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Abstract
This research aims to study 1) the actual results of employee characteristics; 2) employees’
organizational commitment; 3) the comparison of employees’ organizational commitment classified by personal
factors; and 4) the relationship between job characteristics and employees’ organizational commitment. The data
were collected using questionnaire from 140 samples and analyzed by percentage, mean, and standard deviation.
The results showed that first, employees identified the actual results of job characteristics at the highest level.
Second, employees identified the actual results of organizational commitment at the highest level, i.e. the
confidence and acceptance of the organization's goals and values. Third, the comparison of the mean of
organizational commitment showed that employees had different age, income, and expenence had organization
commitment in all aspects diffrrently at significance.001. And found that aged between 41 to 50 years had the
highest organizational commitment, while the lowest was those aged under 30. For income, it was found the
employees who earned higher than THB 20,000 baht per month had the highest organizational commitment,
while the lowest was those who earned less than THB 15,000. For work experience, it was found that the
employees who had been working for 6 to 10 years had higher organizational commitment than those who
worked for less than six years. Finally, the relationship between job characteristics and employees’
organizational commitment showed that the job characteristics of the job's reverse effect highly correlated with
the organizational commitment.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษา 1) ระดับความเป็ นจริ งของลักษณะงานของพนักงาน 2) ระดับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 3) เปรี ยบเที ยบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
4) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันต่ อองค์การของพนักงาน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 140 คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1) พนักงานระบุถึงระดับความเป็ นจริ งของลักษณะงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด 2) พนักงานระบุถึงระดับความเป็ นจริ ง
ของความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ความเชื่อมัน่ และการยอมรับเป้ าหมาย และค่านิ ยมขององค์การ
3) เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร พบว่ า พนั ก งานที่ มี อ ายุ รายได้ และประสบการณ์
การทางานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การในทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001โดยพบว่า
พนักงานที่ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความผูกพันธ์ต่อองค์การสู งกว่าพนักงานที่ มีอายุต่ ากว่า 30 ปี ในด้านรายได้
พบว่ า พนั ก งานที่ มี ร ายได้ สู ง กว่ า 20,000 บาท มี ค วามผู ก พัน ธ์ ต่ อ องค์ ก ารสู ง กว่ า พนั ก งานที่ มี ร ายได้
ต่ากว่า 15,000 บาท ในส่ วนของประสบการณ์การทางาน พบว่า พนักงานที่มีประสบการณ์ ที่มีประสบการณ์การ
ท างาน 6-10 ปี มี ค วามผู ก พัน ธ์ ต่ อ องค์ ก ารสู ง กว่ า พนัก งานที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานน้ อ ยกว่ า 6 ปี
4) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่า ปั จจัยลักษณะงาน ด้านผล
ย้อนกลับของงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด
คาสาคัญ : ความผูกพัน องค์การ พนักงาน

