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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ     

                                บริษัทยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทยจํากดั 

FACTORS   INFLUENCING  EMPLOYEE’S ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT OPERATIONAL OF YUM INTERNATIONALTHAILAND  

เสาวลกัษณ์ แสงจนัทร์¹ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ² 

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

บทคดัยอ่ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดัวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้

อิสระเพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลและความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจ

และปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์ร ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งระดบั

ผูจ้ดัการ หัวหน้างานและระดบัพนกังานโดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างรวม 400 คนส่วน

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 4ส่วนดงัน้ีคือ (1) สอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  

อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  ตําแหน่งงาน  อายุงานและรายได้

(2)สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานดา้นความสําเร็จในงาน 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ

ในงาน ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี(3) สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัคํ้าจุนในการ

ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้านสภาพการทํางานและความมั่นคงและด้าน

ผลประโยชน์ตอบแทน (4) สอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั 

 

¹ นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

² อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ    มหาวทิยาลยั

รังสิต 



161 
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              ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเท

อรองส์ประเทศไทยจาํกดั ดา้น อาย ุสถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน อายุงานและรายได้

มีความแตกต่างกนัต่อความผกูพนัในองคก์ร ดา้นปัจจยัจูงใจพบว่า มีเพียงปัจจยัจูงใจ

ดา้นความรับผิดชอบในงานเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัธ์ในองค์กรส่วน

ปัจจยัคํ้าจุนท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นนโยบายการบริหารขององคก์ร ดา้นการปกครอง

บงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง 

ดา้นผลประโยชน์ตอบแทนพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์รทุกดา้น 

Abstract 

According to the study of the factors influencing toemployee’s 

organizational commitment operational of Yum International, Thailand, the main 

purpose of this research is to understand the difference between personal factor and 

the relationship between incentive factor and sustaining factor. Therefore, this study 

is influence to the relationship between employee’s operations in the organization of 

Yum restaurant, Thailand. The representative sample is included with more than 400 

people who were responded in the position of manager, supervisor, and employees.  

       During the process of information collecting, we use query as the tools to collect 

the information. However, those questions can indicated into four different parts. 

1. Personal question: including of sex, age, marries status, gender, working 

period, education, and income.  

2. Question about an incentive factors of employees that related to the work 

successive, expectative, responsibility, and the future career. 

3. Question about the sustaining factor; including of policy and administration, 

administrative superiors, relationship between co-workers, working 

condition and security, and benefits. 

4. Question about the situation between organization and operational 

employees of Yum International, Thailand.  
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       As the result of this research, the reason that made the differentiation between 

the relationships in the organization of employees who respond to the operation 

function is age, job position, work period, and income. 

           Therefore, in the part of intensive factors, we found that the work 

responsibility is the only reason to maintain the relationship of the organization in 

the function of sustaining factors. It’s also including with the management and 

policies of the organization, administrative superiors, and relationship between co-

workers, working condition and security. However, we found that the benefits are 

related to all aspects of the organization. 

KEYWORDS:FACTORS,COMMITMENT,WORK,YUM RESTAURANT 

INTERNATIONAL THAILAND 

1.บทนํา 

            ปัจจุบนัการเติบโตดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตวัอย ่าง

ต่อเน่ือง ปัญหาใหญ่ที่ทุกองค์กรตอ้งเผชิญคือปัญหาอตัราการลาออกของพนกังาน

สายงานปฏิบติัการมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆเน่ืองจากพนกังานมีทางเลือกที่มากข้ึน

ท่ีจะตดัสินใจไปอยู่กบัองค์กรท่ีดีกว่าทั้งในเร่ืองสวสัดิการและผลประโยชน์ต่างๆท่ี

มีให้เลือกมากมาย  แต่ละองค์กรพยายามในการหาวิธีการท่ีจะทาํให้พนักงานใน

องค์กรของตนเองมีความผูกพนัต่อองค์กรซ่ึงส่งผลให้การทํางานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้      

            ด้วยเหตุน้ีเองผูศึ้กษาได้เห็นถึงความสําคญัของปัญหาและสนใจท่ีจะศึกษา

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองกรค์โดยมุ่งท่ีจะรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองค์กรของพนกังาน

ฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดัเพื่อจะไดท้ราบสาเหตุและ

สภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงและนําข้อมูลท่ีได้มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

อตัราการลาออกของพนักงานท่ีเพิ่มสูงข้ึนและวิธีการสร้างความผูกพนัในองค์กร

เพื่อใหพ้นกังานมีความผกูพนัในองคก์รและปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์ององคก์รและนาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์รต่อไป 



