
 

ปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัของพนักงานในองค์การ ภายใต้สถานการณ์ 
COVID -19 กรณศึีกษา บริษทั นวกจิ อลูมิน่ัม แอนด์ กลาส (2009) จาํกดั  
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บทคดัย่อ 
สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความผูกพนัของ 

พนักงานในองค์การ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจกบัความผูกพนัของพนักงานในองค์การ และ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนกบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร โดยประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
คือ สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบดา้นบริหารจดัการและ
ดา้นทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้ให้
บุคลากรรู้สึกเป็นเจา้ของ หรือการยอมรับให้มีส่วนร่วมเป็นครอบครัวเดียวกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ขอบเขตของ
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูป้ฏิบติังานประจ าของบริษทั นวกิจ อลูมินัม่ แอนด ์กลาส (2009) จ ากดั ท่ีมี
สัญชาติไทยและไม่รวมทายาทผูก่้อตั้ ง บริษทั ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 162 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ ค่าสถิติ Independent sample t-test ค่าสถิติ F-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบรายคู่ (Multiple comparision) ด้วยวิธี Lease Significance Difference (LSD) 
และค่าความสัมพนัธ์เชิงสถิติ Pearson's Correlation Coefficient (r) 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 162 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายไุม่เกิน 30 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท ระยะเวลาการท างานไม่เกิน 
5 ปี มีความคิดเห็นต่อระดบัแรงจูงใจในการท างานในดา้นปัจจยัจูงใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยและ
ดา้นปัจจยั ค ้าจุนในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังาน
ในองค์การ แตกต่างกนั เม่ือปัจจยัส่วนบุคคลเป็น เพศ สถานภาพ และการศึกษา และปัจจยัส่วน
บุคคลมีอิทธิพลต่อ ความผูกพนัของพนกังาน ในองคก์าร ไม่แตกต่างกนั เม่ือปัจจยัส่วนบุคคลเป็น 
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อายุ รายได ้และระยะเวลา การท างาน ในส่วนของการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจใน
การท างานกบัความผกูพนัของ พนกังานในองคก์าร พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ใน
ระดบัปานกลาง ส่วนความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนในการท างานกบัความผูกพนัของพนกังาน
ในองค์การ พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัใน ทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

 

