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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน  

กรณีศึกษา บริษัทนวกจิประกนัภัยจํากดั มหาชน 

(FACTOR OF ORGANIZATION THAT RELATION WITH EMPLOYEE 

ENGAGEMENT : CASE STUDY NAVAKIJ INSURANCE) 

ชยัโรจน์ กลัยาณลาภ 1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงาน กรณีศึกษา บริษทันวกิจประกันภยั จาํกดั(มหาชน)” มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร และระดบัความผูกพนั โดยกาํหนด

ปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วน

บุคคล และปัจจยัดา้นองคก์รและลกัษณะงาน 

  การศึกษาในคร้ังน้ีใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่างจาํนวนทั้ งส้ิน 410 ชุด นําเสนอผลการศึกษาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ

ความผกูพนัองคก์รดว้ยการคาํนวณทางสถิติ 

 ผลการศึกษาพบว่า  ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทนวกิจ

ประกนัภยั จาํกดั(มหาชน) อยู่ในระดบัสูง สําหรับการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีคาดว่าจะ

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อความผกูพนั

ต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัดา้นองคก์รและลกัษณะงานไม่มีผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนระดบัความผกูพนัต่อองคก์รนั้น

อยูใ่นระดบัท่ีสูง 

คําสําคัญ : ความผกูพนั, บริษทันวกิจประกนัภยั จาํกดั(มหาชน) 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 The objective is to study factors that affecting organization commitment 

and level of commitment. It is determined by factors that are associated with 

commitment to the organization including personal and organizational factors as 

well as job characteristics. 

This study used a questionnaire to collect data from 410 samples. The 

results is presented by percentage, mean and standard deviation together with 

analyze of the relationship between various factors that will be affected to 

organizational commitment by statistical results. 

The results showed that organizational commitment of NAVAKIJ 

Insurance Co., (PLC) employees is high. For the factors which is expected to affect 

organizational commitment. The personal factors have statistically significant 

affecting organizational commitment but the organization factor and job 

characteristics do not have significant effect to the organizational commitment. 

However, in general the level of commitment to the organization is high. 

KEYWORDS : ENGAGEMENT, THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

บทนํา 

ปัจจุบนัการบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความสําคญัเพิ่มมาก

ข้ึนเร่ือยๆต่อองคก์รต่างๆทั้งในภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคราชการ  เพราะไม่วา่องคก์ร

จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด ยอ่มตอ้งเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคลทั้งส้ิน ดงันั้น

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จขององคก์รนั้นข้ึนอยูคุ่ณภาพของบุคลากรในองคก์ร ก่อนท่ีองคก์ร

ต่างๆจะเร่ิมเห็นความสาํคญัของการจดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้น บุคคลเคยถูกมองเห็น

วา่เป็นเพียงแค่ปัจจยัการผลิตหรือให้ความสําคญัเป็นแค่แรงงานหรือกาํลงัคน แต่ใน

ปัจจุบนับุคคลได้รับการนิยามใหม่โดยพฒันาความสําคญัเป็นทรัพยากรมนุษย ์ใน

อดีตบริษทัจะเป็นผูเ้ลือกพนักงานเขา้งาน แต่ในปัจจุบนัเน่ืองจากมีการยกคุณภาพ
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ทางการศึกษาทาํให้บุคคลนั้นๆมีความรู้ความสามารถท่ีมากข้ึน จึงทาํให้บุคคลมีการ

คดัเลือกบริษทัในการเขา้ไปร่วมงานเหมือนกนั ดว้ยประการน้ีจึงทาํให้บริษทัใหญ่เร่ง

สร้างและพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รทางเลือกของบุคคล (Employee of choice)  

การดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้ น มาจากพลังขับเคล่ือนของ

พนักงานในองค์กร หากพนักงานร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็ม

ความสามารถแล้ว ก็จะส่งผลให้องค์กรก้าวหน้าตามไปด้วย องค์กรจาํเป็นตอ้งให้

ความสาํคญัในทุกดา้นๆกบัพนกังาน  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัขององค์กรของพนกังานบริษทันวกิจประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบุคคลกบัความผูกพนัขององค์กร

ของพนกังานบริษทันวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองค์กรและลกัษณะงานกบัความ

ผกูพนัขององคก์รของพนกังานบริษทันวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน

บริษทันวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2. ทราบถึงระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน เพื่อหาวิธีเสริมสร้างความ

ผกูพนัต่อองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. เพื่อนาํไปประยุกต์ใช้ในการธาํรงรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูงของบริษทั

ต่อไป 

สมมติฐานในการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วยเพศ, อายุ, ตาํแหน่งงาน, 

สังกดัฝ่าย และอายงุานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นองคก์รและลกัษณะงานท่ีประกอบไปดว้ย งานท่ีมี

คุณภาพ, ความร่วมมือ, ความเป็นอิสระ, การได้รับการยอมรับ, ความกา้วหน้า, 

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํ และความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

กรอบแนวคิด 

 

ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 

 
 

แนวคิด 

การศึกษาและวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทันวกิจประกนัภยัจาํกดั มหาชน โดย

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้รวบรวมและทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

Employee engagement  (อา้งถึงใน สันติชยั  อินทรอ่อน, 2550) หมายถึง การ

บริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์แตกต่าง เพื่อดึงดูดคนท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ 
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ทกัษะ รวมทั้งวฒันธรรมการทาํงานท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนักบัองค์กรให้เขา้มา

ทาํงานร่วมกนั ซ่ึงเม่ือไดม้าแลว้ก็ตอ้งหาวิธีการรักษาคนดี คนเก่งเหล่าน้ีไวใ้ห้อยู่กบั

องคก์ร ซ่ึงแต่เดิมการรักษาคนดี คนเก่งไวม้กัจะมีการกล่าวถึงวา่คนท่ีจะอยูก่บัองคก์ร

ได้นานๆ แปลว่าเขาเหล่านั้นจะตอ้งมีขอ้ผูกมดั (commitment) กบัองค์กร มีความ

จงรักภกัดี (loyalty) ต่อองคก์รและมีความพึงพอใจ (satisfaction) ต่อองคก์ร 

เกศรา  รักชาติ (อา้งถึงใน เกศรา  รักชาติ, 2550) ได้ให้ความหมายของ 

employee engagement หมายถึง พนกังานท่ีมีความตั้งใจทุ่มเทพลงักาย พลงัใจให้กบั

การทาํงานท่ีรับผิดชอบอยา่งเต็มท่ี พนกังานจะรู้สึกถึงความทา้ทายกบังานท่ีทาํให้แต่

ละวนั พนกังานจะพฒันาตวัเองและดึงเอาความสามารถของตนเองพร้อมนาํมาใชใ้น

การทาํงานท่ีรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี 

อุไร ทะนนท ์(อา้งถึงใน อุไร ทะนนท,์ 2536)   จากแนวคิดความผกูพนัท่ีมีต่อ

องคก์รท่ีมีสอดคลอ้งและสามารถเช่ือมโยงไดก้บัความรักและความมุ่งมัน่ในงานได้

เป็นอย่างดี ความผูกพนัในองค์กรเป็นลักษณะของความผูกพนัท่ีเป็นทางการต่อ

องค์กร ซ่ึงแสดงออกโดยการปฏิบติังานตรงตามเวลาท่ีกาํหนดและความผูกพนัทาง

จิตใจและความรู้สึกโดยให้ความสนใจอย่างจริงใจต่อเป้าหมาย ค่านิยมและ

วตัถุประสงคข์องนายจา้ง ตลอดจนมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

อวยพร ประพฤทธ์ิธรรม (อา้งถึงใน อวยพร ประพฤทธ์ิธรรม, 2537) ให้

ความเห็นว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความเช่ือทางจิตวิทยา ซ่ึงความผูกพนัต่อ

องคก์รประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

1. ความยินยอมทาํตาม (compliance) คือ บุคคลยอมกระทาํตามความ

ตอ้งการขององคก์รเพื่อใหไ้ดบ้างส่ิงบางอยา่งจากองคก์ร 

2. การยึดถือองค์กร (identification) คือ ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์ร 