163 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

            1.เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัใน

องคก์รของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  

            2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัใน

องคก์รของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  

  3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัใน

องคก์รของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  

สมมติฐาน 

 1.ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา  ตาํแหน่งงาน อายุงาน และรายไดข้องพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรส

เทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหค้วามผกูพนัในองคก์รแตกต่างกนั 

 2.ปัจจยัจูงใจท่ีประกอบไปด้วย ความสําเร็จในการทาํงาน การได้รับการ

ยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบในงาน และความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ี มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์รของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ

บริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  

 3.ปัจจัยคํ้ าจุนท่ีประกอบไปด้วย นโยบายการบริหาร การปกครองบงัคับ

บัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สภาพการทํางานและความมั่นคง และ

ผลประโยชน์ตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กรของพนักงานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน

ฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  

 2.เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรขงพนักงานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  
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3.เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการบริหารงานบุคลากรของบริษทั

เพื่อลดอตัราการลาออกของพนักงาน ฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศ

ไทยจาํกดั  

 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

    ตัวแปรอสิระ                                                        

(Independent Variable)                                     

                                                                             

 

 

 

 

 

  

                                                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ตาํแหน่งงาน 

6. อายงุาน 

7. รายได ้

 

ปัจจัยคํา้จุน 
1. นโยบายและการบริหาร 

2. การปกครองบงัคบับญัชา  

3. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

4. สภาพการทาํงานและความมัน่คง 

5. ผลประโยชน์ตอบแทน 

 

ปัจจัยจูงใจ 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 

2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

4. ความรับผดิชอบในงาน 

5. ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

 

ความผกูพนัในองคก์รของ

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ

บริษทัยมัเรสเตอรองส์

ประเทศไทยจาํกดั 
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2. แนวคิด 

ในการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน

ฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเตอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูล 

เอกสาร แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งภายในประเทศและ

ต่างประเทศดงัน้ี 

อรพินท์ สุขสถาพร( 2542 ) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง

ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีแสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ร มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบั

สมาชิกองค์กรคนอ่ืน ๆ และเต็มใจท่ีจะอุทิศกาํลงักายและกาํลงัใจ เพื่อปฏิบติัภารกิจ

ขององค์กรซ่ึงแสดงให้เห็นถึง ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และการยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์ร 

วชัรา  วชัรเสถียร (  2540 ) กล่าวไวว้่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง 

ความสัมพนัธ์อันเข้มแข็งของบุคคลท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กรและความ

เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร  บุคคลโดยทัว่ไปจะมีความรู้สึกผกูพนัเป็นธรรมชาติในตนเองอยู่

แล้ว เพราะตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม แต่ก็ไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีความผูกพนัต่อ

องค์กรไดอ้ย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ ในความผูกพนันั้นก็จะมีความไม่ผูกพนัแฝงอยู่ดว้ย 

หากมีขอ้เสนอบางอยา่งท่ีพิเศษกวา่ เขาก็พร้อมท่ีจะออกไปจากองคก์ร 

             ORPEN. (   อา้งถึงใน อรปภากร  รัตน์หิรัญกร 2542  ) ไดส้รุปแนวคิดในเร่ือง

ความผกูพนัต่อองคก์รออกเป็น 3 ดา้นคือ  

1.  ดา้นความผกูพนัปกติ เป็นความรู้สึกถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งกระทาํเพื่อ

ความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และเพื่อรักษาความเป็นสมาชิกภาพไว ้

2. ด้านความผูกพนัท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นความสมดุลระหว่างการรับรู้ของ

พนกังานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองรางวลั หรือผลประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บ ถือเป็นหนา้ท่ีในการรับรู้

ของพนกังานในเร่ืองการลงทุนของบริษทัท่ีให้กบัพนกังาน เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทั

อ่ืน  

3. ดา้นความผกูพนัทางจิตใจ เป็นความผกูพนัในดา้นอารมณ์ เป็นความรู้สึก

เก่ียวข้องผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร รวมทั้งประสบการณ์ท่ีได้ร่วมงานใน

องคก์ร ทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร 



166 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

            PORTER  AND STEERS ( อา้งถึงใน อรปภากร รัตน์หิรัญกร 2542  ) กล่าวไว้

วา่ ความผกูพนัต่อองคก์รจะส่งผลในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

ผลการปฏิบติังาน, อายงุาน,  อตัราการขาดงาน, อตัราการเขา้, การออกจากงาน  

           STEERS   ( อา้งถึงใน วชัรา วชัรเสถียร 2540  ) กล่าวไวว้า่ความผกูพนัต่อ

องคก์รมีผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์ร ซ่ึงสรุปไดว้า่ความผกูพนั