1.  บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

บริษทั นวกิจ อลูมินัม่ แอนด์ กลาส (2009) จ ากดั ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี 
บริษัท ได้ด าเนินการธุรกิจในลักษณะครอบครัว (Family Owner) คือมีการแต่งตั้ งบุคลากรใน
ครอบครัวของผูก่้อตั้ ง บริษทัเป็นผูด้  ารงต าแหน่งในระดับผูบ้ริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการ
ผูจ้ดัการ (Managing Director : MD) ไปจนถึงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล การบริหาร
จดัการบริษทัเป็นแบบการรวมศูนยอ์ านาจ (Centralization) คือ การบริหารงานส่วนใหญ่ข้ึนตรงต่อ
กรรมการผูจ้ดัการ มีการแบ่งส่วนงานออกเป็นแผนก 7 แผนก ซ่ึงข้ึนตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ก่ 
แผนกจดัซ้ือ แผนกออกแบบ แผนกสโตร์ แผนกควบคุม คุณภาพ (QC) แผนกการเงินและบญัชี 
แผนกทรัพยากรบุคคล และแผนกประเมินราคา ทั้งน้ี ในการบริหาร จดัการบริษทัในรูปแบบ
ดงักล่าวมีขอ้ดีคือเม่ือมีการเสนอปัญหาต่าง ๆ จะตอ้งมีการน าเสนอปัญหาไปถึง ผูบ้ริหารระดบัสูง 
ท าให้ผูบ้ริหาร ได้รับทราบปัญหา เข้าใจปัญหา และช่วยแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซ่ึงน าไปสู่ การ
ปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานของบริษทัไดต้รงจุด แต่มีขอ้ดอ้ย 2 ประการ ท่ีผูว้จิยัเห็นวา่ควรไดรั้บ
การ ปรับปรุงเพื่อพฒันาองคก์ารให้ดีข้ึน คือ (1) ความเป็นเอกภาพของการสั่งการหรือการกระจาย
งานตั้งแต่ ผูบ้ริหารระดบัสูงมาท่ีระดบัผูป้ฏิบติังาน เหตุผลคือในส่วนของระดบัผูป้ฏิบติังานมีการ
รับมอบหมายงานจาก ระดบัหวัหนา้งานเท่านั้น ซ่ึงอาจจะถ่ายทอดขอบเขตงานลงมาไดน้อ้ย ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือน จากนโยบายการด าเนินงานในระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงได ้(2) ความ
คลุมเครือของหลกัเกณฑ์ ประเมินผลการปฏิบติังาน เหตุผลคือในส่วนของสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
กฎหมายแรงงาน ท่ีดูแลโดยแผนก ทรัพยากรบุคคล เช่น ค่าล่วงเวลา (OT) ค่าเบ้ียเล้ียง กรณี ออก
ต่างจงัหวดั โบนสัประจ าปี วนัหยุดพกัร้อนและ ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประกนัสังคม อยา่งไรก็
ตาม ในการด าเนินงานมีการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเกณฑ ์การประเมินผลยงัไม่มีความชดัเจน 
ไม่มีการแจง้หลกัเกณฑก์ารประเมินผลใหผู้ป้ฏิบติังานทราบ และผูป้ระเมิน เป็นผูก้  ากบัดูแลในส่วน
งานนั้น ๆ โดยตรง เช่น ผูจ้ดัการประจ าโครงการต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงเส่ียงต่อปัญหาอคติ ความไม่
โปร่งใสและความเป็นธรรม ทั้งน้ีในระยะยาวอาจท าใหพ้นกังานระดบัผูป้ฏิบติังานขาดแรงจูงใจใน 



การท างานได ้จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของปัจจยัจูงใจและปัจจยัค้าํจุนท่ีมี
ต่อความ ผูกพนัของพนักงานในองค์การ กรณีศึกษาบริษทั นวกิจ อลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) 
จ ากดั ทั้งน้ี ผลท่ีได ้จากการศึกษาคาดวา่จะประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบดา้นบริหาร
จดัการและดา้นทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้าง
ความตระหนกัรู้ให้บุคลากรรู้สึกเป็น เจา้ของ หรือการยอมรับให้มีส่วนร่วมเป็นครอบครัวเดียวกนั
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร 
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจกบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร  
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนกบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร 
 

3. สมมุติฐานการวจิัย 
3.1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานในองคก์าร ไม่แตกต่างกนั (HI) 
3.2 ปัจจยัจูงใจกบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร มีความสัมพนัธ์กนั (H2)  
3.3 ปัจจยัค ้าจุนกบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร มีความสัมพนัธ์กนั (H3) 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
4.1 สามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริหาร

งานดา้น ทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
4.2 สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์การรู้สึกเป็น

เจา้ของหรือมี ส่วนร่วมในองคก์าร 
 

5 ขอบเขตของการวจิัย 
5.1 ขอบเขตของประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ผูป้ฏิบติังานประจ าของบริษทั นวกิจ อลูมินั่ม 

แอนด ์กลาส (2009) จ ากดั ท่ีมีสัญชาติไทยและไม่รวมทายาทผูก่้อตั้งบริษทั  
5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ยตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 1) ตวัแปรอิสระ (Independent 

Variables) ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานใน
ปัจจุบนั และระยะเวลาการท างาน ปัจจยัจูงใจ คือ ความส าเร็จในงานท่ีท า การไดรั้บการยอมรับ 
ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบ และความกา้วหน้า ปัจจยัค ้าจุน คือ สวสัดิการและค่าตอบแทน 