บทนา
ความผูกพันต่อองค์การเป็ นปัจจัยที่สาคัญในการดารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าขององค์การไว้ และ
ลดอัตราการเข้าออกจากงานของพนักงาน (รัตนรรห์ ณ นคร, 2554) อีกทั้งทาให้พนักงานทางานอยู่กบั องค์การอย่าง
มีความสุ ขและมีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ และพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือและปฏิบตั ิตามนโยบายต่าง ๆ
ขององค์การด้ว ยความเต็ มใจและเต็ มความสามารถของตน เพื่ อ ให้อ งค์การสามารถบรรลุ เ ป้ าหมายที่ วางไว้
นอกจากนี้ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การจึงเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งในการทาให้พนักงานมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่ จะเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การตลอดไป และพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบตั ิ งาน
เพื่ อ ให้ ผ ลงานที่ อ อกมาเป็ นไปตามปริ มาณและคุ ณ ภาพที่ ก าหนด และบรรลุ ว ัตถุ ประสงค์ ขององค์ การ
(ขนิษฐา เพิ่มชัย, 2550)
ด้วยลักษณะของงานในบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด ซึ่ งเป็ นอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุง้ จาเป็ นต้องปฏิบตั ิงานด้วย
ความละเอียดรอบคอบ และอาศัยความร่ วมมือของพนักงานเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากลักษณะของงานจะต้องทาให้
เสร็ จเรี ยบร้อยภายในระยะเวลาที่ จากัด และหากเมื่ อใดมีพนักงานลาหยุดจะทาให้จานวนพนักงานในบริ ษทั ไม่
เพียงพอต่อปริ มาณงาน แต่ปริ มาณงานที่จะต้องทามีเท่าเดิม ดังนั้น ภาระงานทั้งหมดจะตกอยู่กบั พนักงานที่เหลือ
และพนักงานเหล่านั้นจาเป็ นต้องรั บผิดชอบงานเพิ่ มขึ้ น ทั้งที่ เวลาในการปฏิ บตั ิ งานเท่ าเดิ ม ทาให้พนักงานเกิ ด
ความเครี ยด ส่ งผลต่ อสุ ขภาพร่ างกาย และสภาพจิ ตใจของพนักงานเป็ นอย่างมาก อี กทั้งทาให้ความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อบริ ษทั ทวีฟาร์ม จากัด แสดงออกโดยการขาดความเชื่ อมัน่ และความกระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์การ ขาดการแสดงออกถึง ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อความสาเร็ จของ
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องค์การ และขาดความปรารถนาที่จะทางานกับบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด อย่างยาวนาน ทั้งนี้ การขาดความผูกพันต่อ
องค์ ก ารของพนัก งาน ส่ ง ผลกระทบต่ อ บริ ษัท ทวี ฟ าร์ ม จ ากัด เป็ นอย่ า งมาก อาทิ การปฏิ บ ัติ ง านที่ ข าด
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน ปริ มาณงานและคุณภาพงานลดลง ผลการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย รวมถึง
อัตราการลาออกของพนักงานที่ สูงขึ้ น จากรายงานสรุ ปการเข้า-ออกของพนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด พบว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 บริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด มีพนักงานจานวน 209 , 211 และ 215 คน ตามลาดับ และมีสถิติ
อัตราการลาออกของพนักงานจากปี พ.ศ. 2555-2557 เป็ นจานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.45 (ทวี อุศมา, 2557)
จากประเด็นปั ญหาการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด อาเภอละงู จังหวัดสตูล ล้วนมาจากการขาด
ความผูกพันของพนักงานในองค์การ ในฐานะที่ผวู ้ ิจยั เป็ นผูบ้ ริ หารคนหนึ่ งของ บริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด จึงมีความ
สนใจที่ จะศึ กษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณี ศึกษาบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด อาเภอละงู จังหวัดสตูล
โดยมีประเด็นข้อคาถามวิจยั ว่า พนักงานของบริ ษทั ทวีฟาร์ ม อาเภอละงู จังหวัดสตูล มีความผูกพันต่อองค์การอยู่
ในระดับใด ปัจจัยส่ วนบุคคลของพนักงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันหรื อไม่ และลักษณะงาน
มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การหรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่อนาผลวิจยั ที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ
และกาหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ และพร้อมที่ จะปฏิบตั ิ งานอย่าง
เต็มความสามารถ เพื่อความสาเร็ จร่ วมกันระหว่างพนักงานและองค์การ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเป็ นจริ งของลักษณะงานของพนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ม จากัด
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ม จากัด
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด

สมมติฐานของการวิจัย
สมมติ ฐานที่ 1 พนักงานที่ มีปัจจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย อายุ รายได้ และประสบการณ์ การทางานที่
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับความผูกพัน
ความผูกพันต่ อองค์การ หมายถึ ง ความหนาแน่ นของความสัมพันธ์ ที่ดี ของพนักงานแต่ ละคนที่ มีต่ อ
องค์การและเกี่ยวข้องกับองค์การ (Steers, 1977) หรื อทัศนคติ หรื อความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีต่อองค์การ เป็ นการ
ประเมินองค์การในทางบวก ซึ่ งทัศนคติ หรื อความรู ้สึกเป็ นสิ่ งเชื่อมโยงระหว่างบุคคลนั้นกับองค์การ และทาให้เกิด
ความรู ้สึกผูกพัน และปฏิ บตั ิ งานที่ มี ความรู ้สึกผูกพันกับองค์การ และตั้งใจที่ จะทางานให้องค์การบรรลุเป้ าหมาย
(Sheldon, 1971) เช่นเดียวกับ มัณฑนา ตุลยนิษกะ (2552) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู ้สึกที่
บุคคลรู ้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การเต็มใจที่ จะทางานเพื่อองค์การอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถเพื่ อ
ประโยชน์ขององค์การและจงรักภักดีต่อองค์การ ไม่คิดจะละทิ้งไปจากองค์การ
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Porter and Lawler (1987) กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย 3 ด้านดังนี้
1. บุคคลมีความเชื่อมัน่ ยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การ เป็ นทัศนคติและความเชื่ อของบุคคลที่มี
ความเชื่อถือ ยอมรับ พร้อมที่จะปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและคุณค่าขององค์การอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งยังมีความเลื่อมใส
ศรัทธาต่อเป้ าหมายที่องค์การกาหนด รวมถึงความรู ้สึกว่าเป้ าหมายและคุณค่าของตนเองคล้ายคลึงกับองค์การบุคคล
ซึ่ งมี ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การอย่างมาก จะเห็นว่างานที่ เป็ นหนทางที่ ทาประโยชน์แก่ องค์การได้ คื อการร่ วม
กิจกรรมและทางานตามคุณค่า อุดมการณ์และเป้ าหมายขององค์การ ดังนั้น บุคคลกลุ่มนี้ จึงมีแนวโน้มที่ จะมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมขององค์การอยูใ่ นระดับสูง
2. บุคคลมีความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะทางานเพื่อให้องค์การที่ตนทางานอยู่
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ เป็ นความตั้งใจและความพร้อมที่จะใช้ความสามารถที่มีอยู่ทางานให้องค์การอย่าง
เต็มความสามารถ เพื่ อแก้ไขและพัฒนางานขององค์การให้บรรลุเป้ าหมาย แม้ว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนก็ตาม
รวมถึงการเสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวเพื่อประโยชน์ขององค์การ
3. บุคคลมี ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะรั กษาความเป็ นสมาชิ กขององค์การโดยที่ บุคคลมี ความ
จงรักภักดี ต่อองค์การ ยังคงอยู่กบั องค์การ ไม่ปรารถนาจะไปจากองค์การ ถึงแม้ว่าองค์การอื่นจะให้ผลประโยชน์
ตอบแทนมากกว่า มีความภาคภูมิใจในการเป็ นสมาชิกขององค์การและพร้อมที่จะบอกคนอื่นว่าตนเป็ นสมาชิ กของ
องค์การ รวมทั้งมีความคิดว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับลักษณะงาน
Nelson and Quick (1997) กล่าวว่า คุณลักษณะงานเป็ นกรอบความคิ ด เพื่อทาให้เกิ ดความเข้าใจความ
เหมาะสมระหว่างคนกับงาน ผ่านทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างมิติหลักของงานกับลาดับขั้นทางจิตวิทยาที่สาคัญภายใน
ตัวบุคคล ส่ วน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว (2551) กล่าวว่า ลักษณะงาน คือ การรับรู ้ลกั ษณะของงานที่ปฏิบัติอยู่ ว่าเป็ น
งานที่มีทกั ษะหลากหลาย เหมาะสมกับความรู ้และความสามารถ เป็ นงานที่มีความสาคัญ มีคุณค่า มีการร่ วมแรงร่ วม
ใจกันปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ มีอิสระในการตัดสิ นใจออกแบบการปฏิบตั ิงานและได้รับทราบผลที่เกิดจากการกระทา
ลักษณะงานที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันมี 5 องค์ประกอบ (Hackman & Oldham 1976) คือ
1. ความมี อิส ระในการทางาน หมายถึ ง ลักษณะงานที่ บุค คลสามารถปฏิ บัติ ไ ด้อย่า งมี อิส รภาพ ตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถใช้ดุลยพินิจและตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่มีการควบคุมจากภายนอก จะทา
ให้บุคลากรปฏิบตั ิงานได้เต็มความรู ้ความสามารถ
2. ความหลากหลายของงาน หมายถึ ง งานที่ มีร ะดับ ความยากง่ า ยของงานที่ ผูป้ ฏิ บัติ ต้องใช้ค วามรู ้
ความสามารถ มี ลกั ษณะที่ ไม่จาเจ หรื อการทากิ จกรรมหลาย ๆ อย่างของหน่ วยงานให้สาเร็ จผล รวมถึ งการใช้
เทคโนโลยีพิเศษจึงเป็ นงานที่ทา้ ทาย และกระตุน้ ให้บุคลากรมีความสนใจในงาน
3. ความมีเอกลักษณ์ของงาน หมายถึง งานที่ระบุขอบเขตของงาน มีความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ ของ
ตนเองในการปฏิ บตั ิ งาน ทาให้บุคคลเกิ ดความรู ้ สึ กสบายใจที่ จะปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ ที่ ถูกต้อง และมี
ผลงานที่สามารถพิจารณาได้ชดั เจน
4. ผลป้ อนกลับของงาน หมายถึ ง เมื่ อบุ คลากรปฏิ บตั ิ งานให้เก่ งแล้วก็ตอ้ งได้รับข้อมูลป้ อนกลับของ
ตนเอง รวมทั้งข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผูร้ ่ วมงาน หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อเป็ นการประเมินผลงานว่ามีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลหรื อไม่
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5. งานที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น หมายถึง ลักษณะงานที่บุคลากรมีโอกาสที่จะติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
การได้เข้าสังคมทาให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ก่อให้เกิดความคิ ดหลากหลายในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน เมื่อมีสมั พันธภาพกับผูอ้ ื่นก็จะกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ
3. งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ธี ร ภัทร วาณิ ช พิ ทักษ์ (2555) ได้ศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความผูก พันต่ อ องค์กรของพนัก งาน
บริ ษทั ร่ วมเจริ ญพัฒนา จากัด ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ความคิดเห็นของพนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กรใน
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยความผูกพันต่อองค์การที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ ด้านความต้องการ
รักษาสมาชิกภาพในองค์การ รองลงมา คือ ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ และค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านสัมพันธภาพ
กับเพื่อนร่ วมงานในองค์การ
ซัลวานา ฮะซานี (2550) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความผูกพันของพนักงาน: กรณี ศึกษา พนักงานโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยความผูกพันต่อองค์การที่ มีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ได้แก่ นโยบายขององค์การ โครงสร้างองค์การ การบังคับบัญชา สัมพันธภาพ
กับบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน สภาพการทางาน ความท้าทายและมีอิสระในการทางาน เงินเดือน
และสวัส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ความมั่น คงในการท างาน การได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ ลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บัติ โอกาส
ความก้าวหน้าและการเจริ ญเติบโตในการทางาน เอกลักษณ์ขององค์การ และทัศนคติที่มีต่อองค์การ