ต่อองคก์รส่งผลต่อส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี  

            1. นาํมาใชใ้นการทาํนายอตัราการเขา้และออกจากงานของสมาชิกในองคก์ร  

            2. เป็นแรงผกัดนัให้ผูป้ฏิบติังานในองค์กรทาํงานไดดี้ มีผลงานสูง มีการมา

ทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ และส่งผลต่อความคงอยูข่องบุคคลในองคก์ร 

            3. เป็นตวัเช่ือมความตอ้งการของสมาชิกในองค์กรให้เขา้กบัเป้าหมายของ

องคก์รทาํใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

            4. ช่วยลดสิทธิผลจากภายนอก อนัเป็นผลเน่ืองมาจากสมาชิกมีความรัก และ

ความผกูพนัต่อองคก์รมาก  

            5. ใชเ้ป็นตวัช้ีวดัท่ีดีตวัหน่ึงของการมีประสิทธิผลขององคก์ร  

            6. ความผูกพนัต่อองค์กรถ้ามีมากจะนาํไปสู่การเพิ่มข้ึนของผลผลิตและลด

อตัราการลาออกของพนกังานดว้ย  

 GRUSKY ET   AL.  (อา้งถึงใน ธีระ 2532 ) พบวา่ สมาชิกในองคก์ารท่ีมี

ความรู้สึกวา่มีความกา้วหนา้และประสบความสําเร็จในงานสูงจะเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เขา

รู้สึกผูกพนักบัองค์การสูง  ซ่ึงตรงขา้มหากเขาไม่มีความรู้สึกเช่นนั้น ความผกูพนัต่อ

องคก์ารก็จะนอ้ยลงดว้ย 

 THOMSON   AND  MABEY( อา้งถึงใน วชัรา วชัรเสถียร 2540  )  

ได้กล่าวถึง เหตุท่ีทําให้เกิดความผูกพันไว้ว่า ประกอบด้วย ตัวแปรส่วนบุคคล              

ลกัษณะงาน     บทบาท    การบงัคบับญัชา   การมีอิสระในการเลือก  ความสอดคลอ้ง

ของความคาดหวงัต่อส่ิงท่ีประเมินไว ้   การมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรมและการบรรจุ

ในตาํแหน่งงานท่ีเหมาะสมและ ขั้นตอนในการสรรหาและบรรจุคนเขา้ทาํงาน  

          MOWDAY PORTER AND STEERS (อา้งถึง ใน วชัรา วชัร-เสถียร   2540  ) 



167 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

กล่าวไวว้่าความผูกพนัต่อองค์กรจะประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะของทศันคติท่ีแสดง

ออกมาสามประการ คือ  

          1. มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร  

          2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากในการปฏิบติังานในองคก์ร  

          3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะดารงความเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป  

         DUMHAM, GRUBE AND CASTANEDA (อา้งถึงใน นงเยาว ์แกว้มรกต    

2542 )ไดส้รุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์รแต่ละดา้นดงัน้ี  

          1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัดา้นจิตใจ ไดแ้ก่  การรับรู้คุณลกัษณะงานการ

พึ่งพาไดข้ององคก์ร    การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร  

         2. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร ไดแ้ก่  อาย ุ     อายงุาน   

ความพึงพอใจในอาชีพ      ความตั้งใจท่ีจะลาออก   

          3. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ประกอบดว้ย  ความผกูพนักบั

เพื่อนร่วมงาน    การพึ่งพาไดข้ององคก์ร     การมีส่วนร่วมในการบริหาร  

 3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั”เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยศึกษา

คน้ควา้จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

             แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่ง คือพนกังานฝ่าย

ปฏิบัติการบริษัทยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจํากัดจึงใช้วิธีการสํารวจโดยใช้

แบบสอบถามทาํการสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ 

บทความทางวชิาการ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือพนักงานฝ่ายปฏิบัติการของ

บริษทัยมัเรสเตอรองส์ประเทศไทยจาํกดั ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 
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  2.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่

สามารถนบัไดจึ้งใช้วิธีการคาํนวนกลุ่มตวัอย่างโดยอา้งอิงจากสูตรการหาค่าจาํนวน

ตวัอยา่งท่ีไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอน(Infinite Population) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95 % โดยมีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน + 5%   ทาํการเก็บกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 

ตวัอยา่ง  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม  แบ่งเป็น 4 ส่วน  ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี1แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