โอกาสก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน สถานะทางอาชีพ นโยบายและการ
บริหาร สภาพการท างาน ความเป็นอยู่ส่วนตวั ความมัน่คงในการท างาน วิธีการปกครองบงัคบั
บญัชา  2) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร ไดแ้ก่ ความ
ผกูพนัดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์าร ความผกูพนัดา้นความเตม็ใจทุ่มเทท างาน
อยา่งเตม็ท่ีเพื่อองคก์าร และความผกูพนัดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป  

5.3 ขอบเขตดา้นเวลา ผูว้จิยัใชเ้วลารวบรวมขอ้มูลประมาณ 20 - 25 วนั (ในช่วงเดือนตุลาคม 2563) 
 

6.  ระเบียบวธิีวจิัย 
      6.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ต  าแหน่งงานในปัจจุบนั 
6. ระยะเวลาการท างาน 

 

- ความส าเร็จในงานท่ีท า 
- การไดรั้บการยอมรับ 
- ลกัษณะของงาน 
- ความรับผิดชอบ 
- ความกา้วหนา้ 
 

ปัจจัยคํา้จุน (Hygiene Factors) 

- สวสัดิการและค่าตอบแทน 
  - โอกาสกา้วหนา้ในอนาคต 
  - ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
    - สถานะทางอาชีพ 
  - นโยบายและการบริหาร 
  - สภาพการท างาน 
  - ความเป็นอยูส่่วนตวั 
  - ความมัน่คงในการท างาน 
  - วธีิการปกครองบงัคบับญัชา 

 

1. ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมาย

ขององคก์าร 

2. ดา้นความเตม็ใจทุ่มเท ท างานอยา่ง

เตม็ท่ีเพื่อองคก์าร 

3. ดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกของ

องคก์ารต่อไป 

 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
(Commitments) 

 

(ดดัแปลงของ Frederick Herzberg, 1989) 

(ดดัแปลงของ Greenberg, 1989) 

(ดดัแปลงของ Frederick Herzberg, 1989) 

ภาพที ่2 กรอบแนวคดิ 
 ที่มา : จากการทบทวนวรรณกรรม 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยจูงใจ (Motivate Factors) 



            6.2 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  
ผูป้ฏิบติังานประจ าของบริษทั นวกิจ อลูมินัม่ แอนด ์กลาส (2009) จ  ากดั  ท่ีมีสัญชาติ

ไทยและไม่รวมทายาทผูก่้อตั้งบริษทั 
6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของปัจจยัจูงใจในการท างาน  
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของปัจจยัค ้าจุนในการท างาน  
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร และ 
ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 
 

7.  ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
7.1 อภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อ

องคก์าร 

สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานในองค์การ ไม่

แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมุติฐาน เป็นตงัน้ี 

1) เพศ พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ในภาพรวมพนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผล

ต่อความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนั โดยเพศชายมีความผูกพนัต่อองค์การมากกว่าเพศหญิง ใน

ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององค์การ ดา้นความเต็มใจทุ่มเทท างาน

อย่างเต็มท่ีเพื่อองค์การ ดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป แสดงว่า เพศชายมี

ความผูกพนัต่อองคก์ารมากกวา่เพศหญิง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย บริษทั

มกัมีการจดักิจกรรมให้พนกังานมีส่วนร่วมเพื่อการสันทนาการและความสามคัคีโดยส่วนใหญ่เป็น

กิจกรรมท่ีเหมาะกบัเพศชายเขา้ร่วม เช่น การแข่งขนักีฬาฟุตบอล งานเล้ียงสังสรรคก์ลางคืน เป็นตน้ 

ซ่ึงอาจเป็นการลดโอกาสท่ีจะสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารได ้ดงันั้น เพศหญิงควรไดรั้บการกระตุน้

ให้เกิดความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององค์การ ความเต็มใจทุ่มเทท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อ

องคก์าร และความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป ไม่วา่จะเป็นการจดักิจกรรม หรือเพิ่ม

แรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อให้มีความผูกพนัต่อองคก์ารมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองค์การ

และเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารในระยะยาวต่อไป 



2) อายุ พบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในภาพรวม พนกังานท่ีมีอายุแตกต่าง

กนั มีความผูกพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั แต่ในรายด้าน พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความ

ผูกพนัต่อองค์การด้านความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององค์การแตกต่างกัน โดยในการ

เปรียบเทียบรายคู่ระหว่างกลุ่มอายุต่าง ๆ กบัความผูกพนัต่อองค์การ ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับ

เป้าหมายขององคก์าร พบวา่ พนกังานท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี ซ่ึงเป็นพนกังานส่วนใหญ่ มีความผกูพนัต่อ

องคก์าร ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ารนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายุ 31 - 40 ปี และ 

41 - 50 ปี ซ่ึงพนกังานในบริษทัท่ีมีช่วงอาย ุ31 - 40 ปี และ 41 - 50 ปี มีพนกังานท่ีอยูใ่นระดบัผูค้วบคุม

งาน ผูจ้ดัการโครงการ ผูจ้ดัการโรงงาน ไปจนถึงระดบัหัวหน้าแผนกต่าง ๆ  ดงันั้น บริษทัควรมีการ

ถ่ายทอดนโยบายหรือเป้าหมายขององค์การให้พนักงานท่ีอยู่ในช่วงอายุและระดบัดงักล่าวอย่าง

เขม้แข็งก่อน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององค์การเป็นกลุ่มแรก และให้กลุ่ม

ดงักล่าวถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายต่าง ๆ ไปสู่ผูป้ฏิบติังานให้มีความเช่ือมัน่และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

3) สถานภาพ พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ในภาพรวม พนกังานท่ีมีสถานภาพ

แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ในรายดา้น พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความ

ผูกพนัต่อองคก์าร ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์าร และดา้นความเต็มใจทุ่มเทท างาน

อย่างเต็มท่ีเพื่อองค์การ แตกต่างกนั โดยในการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างสถานภาพต่าง ๆ กบัความ

ผูกพนัต่อองค์การ ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององค์การ และดา้นความเต็มใจทุ่มเท

ท างานอยา่งเต็มท่ีเพื่อองคก์าร พบวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั มี

ความผูกพนัต่อองคก์าร ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ารรวมถึงดา้นความเต็มใจ

ทุ่มเทท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อองค์การ มากกว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ และ

พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันมีความผูกพนัต่อองค์การใน 2 ด้านดังกล่าวมากกว่า

สถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ซ่ึงพนกังานสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยูใ่นบริษทัมีจ านวน

ไม่มาก คือมีเพียงร้อยละ 3 .70 เท่านั้น จึงไม่เป็นท่ีน่ากงัวลเก่ียวกบัความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมาย

ขององคก์าร และความเตม็ใจทุ่มเทท างานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อองคก์าร ทั้งน้ี ในส่วนของพนกังานส่วนใหญ่ท่ีมี

สถานภาพโสด อาจเป็นสถานภาพท่ีบริษทัควรส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายของ

องค์การ และด้านความเต็มใจทุ่มเทท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อองค์การ มากท่ีสุด เพราะไม่มีภาระใน

ครอบครัว ส่งผลต่อความสามารถในการยอมรับเป้าหมายขององคก์ารไดอ้ยา่งเขม้ขน้และทุ่มเทใน

การท างานใหก้บับริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ีต่อไป  



4) ระดบัการศึกษา พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ในภาพรวม 

พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ในรายดา้น พนกังาน

ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารในทุกดา้นแตกต่างกนั ทั้งดา้นความเช่ือมัน่

และยอมรับเป้าหมายขององค์การ ดา้นความเต็มใจทุ่มเทท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อองค์การ และดา้น

ความตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป ในการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งระดบัการศึกษา

ต่าง ๆ กบัความผูกพนัต่อองค์การทุกดา้น พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี

ความผูกพนัต่อองค์การในทุกด้านมากกว่าพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่า

ปริญญาตรี อาจเป็นเพราะวา่ในเร่ืองความผูกพนัต่อองคก์าร ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความเช่ือมัน่และ

