จาํนวน191 คน คิดเป็นร้อย

ละ 47.75 รองลงมา คืออายุ 20-29 ปี จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50  และ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีอายมุากกวา่ 50ปีมีนอ้ยท่ีสุด คือ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

 3. สถานภาพสมรส กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด 

จาํนวน 252 คน คิดเป็น ร้อยละ 63 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จาํนวน 144 

คน คิดเป็นร้อยละ 36 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีสถานภาพหยา่ร้างหรือหมา้ยมีนอ้ยท่ีสุด 

คือจาํนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.0 

 4. ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี

มากท่ีสุดจาํนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมา คือกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

การศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน  83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีการศึกษานอ้ยกวา่ปริญญาตรีมีนอ้ยท่ีสุด คือจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  

 5. ระยะเวลาในการปฎิบติังาน กลุ่มตวัอย่างท่ีปฎิบติังานกบัองค์การท่ี

ระยะเวลา 1-5 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมา 

คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีปฎิบติังานกบัองคก์ารท่ีระยะเวลา 6-10 ปี มีจาํนวน 114 คน คิด

เป็นร้อยละ 28.5 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีปฎิบติังานกบัองคก์ารระยะเวลาท่ีนอ้ยกวา่ 1 

ปี มีนอ้ยท่ีสุด คือจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  

 6. รายได ้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้30,001-40,000บาท มากท่ีสุด 

จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 รองลงมา คือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได ้

20,001-30,000 บาท จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000บาท มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ จาํนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1  

ของทั้งหมด 

 7. ระดบัตาํแหน่งงาน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นระดบัพนักงานมาก

ท่ีสุด จาํนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.75 รองลงมา คือ ระดบัหวัหนา้ จาํนวน 

85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 
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ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอาย ุ30-39 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระยะเวลา

ท่ีปฎิบติักบัองคก์ารคือ 1-5 ปี มีรายได ้30,001-40,000 บาท และมีตาํแหน่งระดบั

พนกังาน 

ผลวเิคราะห์ข้อมูลด้านความพงึพอใจในการปฎบิัติงาน  

1. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ีย เห็นดว้ยมาก 

โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด คือ งานท่ีทาํอยูเ่ปิดโอกาสให้ไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ

อยา่งเตม็ท่ี มีค่าเฉล่ีย 7.94  

 2. ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียเห็น

ดว้ยมาก โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ สถานท่ีทาํงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  

สะดวกต่อการทาํงานมีค่าเฉล่ีย 7.89  

 3.ด้านรายได้และสวสัดิการพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียเห็นด้วยมาก 

โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ มีสวสัดิการต่างๆท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 

7.93  

 4. ดา้นความมัน่คงและกา้วหนา้  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียเห็นดว้ย

มาก โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือความรู้สึกวา่งานมีความมัน่คง มีค่าเฉล่ีย 7.82  

ความผูกพนัของพนักงานทีม่ีต่อองค์การเอกชน  เขตกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีค่าเฉล่ีย

เห็นดว้ยมาก โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดคือ ท่านมีความภาคภูมิใจมากท่ีไดเ้ป็นส่วน

หน่ึงขององคก์าร  มีค่าเฉล่ีย 7.33 

5. อภิปรายผลการวจัิย 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี  

ลกัษณะส่วนบุคคล 

 ลักษณะส่วนบุคคล 6 ด้านได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 

ระยะเวลาการปฎิบติั รายได ้และระดบัตาํแหน่งงาน ลว้นมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องค์การอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ พบว่า ไม่ส่งผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของพนักงาน อันเน่ืองจากองค์การให้
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ความสําคญัและโอกาสกบัพนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงเท่าเทียมกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อรัญญา สุวรรณวิก (2541) ไดศึ้กษาเร่ือง ความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัยคูอม ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานท่ีมีเพศ

และการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ จิรากุล วสะพนัธ์ุ (2544 ) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความพึงพอใจในงานกบัความผกูพนัองคก์ร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทัโอจิ เป

เปอร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า พนกังานบริษทัฯ ท่ีมีเพศ อาย ุ

สถานภาพการสมรส อายุงาน รายได ้ และประสบการณ์ในการยา้ยงานแตกต่าง

กนัมีความผกูพนัองคก์รไม่แตกต่างกนั  

ปัจจัยความพงึพอใจในการปฎบิัติงาน 

ปัจจยัความพึงพอใจในการปฎิบติังานด้านต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา่  พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีความ

ตอ้งการ (Need Hierarchy Theory) ของ Maslow ท่ีมีพื้นฐานมาจากความตอ้งการ

ของมนุษย ์คือ ความตอ้งการทางด้านร่างกายของมนุษยจ์าํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บ

อยา่งสมบูรณ์เสียก่อนมนุษยจึ์งจะเกิดความตอ้งการในขั้นต่อๆ จนกระทัง่ถึงขั้นท่ี 

5 คือ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสําเร็จในชีวิตโดยพนกังานในองคก์ารเรียนรู้

ถึงเป้าหมายและค่านิยมขององค์การว่าองค์การเป็นองค์การท่ีมีความมั่นคง 

ลักษณะงานของตัวเองทํามีความมั่นคง และความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของ

องค์การ ตลอดจนความพร้อมภายในองค์การและความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน

และผูบ้งัคบับญัชา ลว้นส่งผลให้พนกังานให้เกิดความคาดหวงัในงานวา่สามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึนจนทาํให้มีความตั้งใจอยา่ง

แน่วแน่ท่ีจะทาํงานให้กบัองคก์าร รวมทั้งองคก์ารมีค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ี

ดีจนทาํใหไ้ม่อยากเปล่ียนงานหรือลาออกจากองคก์าร 

 

 

 



90 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

ข้อเสนอแนะจากการทาํวจัิยคร้ังนี้ 

จากผลการศึกษาเร่ืองความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์การเอกชน 

เขตกรุงเทพมหานครผูว้จิยัใคร่ขอเสนอแนะและเสนอความคิดเห็นจากการศึกษา

คร้ังน้ี ดงัน้ี 

 1.  สําหรับองค์การเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้นํากรอบ

แนวความคิดใหม่ ( Modified Model) ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไปปรับใชใ้น

องคก์ารสาํหรับการปฎิบติัการจริง เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผกูพนั

ของพนกังานต่อองคก์าร 

 2. สําหรับผูท่ี้สนใจศึกษาวิจยั ให้ทาํการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนปัจจยัดา้น

ตวัแปรอิสระใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อผลการศึกษาท่ีแม่นยาํและเท่ียงตรง 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพนักงานองค์การเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครเท่านั้นโดยท่ีไม่ไดเ้จาะ ลึกถึงลกัษณะธุรกิจขององค์การ และ

เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีแม่นยาํมากข้ึน ควรระบุประเภทหรือลกัษณะธุรกิจของ

องคก์ารใหช้ดัเจน 

 2.ศึกษาเพิ่มเติมถึงประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคในการทาํงานท่ีพนกังาน

ในองค์การประสบอยู่ในปัจจุบนัเพื่อจะไดน้าํผลการศึกษาไปเป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้คลอบคลุมทุกด้าน

ต่อไป 

 3. ศึกษาปัจจยัในด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและส่งผลต่อความผูกพนัของ

พนักงาน เช่น ด้านขวญัและกาํลังใจ ทศันคติ  ความจงรักภกัดีต่อองค์การ ท่ี

ก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารใหม้ากข้ึน 
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