 ส่วนท่ี2แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์ร 

 ส่วนท่ี3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์ร 

  ส่วนท่ี4  ศึกษาความผกูพนัในองคก์ร  

 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการวดั 2 แบบ ดว้ยกนัคือ  

 1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยใชก้ารทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ  

ทดสอบเน้ือหาของแบบสอบถามโดยศึกษาจากงานวจิยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทดสอบโครงสร้างของแบบสอบถามโดยการนาํแบบสอบถามจาํนวน30ชุดไปทาํการ

ทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายก่อนจะทดสอบจริง  

 2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามจาํนวน 30 

ชุด นาํไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย

การหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบาช(Cronbach’sAlpha  

Coefficient)โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปการประมวลผลขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั 

ทาํการประมวลผลขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไปโดยใชส้ถิติต่างๆ ดงัน้ี:  

1.สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) : Frequency:  การหาค่าร้อยละ และ

ความถ่ีอธิบายตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา ตาํแหน่งงาน อายุงาน และรายได ้ Descriptive : การใช้ค่าเบ่ียงเบน กบั

ค่าเฉล่ียในการอธิบายตวัแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจยัจูงใจ 5ด้านและปัจจยัคํ้ าจุน 5

ดา้น 

2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics): เพื่อทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา  

Anova: Independent Sample T-Test: ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยตวัแปรเป็น
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แบบเชิงคุณภาพท่ีมีแค่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ กบัตวัแปรเชิงปริมาณ    F-Test: ใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐานโดยตวัแปรเป็นแบบเชิงคุณภาพกบัตวัแปรเชิงปริมาณวิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกบั อายุ สถานภาพสมรส    ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน   อายุงานและ

รายได ้

Multiple Regression Analysis หรือ MRA: จะใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตวัแปร

เป็นตวัแปรเชิงปริมาณทั้งคู่  

4.สรุปผลการวเิคราะห์ /ปัจจัยส่วนบุคคล 

           ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือพนกังานฝ่ายปฏิบติัการของบริษทัยมัเรสเท

อรองส์ประเทศไทยจาํกดัใชว้ธีิการคาํนวนกลุ่มตวัอยา่งโดยอา้งอิงจากสูตรการหาค่าท่ี

ไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอนโดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาด

เคล่ือนไม่เกิน 5%  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะดงัน้ี กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายร้อยละ54.0 

และเพศหญิงร้อยละ 46.0 มีอาย ุ20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 อายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 28.0 อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.3 อายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.8 และอาย ุ

41 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.8  ส่วนสถานภาพการสมรส สถานภาพโสด คิดเป็นร้อย

ละ 60.0  สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 35.3 และสถานภาพหยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 

4.8 ส่วนระดบัการศึกษา ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.3 ระดบัปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 37.0 และระดบัปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.8 กลุ่มตวัอย่างมี

ตาํแหน่งงานพนกังานชัว่คราว  คิดเป็นร้อยละ23.8  ตาํแหน่งพนกังานประจาํ คิดเป็น

ร้อยละ15.0 ตาํแหน่งหวัหนา้งาน คิดเป็นร้อยละ 21.0  ตาํแหน่งผูจ้ดัการ คิดเป็นร้อยละ

40 .3  กลุ่มอายงุานตํ่ากวา่ 5ปี คิดเป็นร้อยละ 48   .5 กลุ่มอายุงาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ

34  .8 กลุ่มอายุงาน 11-15ปี คิดเป็นร้อยละ 11.3 กลุ่มอายุงาน 16 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อย

ละ 5.5 กลุ่มรายไดต้ ํ่ากวา่ 15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 57.5 กลุ่มรายได1้5,001-25,000

บาทคิดเป็นร้อยละ27.8กลุ่มรายได2้5,001 -35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.3 กลุ่มรายได ้

35,000บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.5 

 

 



170 
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บทสรุปตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบความสมมติฐาน 

 

ค่านยัสาํคญั 

 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 

ตามสมมติฐาน 

 

เพศ .488    

อาย ุ .000    

สถานภาพการสมรส .000    

ระดบัการศึกษา .346    

ตาํแหน่งงาน .000    

อายงุาน .000    

รายได ้ .000    

ความสาํเร็จในการทาํงาน .484    

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ .201    

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั .468    

ความรับผดิชอบในงาน .000    

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี .962    

นโยบายและการบริหาร .000    

การปกครองบงัคบับญัชา .030    

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน .001    

สภาพการทาํงานและความมัน่คง .000    

ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน .000    

 