ขอบเขตของการวิจัย
การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งศึ กษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด อาเภอละงู
จังหวัดสตูล โดยกาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ 3 ด้านดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ พนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ม จากัด อาเภอละงู จังหวัดสตูล
2. ขอบเขตด้านตัวแปร มี 2 ตัว คือ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม
2.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ รายได้ ประสบการณ์การทางาน และ
ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความสาคัญของงาน ความ
มีอิสระในการทางาน และผลย้อนกลับของงาน
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
2.2.1 ด้านความเชื่อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
2.2.2 ด้านความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
2.2.3 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ
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3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาเฉพาะบริ ษทั ทวีฟาร์ม จากัด อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. รายได้
3. ประสบการณ์การทางาน
ปัจจัยด้ านลักษณะงาน
1. ความหลากหลายของทักษะ
2. ความมีเอกลักษณ์ของงาน
3. ความสาคัญของงาน
4. ความมีอิสระในการทางาน
5. ผลย้อนกลับของงาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย

ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานบริษทั
ทวีฟาร์ ม จากั ด อาเภอละงู จังหวัดสตูล
1. ด้า นความเชื่ อ มั่น และยอมรั บ
เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ข อ ง
องค์การ
2. ด้า นความเต็ มอกเต็ม ใจที่ จ ะใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่
3. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่ จะรั กษาความเป็ นสมาชิ กของ
องค์การ

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ คือ พนักงาน บริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด อาเภอละงู จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้ น 215 คน โดยคานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 140 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมเพื่อการวิจยั เชิ งปริ มาณในครั้งนี้ คื อ แบบสอบถามซึ่ งคาถามแบ่งออกเป็ น
3 ส่ วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล 2) แบบสอบถามปั จจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน 3) แบบสอบถามความ
ผูกพันต่ อองค์การ จากนั้นนาแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ นเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เพื่ อหาค่ าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (IOC) ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.75 - 1.00
จากนั้นนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั พนักงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน พบว่า
แบบสอบถามชุดนี้ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาเท่ากับ 0.72

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ให้ผชู ้ ่ วยวิจยั เป็ นคนแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างเพื่ อตอบคาถาม และ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบตามจานวนที่กาหนดไว้

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่ วนบุคคลใช้ค่าร้ อ ยละ ส่ ว นข้ อ มู ล ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงานและความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์การด้านต่าง ๆ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดย
การจาแนกกลุ่มมากกว่าสองกลุ่มใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว และการทดสอบด้วยสถิติเปรี ยบเทียบ
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ค่ าเฉลี่ ยรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และการหาความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันต่ อองค์การ โดยใช้
ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.86
ด้านรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000 -20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ด้านประสบการณ์การทางานส่ วนใหญ่มี
ประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 70.00
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระดับความเป็ นจริ งของลักษณะงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด
( x = 4.39 , S.D.= 0.61) และเมื่อแยกรายด้าน พบว่า ด้านผลย้อนกลับของงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( x = 4.48 S.D.=
0.61) รองลงมา คือ ความสาคัญของงาน ( x = 4.44 S.D.= 0.61) ความมีเอกลักษณ์ของงาน ( x = 4.37 S.D.=
0.63) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความเป็ นจริ งของปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน
ปัจจัยเกีย่ วกับลักษณะงาน

S.D.

ระดับความเป็ นจริง

1. ความหลากหลายของทักษะ

4.33

0.59

มากที่สุด

2. ความมีเอกลักษณ์ของงาน

4.37

0.63

มากที่สุด

3. ความสาคัญของงาน

4.44

0.61

มากที่สุด

4. ความมีอิสระในการทางาน

4.36

0.59

มากที่สุด

5. ผลย้อนกลับของงาน

4.48

0.61

มากที่สุด

รวม

4.39

0.61

มากที่สุด

3.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระดับความเป็ นจริงของความผูกพันต่ อองค์ การ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( x = 4.59 S.D.= 0.55) โดยค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การสูงที่สุด คือ ความเชื่อมัน่ และการยอมรับ
เป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ ( x = 4.62 S.D.= 0.55) รองลงมา คือ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษา
ความเป็ นสมาชิกขององค์การ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.61 S.D.= 0.55) และความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์การ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.54 S.D.= 0.56) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์การ
ความผูกพันต่ อองค์ การ

S.D.