ยอมรับเป้าหมายขององค์การ ดา้นความเต็มใจทุ่มเทท างานอยา่งเต็มท่ีเพื่อองคก์าร และดา้นความ

ตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป เกิดจากการท างานอยา่งทุ่มเท การให้เวลากบัท่ีท างาน

มาก การยอมรับนโยบายมาปฏิบติังานอย่างเต็มก าลงั ส่งผลให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึง

ลักษณะดังกล่าวเป็นพนักงานท่ีท างานในส่วนล่างของโครงสร้างองค์การ เช่น หัวหน้าช่าง 

ผูรั้บเหมา ช่าง เป็นต้น ซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับต ่ากว่าปริญญาตรี อย่างไรก็ตาม 

เน่ืองจาก พนักงานท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีเป็น เป็นกลุ่มท่ีมีความผูกพนัต่อ

องคก์ารในทุกดา้นมากกวา่กลุ่มท่ีมีการศึกษาในระดบัอ่ืน บริษทัจึงควรสนบัสนุน และส่งเสริมให้มี

การเพิ่มเติมความรู้ ตลอดจนทุนการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

เพื่อส่งเสริมให้พนกังานท่ีมีการศึกษาอยูใ่นระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความผูกพนัต่อ

องค์การในทุกด้าน มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับนโยบายของบริษัทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการรองรับภาวะสมองไหล (Brain drain) ซ่ึงเป็นภาวะท่ีคนเก่งหรือ

คนท่ีมีความรู้ความสามารถขององค์การยา้ยไปอยู่ท่ีอ่ืน โดยมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้ึนกับ

พนกังานกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีซ่ึงมีความผูกพนัต่อองคก์ารใน

ทุกดา้นนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 

5) รายได ้พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท ในภาพรวม พนกังานท่ีมี

รายได้แตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั แต่ในรายด้าน พนักงานท่ีมีรายได้

แตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อองค์การในด้านความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายขององค์การ 

แตกต่างกนั ในการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างรายได้ต่าง ๆ กบัความผูกพนัต่อองค์การ ดา้นความ

เช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์าร พบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท และพนกังาน

ท่ีมีรายได ้20,001  -  30,000 บาท มีความผูกพนัต่อองคก์าร ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายของ



องค์การมากกว่าพนกังานท่ีมีรายได ้30,001  -  40,000 บาท และ 40,001  -  50,000 บาท  แสดงว่าระดบั

รายไดน้อ้ย มีความผูกพนัต่อองคก์ารในดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์ารมากกวา่

ระดบัรายไดม้าก ถึงแมว้า่การใหร้ายไดม้ากข้ึนไม่ไดท้  าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มข้ึน แต่บริษทั

ควรมีแรงจูงใจในการท างานอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่รายได ้เช่น การใหส้วสัดิการต่าง ๆ การใหว้นัหยดุ การ

ประกาศเกียรติคุณหรือช่ืนชมเม่ือท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย เป็นตน้ เพื่อเป็นการสร้างขวญัและ

ก าลงัใจใหพ้นกังานทุกระดบัรายได ้และรักษาความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององคก์ารให้

อยูต่่อไปในระยะยาว 

6) ระยะเวลาการท างาน พบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างานไม่เกิน 5 ปี ใน

ภาพรวม พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั และ

ในรายดา้น พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การในทุกดา้นไม่

แตกต่างกนั แสดงว่าไม่ว่าพนกังานจะมีระยะเวลาการท างานเท่าใด ก็ไม่มีผลกบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ดงันั้น หากบริษทัจะก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลควรเนน้ไปท่ีปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 

 7.2 อภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัจูงใจและปัจจยั

ค ้าจุนในการท างาน กบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจัยจูงใจในการท างานกับความผูกพันของพนักงานในองค์การ มี

ความสัมพนัธ์กนั ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ เป็นไปตามสมมุติฐาน กล่าวคือ ปัจจยัจูงใจในการ

ท างานในภาพรวมกบัความผูกพนั ของพนกังานในองคก์าร มีความสัมพนัธ์กนั ในทิศทางเดียวกนั ใน

