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บทคดัย่อ  

การคน้ควา้อิสระเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรม

ในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพือ่ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นความทา้ทาย

ในการทาํงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร (3) เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร (4) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบั

งานดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงาน

อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร (5) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นการทาํงานเป็นทีมท่ีมี

ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร (6)เพื่อ
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ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นเงินเดือนและสวสัดิการท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร (7) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นความสมัพนัธ์

กบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรม นวนคร (8) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานท่ีมีผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

จาํนวน 249 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้น

อยูใ่นระดบั มาก คือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความทา้ทายในการทาํงาน ดา้นการ

ทาํงานเป็นทีม ดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการทาํงาน ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้น

เงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ตามลาํดบั และผลการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณพบวา่ปัจจยัดา้นการทาํงานเป็นทีม ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัดา้นความทา้

ทายในการทาํงาน ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน มีความสมัพนัธ์กบั ความผกูพนัต่อองคก์ร

ของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ตรงตามสมมติฐานและสามารถ

อธิบายความผกผนัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมใน

นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ไดป้ระมาณร้อยละ 53.0  

ABSTRACT 

The study of the factors affecting employee engagement of factory in nava nakorn industrial 

estate . The objective is to study the employee engagement to the organization of factory in nava 

nakorn Industrial Estate. and to study the factors affecting employee engagement of factory in nava 

nakorn Industrial Estate . The factors include challenges , job career , participation in work decisions , 

teamwork , salary and welfare , relations with supervisors , relationships with colleagues. The 
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population is employees of food manufacturing factory in nava nakorn Industrial Estate. The sample 

are 249 The tools used for data collection were questionnaire for data analysis using computerized 

statistical program for frequency, percentage, mean , standard deviation. Determining the relationship 

between variables with Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis the research 

findings can be summarized as follows 

The results of this study. The job factors that affect the employee engagement to the 

organization of factory in nava nakorn Industrial Estate overall is at a more level. When considering 

each aspect found that all factor are in more level. The multiple regression analysis found that the job 

factors , challenges, job career, teamwork and relationships with colleagues correlated with the 

employee engagement to the organization of factory in nava nakorn Industrial Estate .Hypothesis able 

to explain the reversal of factors that employee engagement to the organization of factory in nava 

nakorn Industrial Estate approximately 53.0 percent 

บทนํา 

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัขององคก์ร เป็นส่ิงท่ีจะผลกัดนัใหอ้งคก์รสามารถ

ประกอบกิจกรรม ดาํเนินกิจการ ใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์รได ้ในปัจจุบนั

เศรษฐกิจมีการแข่งขนัสูงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยส่ีงผลใหรู้ปแบบการแข่งขนัในโลกธุรกิจ

เปล่ียนไปส่งผลใหอ้งคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการปรับปรุงองคก์รเพื่อรับกบัการ

เปล่ียนแปลง องคก์รจะดาํเนินกิจการไดส้าํเร็จตามเป้าหมายนั้นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงข้ึนอยูก่บั

สมาชิกภายในองคก์รทั้งความสามารถ และคุณภาพการทาํงาน ดงันั้นการสร้างสมาชิกภายในองคก์รให้

มีความผกูพนัต่อองคก์รไดน้ั้นเป็นส่ิงสาํคญั การรักษาบุคลากรภายในองคก์รใหมี้ความผกูพนัและ

จงรักภกัดีต่อองคก์รและทาํงานอยูก่บัองคก์รไดเ้ป็นระยะเวลานาน เป็นเร่ืองท่ียาก การใหค้วามสาํคญั

เร่ืองการจดัการเร่ืองทรัพยากรมนุษยจึ์งจาํเป็นสาํหรับการจดัการองคก์าร ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจ

ศึกษาในเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยจะทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา

คร้ังน้ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นความทา้ทายในการทาํงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร

ของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร  

4. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการทาํงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร  

5. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นการทาํงานเป็นทีมท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

6. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นเงินเดือนและสวสัดิการท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร  

7. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร  

8. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นความทา้ทายในการทาํงานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

2. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 



5 
 

3. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการทาํงานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

4. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นการทาํงานเป็นทีมมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงาน

อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

5. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นเงินเดือนและสวสัดิการมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงาน

อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

6. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชามีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

7. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

ขอบเขตของการวจัิย 

ผูว้ิจยัใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี โดยใชก้ารวิจยัเชิง