ระดับความผูกพัน

1. ความเชื่อมัน่ และยอมรับเป้ าหมาย และค่านิยมขององค์การ

4.62

0.55

มากที่สุด

2. ความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่

4.54

0.56

มากที่สุด

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็ นสมาชิก
ขององค์การ
รวม

4.61

0.55

มากที่สุด

4.59

0.55

มากที่สุด
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4.ผลการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ยของความผู ก พันต่ อ องค์ ก ารด้ านต่ าง ๆ จาแนกตาม อายุ รายได้ และ
ประสบการณ์ การทางาน ด้านอายุ พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรทั้งโดยภาพรวม และ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อทาการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี
LSD พบว่า พนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด อาเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ มีอายุต้ งั แต่ 30 ปี ขึ้ นไป มี ความผูกพันต่ อ
องค์การในภาพรวมสู งกว่าพนักงานที่ มีอายุต่ ากว่า 30 ปี อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .001 อี กทั้งพบว่า
พนักงานที่มีอายุต้ งั แต่ 41 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมสูงกว่าพนักงานที่มีอายุต้ งั แต่ 30-40 ปี อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การ จาแนกตามอายุ

ความผูกพันต่ อองค์ การ
1. ความเชื่อมัน่ และ
ยอมรับเป้ าหมาย และ
ค่านิยมขององค์การ
2. ความเต็มอกเต็มใจที่
จะใช้ ความพยายามอย่าง
เต็มที่
3. ความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะรักษาความ
เป็ นสมาชิกขององค์การ
รวม

แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
5.65
20.78
26.44
6.33
19.87
26.20
5.80
18.72
24.52
5.89
15.49
21.37

df
3
136
139
3
136
139
3
136
139
3
136
139

MS
1.89
0.15

F
12.33

Sig
.000***

2.11
0.15

14.44

.000***

1.93
0.14

14.04

.000***

1.96
0.11

17.23

.000***

***มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.001

ด้านรายได้ พบว่า พนักงานที่ มีรายได้แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การทั้งโดยภาพรวม และราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังตารางที่4 และเมื่อทาการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่
โดยวิธี LSD พบว่า พนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด อาเภอละงู จังหวัดสตูล ที่มีรายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาทขึ้นไป มี
ความผูกพันต่ อองค์การในภาพรวมสู งกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .001
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ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การ จาแนกตามรายได้
ความผูกพันต่ อองค์ การ
1. ความเชื่อมัน่ และยอมรับ
เป้ าหมาย และค่านิยมของ
องค์การ
2. ความเต็มอกเต็มใจที่จะ
ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
3. ความปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะรักษาความเป็ น
สมาชิกขององค์การ
รวม

แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
9.18
17.25
26.44
9.29
16.91
26.20
6.67
17.85
24.52
8.30
13.07
21.37

df
2
137
139
2
137
139
2
137
139
2
137
139

MS
4.59
0.13

F
36.46

Sig
.000***

4.65
0.12

37.65

.000***

3.33
0.13

25.58

.000***

4.15
0.20

43.56

.000***

***มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.001

ด้านประสบการณ์การทางาน พบว่า พนักงานที่มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การทั้งโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังตาราง 5 และเมื่อ
ทาการทดสอบค่ าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี LSD พบว่า พนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด อาเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ มี
ประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม สู งกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์
การทางานต่ากว่า 6 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ความผูกพันต่ อองค์ การ

แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

1. ความเชื่อมัน่ และยอมรับ
เป้ าหมายและค่านิยมของ
องค์การ

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

8.91
17.53
26.44

2
137
139

4.45
0.13

34.79

.000***

2. ความเต็มอกเต็มใจที่จะ
ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

10.65
15.55
26.20

2
137
139

5.33
0.11

46.91

.000***

6.68
17.84
24.52

2
137
139

3.34
0.13

25.65

.000***

8.63
12.74
21.37

2
137
139

4.32
0.10

46.42

.000***

3. ความปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะรักษาความเป็ น
สมาชิกขององค์การ

รวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Sig

***มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.001

5.ผลการศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างลักษณะงานกับความผูกพันต่ อองค์ การ
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันธ์ต่อองค์การ พบว่า ส่ วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวก ดังนี้
ด้านความหลากหลายของทักษะในการทางาน พบว่า มี ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่ อองค์การของ
พนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r =0.69)
มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกในระดับมาก
ด้านความมี เอกลักษณ์ ข องงาน พบว่า มี ค วามสัมพันธ์ กบั ความผูกพันต่ อองค์การของพนักงานบริ ษ ทั
ทวีฟาร์ม จากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r = 0.78) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกในระดับมาก
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ด้านความสาคัญของงาน พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม
จ ากัด อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .001 โดยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (r = 0.70) มี ค วามสั ม พัน ธ์
ในทิศทางบวกในระดับมาก
ด้านความมี อิสระในการทางาน พบว่า มี ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั
ทวีฟาร์ ม จากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r = 0.77) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางบวกในระดับมาก
ด้ า นผลย้ อ นกลั บ ของงาน พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งาน
บริ ษัท ทวี ฟ าร์ ม จ ากัด อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .001 โดยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (r = 0.81)
มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกในระดับมากที่สุด
จากความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์การ จะเห็นได้ว่า ปั จจัยลักษณะงาน ด้านผล
ย้อนกลับของงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน
ด้า นความมี อิสระในการทางาน ด้า นความสาคัญของงาน และด้า นความหลากหลายของทักษะในการทางาน
ตามลาดับ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์การ
ปัจจัยลักษณะงาน