3. การซึมซับค่านิยมขององค์กร (internalization) คือ การรับค่านิยมของ

องคก์รมาเป็นค่านิยมของตนเอง 

 Mowday, Porter and Steers (อา้งถึงใน ชลิดา เล็บครุฑ, 2554) ไดเ้สนอปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รซ่ึงประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 
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 1. ลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ตาํแหน่ง

งาน สังกดัฝ่าย อายงุาน 

 2. ลกัษณะงานท่ีทาํ (Job or Role-related) ไดแ้ก่ ความสําคญัของลกัษณะงาน

ท่ีรับผิดชอบ งานท่ีทา้ทาย การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โอกาสความกา้วหน้า 

ความมีอิสระในการทาํงาน และความคลุมเครือของบทบาท 

 3. ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการทาํงานในองคก์ร (Work Experiences) ไดแ้ก่ 

ความเช่ือถือต่อองค์กร ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร และระบบการ

พิจารณาความดีความชอบ 

 4. ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ร (Structural Characteristics) ไดแ้ก่ ลกัษณะ

การกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา บริษทันวกิจประกนัภยัจาํกดั มหาชน มี

จาํนวนประชากรทั้งหมดของบริษทัจาํนวน 446 คน อา้งอิงจากขอ้มูลประชากรของ

บริษทัในช่วงวนัท่ี 31 กรกฎาคม2554 โดยผูว้ิจยัดาํเนินการส่งแบบสอบถามเพื่อ

รวบรวมขอ้มูลจาํนวนทั้งส้ิน 410 ชุด ซ่ึงผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบกลบัคืนมา 410 ชุด คิด

เป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้ งหมด ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือแล้ว และได้มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการสถิติในการวิเคราะห์

ขอ้มูล 
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ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการทดสอบ

สมมุตฐิาน 

ค่านัยสําคญั เป็นไปตาม

สมมุตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมุตฐิาน 

เพศ 0.143  / 

อายุ 0.224  / 

ตาํแหน่ง 0.609  / 

สังกดัฝ่ายของ

พนักงาน 

0.000 /  

อายุงานของพนกังาน 0.103  / 

งานทีม่คุีณภาพ 0.000 /  

การได้รับการยอมรับ 0.000 /  

ความก้าวหน้า 0.000 /  

ความร่วมมอื 0.000 /  

ความสัมพนัธ์ทีด่กีบั

ผู้นํา 

0.000 /  

ความสัมพนัธ์ทีด่กีบั

เพือ่นร่วมงาน 

0.000 /  

ความเป็นอสิระ .012  / 

 

ความแปรปรวนของระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานชายเท่ากับ

พนักงานหญิง และค่าเฉล่ียระดับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานชายเท่ากับ

พนกังานหญิง (พนกังานชายและพนกังานหญิงมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีไม่แตกต่าง

กนั) เน่ืองจากค่าเฉล่ียของระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานชายและพนกังาน

หญิงมีค่าใกลเ้คียงกนัคือ 2.29 และ 2.37 ตามลาํดบั จึงไดผ้ลต่างของระดบัความผกูพนั

ต่อองค์กรเท่ากบั 2.37-2.29 = 0.08  ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า พนักงานชายและ

พนกังานหญิง มีแนวโนม้ในการตอบแบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รโดยเฉล่ียจะ

เลือกตอบในระดบัมาก และผลต่างระหวา่งระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

ชายและพนกังานหญิงอยูใ่นช่วง -0.177 ถึง 0.026 
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  ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร

ไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากค่าเฉล่ียของระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของช่วงอายุต่างๆ

ของพกังานมีค่าไม่แตกต่างกันโดยเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของระดับความผูกพนัต่อ

องค์กรของช่วงอายุต่างๆของพนักงานพบว่าช่วงอายุท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรมาก

ท่ีสุดคือ อายุ 51 ปีข้ึนไป โดยมีช่วงความเช่ือมัน่ของระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยู่

ระหวา่ง 1.923 ถึง 2.348 รองลงมาคือ อายุต ํ่ากวา่ 25 ปี อายุ 46 – 50ปี อายุ 36 – 40 ปี 

อายุ41 – 45 ปี อายุ 31 – 35 ปีและอายุ 26 – 30 ปีตามลาํดบั มีแนวโน้มในการตอบ

แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รโดยเฉล่ียจะเลือกตอบในระดบั มาก ในทุกช่วง