สาํรวจ (Survey Research) ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนและไดก้าํหนดขอบเขตของ

การวิจยัไวด้งัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยมีตวัแปรในการศึกษาดงัน้ี  

1. ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น

ความทา้ทายในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการ

ทาํงาน ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และ 

ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

 2.ตวัแปรตาม คือ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ประกอบดว้ย ดา้นความเตม็ใจเสียสละ 

ทุ่มเทในการทาํงานเพื่อองคก์ร ดา้นความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และดา้นความ

จงรักภกัดีต่อองคก์ร  
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ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือคือ พนกังานโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จาํนวน 655 คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการ

คาํนวณดว้ยสูตร ทาโรยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95% ความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม

กลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.05 จากประชากรทั้งหมด 655 คนไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 248 คน แต่ใช้

ตวัอยา่งทั้งหมด 249 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาตั้งแต่ เดือนกนัยายน  – ตุลาคมคม. 2562 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงความผกูพนัต่อองคก์รของของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรม นวนคร 

2. นาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินนโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลขององคก์ร 

3. ผลการศึกษาท่ีได ้นาํไปเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหก้บัผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดน้ํ้ าไปใช้

ในการดาํเนินนโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานท่ีดีในอนาคต

ต่อไป 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

จากการ ทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยั

สามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร  ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม เป็นกรอบแนวคิดแบบแผนภาพดงัน้ี 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ (X)     ตวัแปรตาม (Y)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายของ ความผูกพนัต่อองค์กร 

สเตียร์ ( Steers, 1977 ) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกวา่เป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์ร มีความเตม็ใจ เสียสละประโยชนส่์วนตวัเพื่อองคก์ร และปรารถนาท่ีจะเป็น

สมาชิกขององคก์รนั้นตลอดไป นอกจากน้ีความผกูพนัองคก์รยงัเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิผลขององคก์รใน

ลกัษณะหน่ึง 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ฐิติมา หลกัทอง(2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ผลิต

ช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี สรุปผล

ความผูกพนัต่อองค์กร

ของพนักงาน โรงงาน

อุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรม นวนคร 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

ดา้นความทา้ทายในการทาํงาน 

 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

 

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

 

ดา้นการทาํงานเป็นทีม 

 

ดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการทาํงาน 

 

 

ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
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การศึกษาไวว้า่ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของงานท่ีทาํในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 

โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดา้นความหลากหลายของงานสูงท่ีสุด ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมี

ค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชนข์อง

องคก์รสูงท่ีสุด  

ณฐักานต ์ศรทอง(2560) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาล

เอกชนแห่งหน่ึง สรุปผลการวิจยัวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง

โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นในระดบัสูง และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่พนกังาน

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงท่ีมีอาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งในการ

ปฏิบติังาน ต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยภาพรวมต่างกนั ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน ดา้นความกา้วหนา้

ในหนา้ท่ีการงาน และดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชามีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง 

สมจิตร จนัทร์เพญ็ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ีสถาบนั

พฒันาองคก์ร ไดส้รุปผลการวิจยัวา่ ผลการวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่โดยรวมแลว้

เจา้หนา้ท่ีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนมีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง ดา้นความ

จงรักภกัดีต่อองคก์าร ดา้นความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเท

ในการทาํงานเพื่อองคก์าร ดา้นความตอ้งการท่ีจะดาํรงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร  ดา้นความ

เสียสละเพื่อองคก์ารปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน

ไดแ้ก่ ตวัแปรอาย ุรายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานในสถาบนั ความทา้ทายในการทาํงาน ความกา้วหนา้ในการทาํงาน การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจในการทาํงาน ลกัษณะการทาํงานเป็นทีม เงินเดือนและสวสัดิการ การพฒันาความรู้

ความสามารถของบุคลากร สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความสมัพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชาความสมัพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงาน ภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกวา่

องคก์ารเป็นท่ีพึ่งได ้
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วธีิการดําเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือคือ พนกังานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแห่งหน่ึงในนิคม

อุตสาหกรรม นวนคร จาํนวน 655 คน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ผูว้ิจยัไดม้าโดยวิธีสุ่มตวัอยา่ง แบบแบ่ง

ชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ผูว้ิจยัใชก้ารคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร ทาโรยามาเน 

(Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95% ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบั 0.05 