จากการศึกษา“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั”สรุปผลไดด้งัน้ี 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กร

บริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั จากผลสรุปขา้งตน้ เห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่าง
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ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 36-40 ปี มีสถานภาพสมรสหย่าร้าง ระดับ

การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปตาํแหน่งพนกังานประจาํ มีอายุงาน16ปีข้ึนไปและมีรายได ้

35,001บาทข้ึนไป เป็นผูท่ี้มีความผกูพนัธ์ภายในองคก์รสูงสุด 

2.ปัจจยัจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัธ์ในองค์กรของพนักงานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั จากผลการวจิยัพบวา่  

2.1ปัจจยัจูงใจดา้นความสาํเร็จในงานพบวา่มีระดบัปัจจยัจูงใจดา้นความสําเร็จ

ในงานเร่ืองงานท่ีไดรั้บมอบหมายมกัสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวม้ากท่ีสุด 

2.2ปัจจยัจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีระดับปัจจยัจูงใจด้านการ

ได้รับการยอมรับนับถือเร่ืองการได้รับการแสดงความยินดีจากเพื่อนร่วมงานเม่ือ

ปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จ มากท่ีสุด 

2.3ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบติัพบว่ามีระดับปัจจยัจูงใจด้าน

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัเร่ืองลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถ

และน่าสนใจมากท่ีสุด  

2.4ปัจจยัจูงใจดา้นความรับผดิชอบในงาน พบวา่มีระดบัปัจจยัจูงใจดา้นความ

รับผิดชอบในงานเร่ืองงานท่ีปฏิบัติตามหน้า ท่ีและงานได้รับมอบหมายจาก

ผูบ้งัคบับญัชาบรรลุผลตามเป้าหมายและเวลาท่ีกาํหนด มากท่ีสุด  

2.5ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี พบวา่ มีระดบัปัจจยัจูงใจ

ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี เร่ืองการมีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งตามความรู้

ความสามรถและเร่ืององค์กรสนับสนุนในเร่ืองการพฒันาความรู้ความสามารถมาก

ท่ีสุด  

3.ปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัธ์ในองค์กรของพนักงานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั จากผลการวจิยัพบวา่  

3.1ปัจจยัคํ้ าจุนด้านนโยบายและการบริหารพบว่ามีระดับปัจจยัคํ้ าจุนด้าน

นโยบายและการบริหารเร่ืององคก์รมีการติดต่อส่ือสารท่ีดีภายในองคก์รมากท่ีสุด  

3.2ปัจจยัคํ้ าจุนด้านการปกครองบงัคบับญัชาพบว่ามีระดบัปัจจยัคํ้ าจุนด้าน

การปกครองบงัคบับญัชาเร่ืองผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็นธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

โดยเท่าเทียมกนั มากท่ีสุด  
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3.3ปัจจยัคํ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานพบวา่มีระดบัปัจจยัคํ้าจุน

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเร่ืองเพื่อนร่วมงานมีการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั 

มากท่ีสุด 

3.4ปัจจยัคํ้าจุนดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คงพบวา่มีระดบัปัจจยัคํ้าจุน

ดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คงเร่ืององค์กรเป็นองค์กรท่ีมีความมัน่คงในการ

ทาํงาน มากท่ีสุด รองลงมาคือ เร่ืองสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน  

3.5ปัจจัยคํ้ าจุนด้านผลประโยชน์ตอบแทนพบว่ามีระดับปัจจยัคํ้ าจุนด้าน

ผลประโยชน์ตอบแทนเร่ืองมีความพอใจต่อสวสัดิการท่ีองคก์รมีใหม้ากท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

          สมมติฐานข้อที่1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่มีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น อาย ุ

สถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน อายุงานและรายได้ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ

บริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดัท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ความผกูพนัในองคก์ร

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

           สมมติฐานข้อที่2 ปัจจยัจูงใจท่ีประกอบไปดว้ย ความสําเร็จในการทาํงาน การ

ได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน และ

ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรของ

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกัดผลการทดสอบ

สมมติฐานปัจจยัจูงใจพบวา่ 

1.ดา้นความสําเร็จในงาน ผลการทดสอบพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัในองคก์รท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

2.ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ผลการทดสอบพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัในองคก์รท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

3.ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ผลการทดสอบพบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัในองคก์รท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

4.ดา้นความรับผิดชอบในงาน ผลการทดสอบพบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัในองคก์รท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
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5.ด้า น ค ว า ม ก้า วห น้า ใ นตํา แ หน่ ง ห น้า ท่ี ผ ล ก า รท ดส อบ พ บ ว่า ไ ม่ มี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์รท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