อาย ุ

ตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร

ไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของตาํแหน่งต่างๆมีค่าไม่

แตกต่างกนัโดยเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของตาํแหน่งต่างๆ

พบว่าตาํแหน่งท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรมากท่ีสุดคือ กรรมการผูอ้าํนวยการ โดยมี

ช่วงความเช่ือมัน่ของระดบัความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ระหว่าง 2.00  รองลงมาคือ

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ พนักงานบริการ พนักงานระดบั 3 รอง

ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ พนักงานระดบั 2 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 

พนักงานระดบั 1และตาํแหน่งผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ตามลาํดบั โดยมีแนวโน้มในการ

ตอบแบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รโดยเฉล่ียจะเลือกตอบในระดบั มาก ในทุก

ตาํแหน่งงาน 

  สังกดัฝ่ายของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อค่าเฉล่ียระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของสังกดั

ฝ่ายของพนักงานแตกต่างกนัโดยเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์กร

ของสังกดัฝ่ายของพนกังานพบว่าสังกดัฝ่ายของพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กร

มากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหาร โดยมีช่วงความเช่ือมัน่ของระดับความผูกพนัต่อองค์กรอยู่

ระหวา่ง 2.00  รองลงมาคือสังกดัฝ่ายกิจการสาขา และสังกดัฝ่ายท่ีมีความผูกพนัต่อ

องค์กรตํ่าท่ีสุดคือสังกดัฝ่ายพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศ โดยมีแนวโน้มในการตอบ

แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รโดยเฉล่ียจะเลือกตอบในระดบั มาก ในทุกสังกดั
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ฝ่าย ยกเวน้ สังกัดฝ่ายพฒันาธุรกิจระหว่างประเทศ,พฒันาธุรกิจ,ระบบขอ้มูลและ

บริหารสินทรัพยท่ี์มีแนวโน้มในการตอบแบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์กรโดย

เฉล่ียจะเลือกตอบในระดบั เฉยๆ/ไม่แน่ใจ 

  อายุงานของพนักงานท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อค่าเฉล่ียระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของอายุ

งานของพนกังานต่างๆมีค่าไม่แตกต่างกนัโดยเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนั

ต่อองค์กรของอายุงานของพนักงานพบว่าอายุงานของพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อ

องคก์รมากท่ีสุดคือ อายุ 30 ปีข้ึนไป โดยมีช่วงความเช่ือมัน่ของระดบัความผกูพนัต่อ

องค์กรอยู่ระหว่าง 1.546 ถึง 2.568รองลงมาคืออายุงาน10 – 15 ปี  และอายุงานของ

พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รตํ่าท่ีสุดคืออายงุาน 5 – 10 ปี โดยมีแนวโนม้ในการ

ตอบแบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รโดยเฉล่ียจะเลือกตอบในระดบั มาก ในทุก

อายงุานของพนกังาน 
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ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่2  

หัวข้อ 

Correlations 
R 

Square 

ANOVA Coefficients 

Pearson 

Correlation 
Sig. 

F - 

test 
Sig. 

B - 

test 
Sig. 

การได้รับการ

ยอมรับ 
-0.454 0.000 0.207 13.699 0.000 

3.390 0.000 

-0.172 0.000 

ความร่วมมอื -0.449 0.000 0.202 14.258 0.000 
3.214 0.000 

-0.127 0.000 

ความก้าวหน้า -0.432 0.000 0.187 13.973 0.000 
3.490 0.000 

-0.175 0.000 

ความสัมพนัธ์ทีด่ี

กบัผู้นํา 
-0.296 0.000 0.087 6.638 0.000 

3.076 0.000 

-.110 0.000 

ความสัมพนัธ์ทีด่ี

กบัเพือ่นร่วมงาน 
-0.393 0.000 0.154 9.991 0.000 

3.208 0.000 

-0.120 0.000 

ความเป็นอสิระ -0.084 0.044 0.007 2.394 .012 
2.515 0.000 

-0.031 0.088 

งานทีม่คุีณภาพ -0.358 0.000 0.128 9.327 0.000 
-0.175 0.000 

-0.175 0.000 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับในระดับความ

คิดเห็นสูงจะมีความผูกพนัต่อองค์กรตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่าคือ 0.454 