ความผูกพันต่ อองค์ การ (Y)

ความหลากหลายของทักษะในการทางาน (X1)
ความมีเอกลักษณ์ของงาน (X2)
ความสาคัญของงาน (X3)

0.69***
0.78***
0.70***

ความมีอิสระในการทางาน (X4)

0.77***

ผลย้อนกลับของงาน (X5)

0.81***

***มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.001

อภิปรายผล
1. ผลการวิเ คราะห์ข ้อมูลปั จจัยด้านลักษณะงาน พบว่า ปั จจัยเกี่ ยวกับลักษณะงานโดยรวมและปั จจัย
แต่ละด้านมีค่าระดับความจริ งมากที่ สุด เนื่ องจากปั จจัยด้านลักษณะงานทั้ง 5 ด้าน ทาให้เกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ
และมี ส่วนร่ วมในการรั บผิด ชอบต่ องาน มี อานาจในการทางานและสามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง ก่ อให้เกิ ด
แรงจูงใจภายในที่จะทาให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
2. ผลการวิ เ คราะห์ข ้อมูลความผูกพันต่ อองค์การพบว่า ความผูกพัน ในภาพรวมและความผูกพันใน
แต่ ละด้านอยู่ในระดับมากที่ สุ ด โดยค่ า เฉลี่ ย ความผูกพันต่ อองค์การสู งที่ สุ ด คื อ ความเชื่ อมัน่ และการยอมรั บ
เป้ าหมายและค่ านิ ยมขององค์การ รองลงมา คื อ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะรั กษาความเป็ นสมาชิ กของ
องค์การ และความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์การตามลาดับ สอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของ ธี รภัทร วาณิ ชพิทกั ษ์ (2555) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั ร่ วมเจริ ญพัฒนา
จากัด พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีความผูกพันต่อองค์การที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความต้องการรักษาสมาชิกภาพในองค์การ รองลงมา คือ
ด้านความภาคภูมิใจในองค์การ และค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนในองค์การ
3. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด จาแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
3.1 พนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด ที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การทั้งโดยภาพรวมและ
รายด้าน แตกต่างกัน โดยพบว่า พนักงานที่มีอายุต้ งั แต่ 30 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การสู งกว่าพนักงานที่มีอายุ
ต่ากว่า 30 ปี และพบว่า พนักงานที่ มีอายุต้ งั แต่ 41 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การสู งกว่าพนักงานที่ มีอายุต้ งั แต่
30-40 ปี ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อธิ บายได้ว่าตัวแปรด้านอายุเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล ทั้งนี้
เพราะบุคคลที่มีอายุมากขึ้นจะมีความคิด มีความรอบคอบในการตัดสิ นใจมากกว่าบุคคลที่มีอายุนอ้ ย บุคคลที่มีอายุ
มากทางานอยูก่ บั องค์การมาระยะหนึ่งแล้วจะเกิดความคุน้ เคยกับสิ่ งแวดล้อมขององค์การ ซึ่ งการทางานในองค์การ
ของบุคคลที่ ทางานนานเท่ าใด ก็จะทาให้เกิ ดการสะสมทรัพยากรที่ จะได้รับจากระบบการจ้างงานขององค์การ
มากขึ้นในรู ปของเงินเดือน สวัสดิการ และอานาจหน้าที่ ดังนั้น บุคคลที่ทางานกับองค์การมานานย่อมมีความผูกพัน
ต่อองค์การในระดับมาก และการตัดสิ นใจที่ จะลาออกจากองค์การจึ งยากกว่าคนที่ ทางานให้กบั องค์การไม่นาน
เพราะเขาจะพิจารณาว่าหากลาออกจากองค์การก็เท่ากับว่าการลงทุนของเขาเสี ยเปล่า และอาจไม่คุม้ กับการได้รับ
ผลตอบแทนจากหน่วยงานใหม่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยสิ ทธิ์ วุฒิพงศ์วรกิจ (2543) ได้ศึกษาเรื่ อง ความ
ผูกพันต่ อองค์การของข้าราชการพยาบาลของโรงพยาบาลตากสิ น พบว่า ข้าราชการที่ มีอายุแตกต่ างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 พนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด ที่ มีรายได้แตกต่ างกันมี ความผูกพันต่ อองค์การ โดยภาพรวมและ
รายด้า นแตกต่ างกันโดยพบว่า พนักงานที่ มีร ายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาท ขึ้ นไป มี ความผูกพันต่ อองค์การสู งกว่า
พนักงานที่มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท และพนักงานที่มีรายได้สูงกว่า 20,000 บาทขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การ
สู งกว่าพนักงานที่ มีรายได้ต้ งั แต่ 15,000-20,000 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ อธิ บายได้ว่ารายได้ คื อ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่พนักงาน เพื่อตอบแทนการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการ
ปฏิ บตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เสริ มสร้างฐานะความเป็ นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้ดีข้ ึ น ซึ่ งจะนาไปสู่ ความ