ระดบัปานกลาง โดยสมมุติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความส าเร็จในงานท่ีท า ดา้นการ

ได้รับการยอมรับ ด้านลกัษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า กบัความ

ผกูพนัของ พนกังานในองคก์าร มีความสัมพนัธ์กนั ผลการทดสอบสมมุติฐาน เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง แสดงวา่ปัจจยัจูงใจในการท างานทุกดา้น มีผลต่อความผูกพนั

ของพนกังานในองคก์าร ดงันั้น บริษทัควรสนบัสนุนและส่งเสริมในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ดา้นความส าเร็จในงานท่ีท า เช่น การตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจนแลว้กระตุน้ให้ท าให้ส าเร็จทั้ง

เป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายของทีมงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการ

ปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อให้ผูแ้สดงความคิดเห็นเกิดแรงจูงใจในการท างานเม่ือความคิดเห็นนั้นเป็นท่ี

ยอมรับหรือไดน้ าไปใชจ้ริง เป็นตน้ 



 2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับ เช่น การยกยอ่งชมเชยดว้ยการประชาสัมพนัธ์หรือให้รางวลั

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรู้สึกมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี การมอบหมายงานพิเศษหรือต าแหน่งพิเศษ

เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกวา่ไดรั้บความไวว้างใจ เป็นตน้ 

 3) ดา้นลกัษณะของงาน เช่น การคดัเลือกพนกังานมาท างานท่ีตรงกบัความรู้ ความสามารถ 

ความถนดั หรือความตอ้งการของพนกังาน จะท าให้มีแรงจูงใจในการท างานให้มีความสุขและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นตน้ 

 4) ดา้นความรับผิดชอบ เช่น การระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนเพื่อให้พนกังาน

ตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเองมากข้ึน การเปิดโอกาสให้พนกังานมีหนา้ท่ีติดสินใจ

บางอยา่ง เป็นตน้ 

 5) ด้านความก้าวหน้า เช่น การปรับปรุงมาตรฐานการประเมินผลและการให้เงินเดือน 

ค่าตอบแทนหรือโบนสัจากการประเมินผล ให้มีความเหมาะสมและยุติธรรม การก าหนดเส้นทาง

อาชีพ (career path) เพื่อใหพ้นกังานเห็นความกา้วหนา้ในสายงานของตนเองวา่จะเติบโตในองคก์าร

ได้อย่างไรบา้ง การสนับสนุนการฝึกอบรมทกัษะความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการท างาน โดยไม่เสีย

ค่าใชจ่้าย เพื่อเป็นการสร้างองคค์วามรู้กบัพนกังานให้สามารถน าไปใชใ้นการท างานไดท้ั้งปัจจุบนั

และอนาคต เป็นตน้ 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจัยค ้ าจุนในการท างานกับความผูกพันของพนักงานในองค์การ มี

ความสัมพนัธ์กนัผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ เป็นไปตามสมมุติฐาน กล่าวคือ ปัจจยัค ้าจุนในการ

ท างานในภาพรวมกบัความผูกพนั ของพนกังานในองคก์าร มีความสัมพนัธ์กนั ในทิศทางเดียวกนั ใน

ระดบัสูง โดยสมมุติฐานท่ี 3.1 ปัจจยัค ้าจุนในการท างานดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน ดา้นโอกาส

กา้วหนา้ในอนาคต ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสถานะทางอาชีพ ดา้นนโยบายและการ

บริหาร ด้านสภาพการท างาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั ด้านความมัน่คงในการท างาน และด้าน

วิธีการปกครองบงัคบับญัชากบัความผูกพนัของพนกังานในองค์การ มีความสัมพนัธ์กนั ผลการ

ทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ เป็นไปตามสมมุติฐาน ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสูงในดา้นความเป็นอยู่

ส่วนตวั และดา้นความมัน่คงในการท างาน   ในระดบัปานกลางในดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน 

ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านสถานะทางอาชีพ ด้าน

นโยบายและการบริหาร และด้านสภาพการท างาน ในระดบัต ่า    ในด้านวิธีการปกครองบงัคบั

บญัชา แสดงว่าปัจจยัค ้ าจุนในการท างานทุกด้าน มีผลต่อความผูกพนัของ พนักงานในองค์การ 

ดงันั้น บริษทัควรสนบัสนุนและส่งเสริมในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี อยา่งเขม้ขน้ 



1) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว เช่น การสนับสนุนค่าเดินทางของพนักงานในกรณีท่ีอยู่

ห่างไกลบริษทั การเปิดโอกาสให้พนกังานเลือกไซต์งานหรือสถานท่ีด าเนินงานใกลบ้า้น เพื่อลด

ภาระค่าใชจ่้ายและเวลาในการเดินทาง เป็นตน้ 

2) ดา้นความมัน่คงในการท างาน เช่น การใหพ้นกัท างานไดจ้นถึงเกษียณอาย ุการเนน้ย  ้าให้

พนกังานเขา้ใจสถานะความมัน่คงของบริษทัเพื่อให้พนกังานเกิดความมัน่ใจและรู้สึกมีความมัน่คง

ในการท างาน เป็นตน้ 

บริษทัควรสนบัสนุนและส่งเสริมในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี ในระดบัปานกลาง 

1) ดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน เช่น การให้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ี

รับผิดชอบและความรู้ความสามารถ การให้สวสัดิการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทน เพื่อสร้าง

ขวญัและก าลงัใจ อยา่งเช่น การให้ทุนการศึกษาต่อหรือให้ทุนการฝึกอบรมเก่ียวกบัวิชาชีพเพิ่มเติม 

ทุนการศึกษาบุตร การใหมี้วนัหยดุพกัร้อนเพิ่มเติม การใหล้าหยดุเพื่อโอกาสต่าง ๆ ของชีวติโดยไม่

เสียวนัลาพกัผอ่นและไม่หกัเงินเดือน อาธิ งานแต่งงาน งานบวช คลอดบุตร หยดุช่วยคู่สมรสเล้ียงดู

บุตรเพิ่งคลอด เป็นตน้ 

2) ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต เช่น การก าหนดเส้นทางอาชีพ (career path) การ

ประเมินผลงาน การเล่ือนต าแหน่งตามผลงานท่ีปรากฏจริงอย่างเป็นธรรม การให้โอกาสอยา่งเท่า

เทียมในทุกต าแหน่งในการฝึกอบรมทกัษะความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม เป็นตน้  

3) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เช่น การส่งเสริมการท างานเป็นทีม การจดักิจกรรม

เพื่อสร้างความสามคัคีในบริษทั การสนับสนุนให้มีการประชุมหารือเป็นประจ าเพื่อให้เกิดการ

ระดมความคิดเห็นร่วมกนัและเพิ่มการส่ือสารกนัใหเ้ขา้ใจในการท างาน เป็นตน้ 

4) ด้านสถานะทางอาชีพ เช่น การส่งเสริมให้พนักงานในบริษทัรู้จกับทบาทหน้าท่ีของ

ตนเองและผูอ่ื้น เพื่อใหเ้กิดการยอมรับและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ 

5) ดา้นนโยบายและการบริหาร เช่น ก าหนดและส่ือสารวิสัยทศัน์ และนโยบาย ตลอดจน

แนวทางปฏิบติัต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานในบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้พนกังานปฏิบติังาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายและการบริหารงานของบริษทั เป็นตน้ 

6) ดา้นสภาพการท างาน เช่น การส่งเสริมใหบ้ริษทัมีมาตรฐานดา้นความปลอดภยัตามหลกั

สากลต่าง ๆ อยา่งเช่น ISO (International Organization for Standardization) การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์การท างานให้มีความปลอดภยัและเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ การค านึงถึงความ

ปลอดภยัภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนั อย่างเช่น ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 มีการแจกหน้ากาก



อนามยั เจลล้างมือ การตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าท่ีท างาน เพื่อสร้างความมัน่ใจเก่ียวกับความ