ความผกูพนัต่อองคก์รข้ึนกบัพนกังานท่ีไดรั้บการยอมรับ 2.07% จากตาราง ANOVA 

สรุปไดว้า่พนกังานท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์รท่ีแตกต่างกนัท่ีค่า sig 0.00 สมการความถดถอยซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

พนกังานท่ีไดรั้บการยอมรับท่ีแตกต่างกนักบัความผูกพนัต่อองค์กร ความผูกพนัต่อ

องคก์ร = 3.390 - 0.172(พนกังานท่ีไดรั้บการยอมรับท่ีแตกต่างกนั) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ปัจจยัดา้นพนกังานท่ีไดรั้บความร่วมมือจากบริษทั

ในระดบัความคิดเห็นสูงจะมีความผกูพนัต่อองคก์รตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบั
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ตํ่าคือ 0.449 ความผูกพนัต่อองค์กรข้ึนกบัพนักงานท่ีได้รับความร่วมมือจากบริษทั 

2.02% จากตาราง ANOVA สรุปไดว้่าพนักงานท่ีได้รับความร่วมมือจากบริษทัใน

ระดบัแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัท่ีค่า sig 0.00 สมการ

ความถดถอยซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานท่ีไดรั้บความร่วมมือจากบริษทัท่ี

แตกต่างกนั กบั ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 ความผูกพนัต่อองค์กร = 3.214 - 0.127(พนกังานท่ีไดรั้บความร่วมมือจาก

บริษทัท่ีแตกต่างกนั) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหปั้จจยัดา้นความกา้วหนา้ในระดบัความ

คิดเห็นสูงจะมีความผูกพนัต่อองค์กรตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่าคือ 0.432 

ความผูกพนัต่อองค์กรข้ึนกับพนักงานท่ีได้รับโอกาสก้าวหน้า 1.87% จากตาราง 

ANOVA สรุปไดว้่าพนกังานท่ีไดรั้บโอกาสกา้วหนา้ในระดบัแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนัท่ีค่า sig 0.00  สมการความถดถอยซ่ึงแสดง

ความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานท่ีไดรั้บโอกาสกา้วหนา้ท่ีแตกต่างกนักบัความผกูพนั

ต่อองคก์ร ความผกูพนัต่อองคก์ร = 3.490 - 0.175(พนกังานท่ีไดรั้บโอกาสกา้วหนา้ท่ี

แตกต่างกนั) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ปัจจยัดา้นพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํใน

ระดบัความคิดเห็นสูงจะมีความผูกพนัต่อองค์กรตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่า

คือ 0.296 ความผูกพนัต่อองค์กรข้ึนกบัพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํ 0.87% 

จากตาราง ANOVA สรุปไดว้า่พนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํในระดบัแตกต่าง

กนัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัท่ีค่า sig 0.00  สมการความถดถอย

ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํกบัความผกูพนั

ต่อองคก์ร ความผูกพนัต่อองคก์ร = 3.076 - 0.11(พนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ผูน้าํแตกต่างกนั)  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ปัจจยัด้านพนักงานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน

ร่วมงานในระดบัความคิดเห็นสูงจะมีความผกูพนัต่อองคก์รตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยูใ่น

ระดับตํ่าคือ 0.393 ความผูกพนัต่อองค์กรข้ึนกับพนักงานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ

เพื่อนร่วมงาน 1.54% จากตารางสรุปได้ว่าพนักงานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน

ร่วมงานในระดบัแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั  ความ
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ถดถอยซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน

กบัความผูกพนัต่อองค์กร ความผูกพนัต่อองค์กร = 3.208 - 0.12(พนักงานท่ีมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนั) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ปัจจยัดา้นงานท่ีมีคุณภาพในระดบัความคิดเห็นสูง

จะมีความผกูพนัต่อองคก์รตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่าคือ 0.084 ความผูกพนั