                  สมมติฐานข้อที่3 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคํ้าจุนท่ีประกอบไปดว้ย 

นโยบายการบริหารองคก์ร การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

สภาพการทาํงานและความมัน่คง และผลประโยชน์ตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัในองคก์รของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั

พบว่า ปัจจยัคํ้ าจุนด้านนโยบายการบริหารขององค์กร การปกครองบังคับบัญชา 

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน สภาพการทาํงานและความมัน่คงและผลประโยชน์

ตอบแทนมีความสัมพันธ์กับความผูกพนัในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ

บริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05      

5.อภิปรายผลการวจัิย  

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของ

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั”ไดน้าํแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

เม่ือพิจารณาถึงเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัพบวา่มีความผูกพนัใน

องคก์รไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

อรัญญา  สุวรรณวิก (2541) ไดศึ้กษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัยู

คอมผลการศึกษาพบว่าพนักงานท่ีมีเพศและการศึกษาแตกต่างกนัมีความผูกพนัใน

องคก์รไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาด้านอายุพบว่าพนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความผูกพนัใน

องคก์รแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพนกังานท่ีมีอายุ 20-25 ปี มี

ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงพนกังานท่ีมีอายุ 20-25 ปี มีความผูกพนั

ต่อองคก์รโดยรวมนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายุ 26-30 ปี   31-35 ปี  36-40 ปีและ 41ปีข้ึน

ไป  อนัเน่ืองมาจากอายุทาํให้คนมีขอ้จาํกดัในการเปล่ียนงาน เม่ือคนมีอายุมากข้ึนจึง

อยู่กับองค์กรมากข้ึนและทาํให้เขามีความผูกพนัต่อองค์กรมากข้ึนตามไปด้วยซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเฮบิเนียและอลตัโต ( อา้งถึงใน สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์ 
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2544) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

กล่าวคือ คนท่ีมีอายมุากจะมีความผกูพนัต่อองคก์รสูงกวา่คนท่ีมีอายนุอ้ย  

              เม่ือพิจารณาด้าน สถานภาพการสมรส พบว่า มีความแตกต่างกนัต่อความ

ผกูพนัในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพนกังานท่ีมีสถานภาพโสดมี

ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมน้อยกว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส ,หย่าร้าง 

เน่ืองจากพนกังานท่ีมีสถานภาพโสดอาจไม่มีภาระมากเท่ากบัพนกังานท่ีมีสถานภาพ

สมรส,หย่าร้าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เชลท ( อา้งถึงในสามารถ ศุภรัตน์

อาภรณ์ 2544) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ร ความพึงพอใจในงาน และ

คุณภาพชีวิตของการทาํงานในมหาวิทยาลยั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า คนท่ีแต่งงานแลว้

จะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่คนท่ีเป็นโสด  

              เม่ือพิจารณาดา้นตาํแหน่งงานพบวา่ พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อความผูกพนัต่อในค์กรแตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้โดย 

พนักงานประจาํมีความผูกพนัในองค์กรสูงกว่าพนักงานชั่วคราว ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของ รัชดาภรณ์  เด่นพงศ์พนัธ์ุ (2539) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

แรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล 

คือ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาทาํงาน ตาํแหน่งงาน อตัราเงินเดือน โบนสัและ

ค่าตอบแทนอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

               เม่ือพิจารณาด้านอายุงาน พบว่าพนักงานท่ีมีอายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ความผูกพนัในองค์กรต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพนักงานท่ีมี

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16ปีข้ึนไป มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมมากท่ีสุด และ

พนกังานท่ีมีอายุงานตํ่ากว่า 5 ปี มีความผูกพนัในองค์กรนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวจิยัของ บูชานนั (อา้งถึงในสามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์ 2544) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

ความผูกพนัต่อองค์กรของผูจ้ดัการของบริษทัธุรกิจและรัฐบาล พบว่า ระยะเวลาท่ี

ทาํงานในองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร โดยผูจ้ดัการจะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มมากข้ึนตามระยะเวลาท่ีปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ร 

              เม่ือพิจารณาดา้นรายได ้พบวา่พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความผกูพนัใน

องคก์รแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพนกังานท่ีมีรายได ้35,001
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บาทข้ึนไปมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมมากท่ีสุด และพนกังานท่ีมีรายได1้5,001-

25,000บาท มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมนอ้ยท่ีสุด เน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนัท่ีซบเซาทาํใหค้่าใชจ่้ายต่างๆในชีวติประจาํวนัสูงข้ึน ทาํให้พนกังานท่ีมีรายได้