ปลอดภยัในการท างานภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว เป็นตน้  

และบริษทัควรสนับสนุนและส่งเสริมในด้านวิธีการปกครองบงัคบับญัชา ในระดบัปาน

กลาง เช่น การสนบัสนุนใหมี้การท างานเป็นทีมภายใตก้ารมีผูน้ าใหมี้การท างานช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 

ยอมรับในบทบาทการท างานและรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ 

 7.3 อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม 

จากการตอบแบบสอบถามซ่ึงอยู่ในส่วนสุดท้ายของแบบสอบถาม เป็นข้อค าถามใน

ลักษณะปลายเปิด (Open - ended Questions) พบว่ามีข้อเสนอแนะให้กับบริษทั นวกิจ อลูมินั่ม 

แอนด ์กลาส (2009) จ  ากดั ดงัน้ี 

1) บริษทัควรมีแบบส ารวจเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน เพื่อใหท้ราบความตอ้งการ

ของพนกังานวา่มีปัญหา หรือมีความตอ้งการเก่ียวกบัการปฏิบติังานอยา่งไรบา้ง 

2) เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังานควรส่งเสริมใหแ้กไ้ขปัญหาโดยการพูดจากนั ท าความ

เขา้ใจกนั เพื่อความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

3) จ  านวนบุคลากร โดยเฉพาะช่าง มีจ  านวนนอ้ย ไม่เพียงพอเม่ือเทียบกบัปริมาณงานท่ีมี

เยอะมาก บริษทัควรหาบุคลากรทางดา้นช่างเพิ่มมากข้ึน เพื่อรองรับภาระงานของบริษทัไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

จากขอ้เสนอแนะทั้ง 3 ประเด็นดงักล่าว บริษทัควรน าไปพิจารณาปรับปรุงตามปัญหา/

ขอ้สังเกต เน่ืองจากขอ้เสนอแนะทุกขอ้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงมีอิทธิพล

ต่อความผกูพนัในองคก์ารดว้ย  

7.4 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1) ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงักลุ่มตวัอย่างท่ีกวา้งขวางข้ึนกว่าเดิม เช่น จากเดิม

ท าการศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นพนกังาน บริษทั นวกิจ อลูมินัม่ แอนด ์กลาส (2009) จ  ากดั ใหข้ยาย

ขอบเขตการศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พนกังาน

โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ เพื่อให้สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ไดใ้นวง

กวา้งมากข้ึน 



 2) ควรมีการศึกษาเร่ืองเดิมอีกคร้ัง ภายใตส้ถานการณ์ปกติ เน่ืองจาก การศึกษาในคร้ังน้ีเป็น

การศึกษาภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 อาจส่งผลให้ผลการศึกษาคาดเคล่ือนจากความเป็นจริงเม่ืออยู่

ภายใตส้ถานการณ์ปกติ 

 3) ควรมีการศึกษาดว้ยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึนและเกิดการเปิดใจใหข้อ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 4) ควรปรับปรุงแบบสอบถามให้มีเน้ือหาน้อยลง หรือให้มีความกระชบัข้ึน เพื่อลดความ

ยุ่งยากในการตอบแบบสอบถาม และท าให้ผูต้อบแบบสอบถามมีความสมัครใจในการตอบ

แบบสอบถามตามความเป็นจริง 

 

8.  กติติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความกรุณาช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ผูว้จิยัขอกราบ 
ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวิทย์ ทิพรส อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ ติดตามความกา้วหน้า แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การท าสารนิพนธ์ ท าให้สารนิพนธ์มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ นอกจากน้ีขอขอบคุณผูบ้ริหารบริษทั  
นวกิจ อลูมินัม่ แอนด์ กลาส (2009) จ ากดั ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้  
ในการท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี คุณงามความดีและประโยชน์อนัพึงจะเกิดข้ึนจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 
ผูว้จิยัขอมอบแด่บิดา มารดา และคณาจารย ์ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีสนบัสนุน ใหก้ าลงัใจ และ
ช่วยเหลือจนประสบความส าเร็จ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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