ต่อองคก์รข้ึนกบัพนกังานท่ีมีงานท่ีมีคุณภาพ 0.07% จากตารางสรุปไดว้า่พนกังานท่ีมี

ความอิสระในการทาํงานในระดับแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรท่ี

แตกต่างกนั สมการความถดถอยซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานท่ีมีความ

อิสระในการทาํงานแตกต่างกนักบัความผูกพนัต่อองค์กร ความผูกพนัต่อองค์กร = 

2.515 - 0.031(พนกังานท่ีมีความอิสระในการทาํงานแตกต่างกนั) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ปัจจัยด้านงานท่ีมีคุณภาพในระดับความ

คิดเห็นสูงจะมีความผูกพนัต่อองค์กรตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่าคือ 

0.358 ความผูกพนัต่อองค์กรข้ึนกับพนักงานท่ีมีงานท่ีมีคุณภาพ 1.28% จาก

ตาราง ANOVA สรุปไดว้่าพนกังานท่ีมีงานท่ีมีคุณภาพในระดบัแตกต่างกนัท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัท่ีค่า sig 0.00 สมการความถดถอย

ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานท่ีมีงานท่ีมีคุณภาพแตกต่างกันกับ

ความผกูพนัต่อองคก์ร ความผกูพนัต่อองคก์ร = 3.498-0.175 (พนกังานท่ีมีงานท่ี

มีคุณภาพแตกต่างกนั)  
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กรอบความคิดใหม่ 

 

 
 

 จากกรอบแนวคิดใหม่จากการปรับปรุงตามผลการวิจยั สามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามไดต้ามสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความสัมพนัธ์ต่อระดบั

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแตกต่างกนั 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

สังกัดฝ่ายของพนักงานมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ของความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนักงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีตัวแปรด้านเพศ, อายุ, 

ต ําแหน่งงาน และอายุงานไม่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติต่อ

ความสัมพนัธ์ของความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ใน

ส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นสังกดัฝ่ายของพนกังาน และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 

ในดา้นเพศ, อาย,ุ ตาํแหน่งงาน และอายงุานของพนกังาน 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นองค์กรและลกัษณะงานส่งผลต่อความสัมพนัธ์ต่อ

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแตกต่างกนั 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ปัจจยัดา้นองคก์รและ

ลกัษณะงาน ดา้นงานท่ีมีคุณภาพ, ดา้นความร่วมมือ, ดา้นการไดรั้บการยอมรับ, ดา้น

ความก้าวหน้า, ด้านความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูน้ํา และด้านความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน

ร่วมงาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นองคก์รและลกัษณะงานดา้นความเป็นอิสระไม่มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติต่อความสัมพนัธ์ของความผูกพนัต่อองคก์ร ดงันั้น

จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ในดา้นงานท่ีมีคุณภาพ, ดา้นความร่วมมือ, ดา้นการไดรั้บ

การยอมรับ, ดา้นความกา้วหนา้, ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํ และดา้นความสัมพนัธ์

ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ในดา้นความเป็นอิสระ 

สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 410 คน มีความคิดเห็นท่ีสูงท่ีสุด

คือ ระดบัความคิดเห็นท่ี 8 ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน ระดบัความ

คิดเห็นท่ี 7 ไดแ้ก่ ดา้นงานท่ีมีคุณภาพ, ดา้นความกา้วหนา้, ดา้นความร่วมมือ และดา้น

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํ และระดบัความคิดเห็นท่ีตํ่าท่ีสุด คือ ระดบัความคิดเห็นท่ี 6 

ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ และดา้นความเป็นอิสระ 

ระดับความผูกพนัต่อองค์กรระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิงไม่

แตกต่างกนั โดยมีแนวโนม้เลือกตอบในระดบัมาก คือ -0.177 ถึง 0.026 

ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันของพนักงานพบว่า พนักงานท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป มี

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด คือ 1.923 ถึง 2.348 

ตาํแหน่งของพนักงานพบว่า ตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ มีระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด คือ 2.00 และในทุกตาํแหน่งงานมีการตอบแบบสอบถาม