น้อยอาจคิดท่ีจะลาออกเพื่อหางานใหม่ท่ีมีเงินเดือนมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของ อรัญญา สุวรรณวิก (2541) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบริษทัยูคอม ผลการศึกษาพบว่า พนกังานท่ีมีเงินเดือนสูงและค่อนขา้งสูงมี

ความผกูพนัต่อองคก์รสูงกวา่พนกังานท่ีมีเงินเดือนตํ่าและปานกลาง  

ปัจจัยจูงใจท่ีประกอบไปด้วย ด้านความสําเร็จในงาน ด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้าน

ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี ผลจากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัจูงใจ พบว่า มีเพียง

ปัจจยัจูงใจดา้นความรับผิดชอบในงาน เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัธ์ใน

องค์กรซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ รัชดาภรณ์ เด่นพงศ์พนัธ์ุ(2539) ได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การพบว่า

แรงจูงใจในการทาํงานด้านปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัธ์ต่อองค์การ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ มีตวัแปร ท่ีสามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารไดอ้ยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงานและความรับผิดชอบในงานเม่ือ

พิจารณาถึงดา้นความรับผิดชอบในงาน พบว่า มีความสัมพนัธ์ กบัความผูกพนัธ์ต่อ

องคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

            ปัจจยัคํ้ าจุนท่ีประกอบไปด้วย ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร ด้านการ

ปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงานและ

ความมัน่คง และดา้นผลประโยชน์ตอบแทนพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของ

พนักงานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของอรอุมา ศรีสวา่ง (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยคํ้ าจุนและปัจจัยจูงใจ มี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กรอย่าง มีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 มีตวั

แปร 8 ตวั ท่ีสามารถพยากรณ์ ความผูกพนัต่อองค์กรไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 คือ ปัจจยัคํ้าจุน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สภาพการ
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ทาํงาน เงินเดือนและสวสัดิการ และความมัน่คงในการทาํงาน ปัจจยัจูงใจ 3 ด้าน 

ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน ลกัษณะงาน ท่ีปฏิบติั และความเจริญเติบโตในตนเอง

และอาชีพ  

6. ข้อเสนอแนะ   

              จากผลการศึกษาวิจยัข้างต้น เพื่อนําผลการวิจยัท่ีได้ในคร้ังน้ีไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการสร้างความผูกพนัภายในองค์กรให้เกิดข้ึนในตวัพนักงานผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

              1. พนกังานท่ีมีอายุ 20-25 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากเป็น

พนกังานรุ่นใหม่ทาํให้อาจจะยงัไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบังานหรือเพื่อนร่วมงาน

ไดม้ากนกั ดงันั้น องคก์รควรเอาใจใส่พนกังานเขา้ใหม่ ควรมีการจดัสวสัดิการต่างๆ

และกิจกรรมท่ีดีใหก้บัพนกังาน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานในองคก์ร  

              2. พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสโสดมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมนอ้ยกวา่

พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส ,หยา่ร้าง  องคก์รควรมีการจดัแนะแนวให้พนกังานเห็น

ถึงความมัน่คงในอาชีพและชีวิตในระยะยาวเพื่อให้พนกังานตอ้งการรักษาสภาพการ

เป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป  

              3.ตาํแหน่งงานพนกังานประจาํมีความผกูพนัในองค์กรโดยรวมมากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลในเร่ืองรายไดข้อง ดงันั้น องคก์รควรให้ความสําคญักบัพนกังาน

ชัว่คราว ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเงินเดือน สวสัดิการ               

             4. อายุงานพนกังานท่ีมีอายุงาน 16 ปีข้ึนไป มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม

มากท่ีสุดและพนกังานท่ีมีอายุงานตํ่ากว่า 5 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมนอ้ย

ท่ีสุด ดงันั้น องคก์รควรมีการจดัฝึกอบรมพนกังานใหม่ให้เขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี ซ่ึง

จะทาํใหพ้นกังานท่ีมีอายงุานท่ีนอ้ย ไม่เกิดความกดดนัในการทาํงาน  

             5. พนกังานท่ีมีรายได ้35,001บาทข้ึนไปมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมมาก

ท่ีสุด และพนักงานท่ีมีรายได้ 15,001-25,000บาท มีความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม

น้อยท่ีสุด ดงันั้น องค์กรควรท่ีจะมีการทบทวนนโยบายหรือโครงสร้างในเร่ืองของ

ค่าจา้งท่ีจะเอ้ือประโยชน์ใหก้บัพนกังานท่ีมีรายไดน้อ้ยเพื่อท่ีจะใชจ่้ายไดเ้พียงพอ 
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            6. ดา้นนโยบายการบริหารองคก์ร องคก์รควรมีนโยบายในการลดขั้นตอนใน

การปฏิบติังานเพื่อให้การทาํงานคล่องตวัลดขั้นตอนการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อนซ่ึงจะทาํให้

พนกังานในองคก์รปฏิบติังานไดร้วดเร็วมีประสิทธิภาพและพนกังานไม่เกิดความเบ่ือ

หน่ายในการปฏิบติังาน 

           7. ด้านการปกครองบงัคบับญัชา องค์กรควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน

ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานเพื่อสร้างความผกูพนัใน 

            8. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานองคก์รควรมีการจดักิจกรรมระหวา่งฝ่าย

เพื่อใหพ้นกังานมีโอกาสในการทาํกิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้พนกังานในองคก์รไม่มีการ

แบ่งพรรคแบ่งพวกและก่อใหเ้กิดความสามคัคีและความผกูพนัในองคก์ร 

            9. ดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง องค์กรควรจดัให้มีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอ่ืนๆเช่น ห้องพกัสําหรับพนกังาน เพื่อให้พนกังานได้รับความสะดวกสบาย

และอยากท่ีจะทาํงานใหอ้งคก์ร 

              10. ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน องคก์รควรสร้างความเสมอภาค เป็นธรรม 

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นการประเมินปรับเงินเดือนและสวสัดิการให้กบั

พนกังานภายในองคก์รซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกวา่ไดรั้บความเป็นธรรม 

           11. ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี องคก์รควรกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการ

พิจารณาการเล่ือนตาํแหน่งให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมเพื่อให้พนักงานใช้เป็น

เกณฑ์ในการปรับปรุงและพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองไปสู่ความกา้วหน้า

ในตาํแหน่งงาน 

 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

          1.ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของ

พนกังานเช่นลกัษณะขององค์กรเน่ืองจากมีปัจจยัหลายตวัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัใน

องคก์รของพนกังาน 

          2.ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของพนักงานกับ

หน่วยงานอ่ืนเพื่อนาํผลท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุงแนวทางการบริหารภายในองคก์ร

ในดา้นต่างๆท่ีทาํใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร 
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ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ จิตวิทยาทัว่ไป. พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั กรุงเทพ, 2537 

ทิพวรรณ   หล่อสุวรรณรัตน์. ทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม่, สาํนกัพิมพ ์รัตนไตร, 

            กรุงเทพฯ,2550 

อนิชวงั   แกว้จาํนงค.์ หลกัการจดัการ, สาํนกัพิมพ ์นาํศิลป์โฆษณา, สงขลา, 2552 

            ทองพนัชัง่ พงษว์ารินทร์. ปัจจยั และประโยชน์ท่ีไดจ้ากความผกูพนั. 

อาํนวย แสงสวา่ง.  จิตวทิยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: อกัษราพิพฒัน์, 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทยจำกัดวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อความผู...
	Abstract
	1. Personal question: including of sex, age, marries status, gender, working period, education, and income.
	2. Question about an incentive factors of employees that related to the work successive, expectative, responsibility, and the future career.
	3. Question about the sustaining factor; including of policy and administration, administrative superiors, relationship between co-workers, working condition and security, and benefits.
	3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทยจำกัด
	1.ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  ตำแหน่งงาน อายุงาน และรายได้ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทยจำกัด ที่แตกต่างกันส่งผลให้ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน
	2.ปัจจัยจูงใจที่ประกอบไปด้วย ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน และความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทยจำกัด
	3.ปัจจัยค้ำจุนที่ประกอบไปด้วย นโยบายการบริหาร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สภาพการทำงานและความมั่นคง และผลประโยชน์ตอบแทนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทยจำกัด
	1.เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทยจำกัด
	3.ระเบียบวิธีวิจัย
	สมมติฐานข้อที่1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน อายุ สถานภาพสมรส ตำแหน่งงาน อายุงานและรายได้ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทยจำกัดที่แตกต่างกันส่งผลให้ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
	สมมติฐานข้อที่2 ปัจจัยจูงใจที่ประกอบไปด้วย ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน และความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรสเทอรองส...
	สมมติฐานข้อที่3 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยค้ำจุนที่ประกอบไปด้วย นโยบายการบริหารองค์กร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สภาพการทำงานและความมั่นคง และผลประโยชน์ตอบแทนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบั...
	5.อภิปรายผลการวิจัย