พอใจในการทางานและสร้ างความผูกพันต่ อองค์การในที่ สุด ดังนั้น พนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด ที่ มีรายได้
แตกต่างกัน จึ งมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิรินทร์ ชา สมานสิ นธุ์ (2554)
ได้ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริ ษทั เบสท์ เพอฟอร์ แมนซ์
เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีปัจจัยบุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การที่ต่างกัน
3.3 พนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด ที่มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การ โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยพบว่า พนักงานที่มีประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไปมีความผูกพันต่อ
องค์การสู งกว่าพนักงานที่ มีประสบการณ์การทางานต่ ากว่า 6 ปี ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ อธิ บายได้ว่า
ประสบการณ์การทางานของพนักงานในองค์การนั้น เป็ นระยะเวลาที่พนักงานเสี ยสละกาลังกาย สติปัญญา สะสม
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ประสบการณ์ ทักษะความชานาญในงานตามระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อพนักงานในองค์การปฏิบตั ิงานนานเท่าใด
ก็จะมีความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การมากขึ้นเท่านั้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาริ ชาต บัวเป็ ง (2554) ได้ศึกษา
เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ไดกิ้น อินดัสทรี ส์ ประเทศไทย (จากัด) พบว่า ใน
ภาพรวมระดับความผูกพันต่อองค์กร ระหว่างกลุ่มที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้สึก ด้านความต่อเนื่ อง และด้านบรรทัดฐานทางสังคม
พบว่ามีเพียงด้านความรู ้สึกด้านเดี ยวที่ พนักงานกลุ่มมีระยะเวลาปฏิ บตั ิ งานต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความผูกพันต่ อองค์การ ของพนักงานบริ ษ ทั
ทวีฟาร์ม จากัด มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ด้า นความหลากหลายของทั ก ษะในการท างานของพนั ก งานบริ ษัท ทวี ฟ าร์ ม จ ากั ด พบว่ า
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันกับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก อธิ บายได้ว่า ความหลากหลายของ
ทักษะในการทางาน จาเป็ นต้องใช้ความรู ้ ความสามารถ หลายด้าน และพบว่า ความหลากหลายของทักษะในการ
ทางานยิ่งมาก ทาให้เกิ ดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ ทองพิน ขันอาสา (2549)
เรื่ องความผูกพันของบุ คลากรภาครั ฐ ต่ อองค์กร กรณี ศึ กษา ข้า ราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้าราชการที่มีความท้าทายในการทางานสู ง มี แนวโน้มจะมีความผูกพันต่อองค์กรสู งเป็ นเพราะลักษณะการทางาน
ของกรมการปกครองที่ มี ความพิเศษ คื อ ความหลากหลาย บางงานจาเป็ นต้องใช้ความสามารถส่ วนตัวเพื่อที่ จะ
ทางานให้สาเร็ จลุล่วงได้ ต้องใช้ทกั ษะในการพูด การประสานงาน การเจรจาต่อรอง หว่านล้อม ชักจูง เพื่อให้เกิ ด
การประนีประนอมยอมความหรื อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทาให้ขา้ ราชการกรมการปกครองสนุกและไม่เบื่อในการ
ทางาน เกิดความผูกพันกับงานและองค์การ
4.2 ด้านความมี เอกลักษณ์ของงานของพนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิ ศทาง
เดียวกันกับความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมาก อธิ บายได้ว่าความผูกพันต่อองค์การมีความสาคัญต่อการทางาน
ของพนักงานในองค์การมาก จะเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้พนักงานพอใจที่จะทางานเพื่อองค์การด้วยความเต็มอกเต็มใจและ
พึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ สามารถที่จ ะพัฒนาองค์การสู่ ความสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุ ด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ซัลวานา ฮะซานี (2550) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความผูกพันของพนักงาน: กรณี ศึกษา
พนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การที่มี
ระดับ ความคิ ด เห็ นโดยรวมอยู่ในระดับสู ง ได้แ ก่ นโยบายขององค์การ โครงสร้ า งองค์การ การบังคับบัญชา
สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา สัมพันธภาพกับเพื่ อนร่ วมงาน สภาพการทางาน ความท้าทายและมีอิสระในการ
ทางาน เงิ นเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ความมัน่ คงในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
โอกาสความก้าวหน้าและการเจริ ญเติบโตในการทางานและเอกลักษณ์ขององค์การ ทัศนคติที่มีต่อองค์การ ซึ่ งปั จจัย
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
4.3 ด้านความสาคัญของงานของพนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก อธิ บายได้ว่าความสาคัญของงานจะมีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การ โดยความรู ้สึกของพนักงานที่ มีต่อองค์การที่ ทางานอยู่ ในลักษณะที่ รู้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ มี
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ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ และมีความต้องการที่จะทางานกับองค์การ
นั้นต่อไปเพื่อความก้าวหน้าขององค์การ
4.4 ด้านความมีอิสระในการทางานของพนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก อธิ บายได้ว่าลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ แสดงถึงความมีอิสระในงาน ซึ่ ง
จะเห็นได้วา่ กฎระเบียบภายในองค์การจะเป็ นตัวกาหนดหน้าที่ของบุคคลในองค์การ หากเข้มงวดเกินไปก็จะทาให้
เกิดผลเสี ยกับองค์การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นุชติมา รอบคอบ (2542 ) ศึ กษาเรื่ องความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การเภสัชกรรม สังกัดสานักงานใหญ่ ราชเทวี พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
สายงานหลักและสายงานสนับสนุน และความมีอิสระในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4.5 ด้านผลย้อนกลับของงานของพนักงานบริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมาก อธิ บายได้วา่ องค์การมีระบบการปฏิบตั ิงานที่สามารถชี้ วดั ความสามารถ
ของพนักงานได้อย่างชัดเจน ทาให้พนักงานทราบว่าจะต้องปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาตนเองอย่างไรให้สามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลได้เพิ่มมากขึ้น ทาให้พนักงานมีความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัย ไปใช้ เนื่ องจากพนักงานที่ มีอายุต่ า กว่า 30 ปี มี ความผูกพันต่ อ
องค์การในภาพรวมต่ากว่าพนักงานที่มีอายุต้ งั แต่ 30 ปี ขึ้นไป ดังนั้น บริ ษทั ควรหาแนวทางที่จะสร้างความเชื่ อมัน่
ให้กบั พนักงาน ให้พนักงานเกิ ดความรู ้ สึกว่างานของตนเองมี ความมัน่ คงสู ง ชี้ ให้เห็นเป้ าหมายของบริ ษทั และ
กลยุทธ์ที่ใช้ และการเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน วางแนวทางหรื อนโยบาย
ในการเลื่อนตาแหน่งที่เป็ นธรรม ประกอบกับการปฏิบตั ิต่อพนักงานไม่วา่ จะอายุเท่าใดให้เป็ นไปอย่างเสมอภาค
2. ปั จจัยพื้ นฐานที่ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ จะขาดไม่ได้ คื อ ปั จจัยด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การ เนื่ องจาก พบว่า
พนักงานที่มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท มีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมต่ากว่าพนักงานมีรายได้สูงกว่า 15,000
บาท ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรกาหนดปัจจัยที่สามารถจูงใจให้พนักงานที่มีรายได้นอ้ ยมีความรู ้สึกว่าบริ ษทั สามารถพึ่งพา
ได้ เช่น การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การปล่อยเงินกูด้ อกเบี้ยต่า หรื อกูย้ ืมฉุกเฉิ น โบนัสประจาปี เป็ นต้น
3. สาหรับพนักงานใหม่ที่ยงั ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับงานหรื อเพื่อนร่ วมงานได้ องค์การควรมีการจัด
ฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อให้พนักงานใหม่นาความรู ้ที่ได้มาใช้ในการทางาน
4. เนื่องจากพบว่าพนักงานที่มีอายุงาน 1-5 ปี มีความผูกพันต่อองค์การต่ากว่าพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า
5 ปี ขึ้ นไป องค์การจึ งควรมี กิจกรรมต่ าง ๆ ที่ สร้างความสัมพันธ์ในองค์การ เช่ น งานเลี้ ยงประจาปี งานปี ใหม่
งานกี ฬาสี เป็ นต้น เพื่อให้พนักงานที่ทางานร่ วมกัน สร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และมีการช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กัน
5. บริ ษทั ควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและเกณฑ์การวัดผลในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้
เหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ และเต็มใจที่จะคงไว้ซ่ ึ งการเป็ นพนักงานในบริ ษทั ต่อไป
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาปั จ จัย อื่ น ๆ เพิ่ มเติ ม ที่ ค าดว่ า จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความผูก พัน ต่ อองค์ก าร เช่ น ด้า น
โครงสร้างขององค์การ เป็ นต้น ซึ่ งจะทาให้งานวิจยั มีกรอบแนวคิดกว้างและมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามอย่างเดี ยว อาจจะทาให้ผลการวิจยั ไม่เป็ นจริ ง เนื่ องจาก
พนักงานอาจตอบเพื่อให้ดูดี ดังนั้น ผูว้ ิจยั ควรจะใช้วิธีอื่นด้วย เช่น การสังเกต เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการ
วิจยั และทาให้ผลการวิจยั มีความถูกต้องมากขึ้น
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