โดยเฉล่ียจะเลือกตอบในระดบัมาก 

สังกัดฝ่ายของพนักงานพบว่า สังกัดฝ่ายบริหาร มีระดับความผูกพนัต่อ

องคก์รมากท่ีสุด คือ 2.00 
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ดา้นอายุงานของพนกังานท่ีต่างกนั พบว่า พนกังานท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 30 ปีข้ึนไป มี

ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรมากท่ีสุด คือ 1.546 ถึง 2.568 และในทุกอายุงานของ

พนกังานทุกคนมีการตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียจะเลือกตอบในระดบัมาก 

อภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจุบนัเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก 

โดยปัจจยัท่ีทาํใหพ้นกังานมีความผกูพนั มีดงัต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะส่วนบุคคล โดยพนกังานหญิง สภาพภาพสมรส ระดบัการศึกษา

ไม่สูงมาก อายมุาก ทาํงานมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ไดรั้บค่าจ่างสูงและมีแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธ์ิสูง จะมีระดบัความผูกพนัสูง อย่างไรก็ดีผลการวิจยัยงัไม่สอดคล้องไป

ในทางเดียวกนัทั้งหมด เพราะในองคก์รท่ีต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนั

กบัปัจจยัส่วนบุคคลอาจะแตกต่างกนัได ้

2. ลกัษณะงาน ขอ้สรุปเก่ียวกบัลกัษณะงานกบัความผูกพนัค่อนขา้งชดัเจน

วา่ งานท่ีมีความหลากหลาย งานท่ีมีความสําคญั งานท่ีทา้ทาย งานท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ 

และการมีอิสระในการทาํงานเป็นลกัษณะงานท่ีทาํใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัสูง 

3. ลกัษณะขององค์กร พนักงานในองค์กรท่ีมีการกระจายอาํนาจและเปิด

โอกาสให้มีส่วนร่วม จะมีความผูกพนัในระดับสูงการรับรู้ พนักงานจะเกิดความ

ผูกพนัถ้าได้รับในส่ิงท่ีคาดหวงั และรู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัและได้รับความ

ยติุธรรมในการทาํงาน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

ในการสร้างความผกูพนัของพนกังานนั้นไม่สามารถบอกไดว้า่วิธีการใดเป็น

วิธีท่ีดีท่ีสุด เหมาะกบัองค์กรมากท่ีสุด เพราะในแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกนั

ไป หากองคก์รสามารถช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัตวั

หน่ึงท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร ท่ีจะแสดงให้พนกังานในองค์กร

ได้เห็นว่าองค์กรยงัให้ความสําคญัและไม่ทอดทิ้ง พร้อมท่ีจะดูแลพนักงานในด้าน

กายภาพ และดา้นจิตใจ นอกจากประโยชน์ของการสร้างองคก์รให้มีความสุขน้ีแลว้ 

ยงัจะทาํให้พนกังานมีความสุข รู้สึกถึงความมัน่คงในอาชีพ และรู้สึกว่าตนเองเป็น
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ส่วนหน่ึง มีความสําคญัต่อองคก์ร ซ่ึงถือเป็นตวัแปรสําคญัในการเกิดความผูกพนัต่อ

องคก์ร เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน มีแรงจูงในการทาํงาน และรู้จกัเรียนรู้ท่ี

จะบาํเพญ็ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องคก์รไปจนถึงระดบัชุมชน 

 อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถท่ีจะสร้างความผูกพนัของพนักงานไดเ้พียงชั่ว

ระยะเวลาขา้มคืน หรือเพียงดาํเนินตามกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ความผูกพนัของ

พนกังานจะเกิดข้ึนไดจ้ากการร่วม ร่วมใจของคนทั้งองค์กร มิใช่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึงเท่านั้น  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในด้านอ่ืนๆท่ี

ทนัสมยัและเหมาะกบัองคก์รในปัจจุบนั 

ควรมีการศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ในแต่ละบริษทัซ่ึงมี

ความแตกต่างกนัในเร่ืองของนโยบายบริหาร ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

นั้นๆในการดาํเนินนโยบายดา้นบุคลากร 
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มหาวทิยาธรรมศาสตร์,2537. 

อุไร ทะนนท ์“ความผกูพนัของนกัศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.”วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,

สาขาการบริหารการศึกษา,คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 

2536. 