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัดา้นประชากรซ่ึงเป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม มีจาํนวนคาํถามทั้งหมด 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา  

ตาํแหน่งงาน อายงุาน รายได ้โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check-list) จาํนวน 7 

ขอ้ แบบเลือกคาํตอบเพียงคาํตอบเดียว (Best answer) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน ซ่ึงประกอบดว้ย คาํถามปัจจยัท่ีเก่ียวกบั

งาน ดา้นความทา้ทายในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจใน

การทาํงาน ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

และ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีจาํนวนคาํถามทั้งหมด 24 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมใน

นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ประกอบไปดว้ยคาํถาม ดา้นความเตม็ใจเสียสละ ทุ่มเทในการทาํงานเพื่อ

องคก์ร ดา้นความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ตอ้งการ

ท่ีจะดาํรงสภาพเป็นสมาชิกองคก์รมีจาํนวนคาํถามทั้งหมด 8 ขอ้ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พนกังานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็น  เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา
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ตรี ตาํแหน่งในการปฏิบติังานพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีอายงุาน อายงุาน 5-10 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 20,000-30,000 บาท 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ ข้อมูลปัจจัยทีเ่กีย่วกบังานของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรม นวนคร 

ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร มีผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนครโดยรวมอยูใ่น

ระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบั มาก คือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน ดา้นความทา้ทายในการทาํงาน ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการ

ทาํงาน ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี

การงาน ตามลาํดบั 

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรม นวนคร 

ความความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร

โดยรวมอยูใ่นระดบั ค่อนขา้งสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รอยูใ่น

ระดบัสูง และดา้นความเตม็ใจเสียสละและทุ่มเทในการทาํงานเพื่อองคก์ร  ดา้นความภาคภูมิใจในการ

เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร อยูใ่นระดบั ค่อนขา้งสูง ตามลาํดบั 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พนกังานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแห่งหน่ึงในนิคม

อุตสาหกรรม นวนคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็น  เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปีสถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ตาํแหน่งในการปฏิบติังานพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีอายงุาน 

อายงุาน 5-10 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-30,000 บาท 
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ปัจจัยทีเ่กีย่วกบังานของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผล

วิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรม นวนคร แบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความทา้ทายในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ใน

หนา้ท่ีการงาน ดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการทาํงาน ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นเงินเดือนและ

สวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานดว้ยค่าเฉล่ีย 

(𝑋𝑋�)และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ดงัน้ีวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานของพนกังาน โรงงาน

อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก   

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผล

วเิคราะห์ ความความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเตม็ใจเสียสละและทุ่มเทในการทาํงานเพื่อองคก์ร ดา้นความภาคภูมิใจ

ในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รดว้ยค่าเฉล่ีย (𝑋𝑋�) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) ดงัน้ี ความความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรม นวนครโดยรวมอยูใ่นระดบั ค่อนขา้งสูง 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 ดา้นความทา้ทายในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบั มาก  คือ ท่านรู้สึกวา่งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายนั้นยากแต่ไม่เกินความพยายาม

ของท่าน ท่านตอ้งใชท้กัษะการตดัสินใจแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการทาํงาน ท่านใชค้วามรู้ความสามารถ

ในการทาํงานมากกวา่ปกติ ท่านทาํงานภายใตร้ะยะเวลาท่ีกาํหนดไดส้าํเร็จอยูเ่สมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สมจิตร จนัทร์เพญ็ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ี

สถาบนัพฒันาองคก์ร โดยศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ทีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมนน 

(องคก์ารมหาชน) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม เห็นดว้ยกบั ปัจจยัดา้นความทา้ทายในการ

ทาํงาน  
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ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบั มาก  คือ ท่านมกัไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้อบรมเพื่อพฒันาตนเอง ท่านมี

โอกาสไดรั้บพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน ท่านมีโอกาสไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ HewittAssociates(2003)  7 ประการ 

 ดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 

ขอ้ท่ีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบั มาก  คือ  ท่านมีโอกาสในการตดัสินใจวางแผนการทาํงาน ท่านมีโอกาส

ในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัการทาํงานดว้ยตนเอง ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการทาํงาน ท่านมี

โอกาสในการประเมินผลการทาํงานของตวัท่านเอง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐักานต ์ศรทอง

(2560) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง พบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม เห็นดว้ยอยา่งยิง่กบั ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการทาํงาน

 ดา้นการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความสาํคญั

อยูใ่นระดบั มาก  คือ  พนกังานมีการประสานงานท่ีดี พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และยอมรับ

ขอ้ตกลงในทีม พนกังานช่วยเหลือกนัทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การทาํงานในส่วนงานของท่าน 

พนกังานใชท้กัษะความสามารถท่ีแต่ละคนมี ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สม

จิตร จนัทร์เพญ็ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ีสถาบนัพฒันาองคก์ร 

โดยศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ทีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน องคก์ารมหาชน 

พบวา่เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็นต่อลกัษณะการทาํงานเป็นทีมเห็นดว้ย 

 ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบั มาก  คือ  ท่านไดรั้บเงินค่าตอบแทนตามตาํแหน่งวฒิุการศึกษาและระยะเวลา

การทาํงานอยา่งเหมาะสม ท่านรู้สึกวา่ไดรั้บสวสัดิการดา้นต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Herzberg ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) Herzberg ไดแ้ก่ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene 

Factor or Maintenance Factor) ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors)  

 ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบั มาก  คือ  ท่านสามารถทาํงานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือมีการ

มอบหมายงาน ผูบ้งัคบับญัชาของท่านคอยดูแลเอาใจใส่ติดตามงานเสมอ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความ
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น่าเช่ือถือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมกัใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือท่านทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมจิตร จนัทร์เพญ็ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของ

เจา้หนา้ท่ีสถาบนัพฒันาองคก์ร โดยศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ทีสถาบนัพฒันา

องคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม เห็นดว้ยกบั ความสมัพนัธ์กบั

ผูบ้งัคบับญัชา  

ดา้นดา้นความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ ขอ้

ท่ีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบั มาก ท่านและเพื่อนร่วมงานสามารถปรึกษากนัไดท้ั้งเร่ืองงานและเร่ือง

ส่วนตวั ท่านสามารถทาํงานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี ท่านไม่รู้สึกตึงเครียดระหวา่งทาํงาน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐิติมา หลกัทอง(2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบริษทั ผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั

ชลบุรี พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นดา้นความสมัพนัธ์เพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัเห็น 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมใน

นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานโดยรวมอยูใ่นระดบั มากส่ิงท่ีควร

ปรับปรุงคือ องคก์รควรศึกษาเร่ือง แผนงานสาํหรับการจดัอบรมพฒันาความรู้ความสามารถใหก้บั

พนกังาน ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั ตาํแหน่งงานต่าง ๆ , ควรพิจารณาและวางแผนเก่ียวกบั 

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ( Suggestion plan ) ท่ีชดัเจนใหพ้นกังาน เช่น ตาํแหน่งในแผนกผลิต 

สามารถทาํงานไดใ้น ตาํแห่นง QA Planer หรือ จดัซ้ือ เป็นตน้ 

ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการทาํงาน พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานของพนกังาน โรงงาน

อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการทาํงานโดยรวมอยูใ่น

ระดบั มาก ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ หวัหนา้งานควรศึกษาเร่ือง วิธีการจดัการเม่ือเกิดปัญหาในงาน โดย

ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น หรือ ขอ้เสนอแนะถึงวิธีการแกไ้ขปัญหา , ใหโ้อกาส

พนกังานไดแ้สดงความสามารถในการจดัการแกไ้ขปั้ญหาในงาน 
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ด้านการทาํงานเป็นทมี พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรม นวนคร ดา้นการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบั มากส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ หน่วยงาน 

หรือ หวัหนา้งาน ควรศึกษาเร่ือง การส่ือสารกนัภายในทีมควรมีระบบท่ีดีในการส่ือสาร เช่น การทาํ 

Shift hand over (SHO) รวมถึงการจดัใหมี้การส่ือสารพดูคุยกนัใน Daily operation review (DOR) 

Weekly operation review เป็นตน้ , ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ด้านเงนิเดือนและสวสัดิการ พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรม นวนคร ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ โดยรวมอยูใ่นระดบั มากส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ 

องคก์รควรศึกษาเร่ือง หลกัการ หลกัเกณฑ ์และ กระบอกเงินเดือน การข้ึนเงินเดือนประจาํปี ใหช้ดัเจน

และเหมาะสม , ศึกษาเปรียบเทียบสวสัดิการขั้นตน้ท่ีเหมาะสม เช่น ค่าอาหาร ค่าเบ้ียขยนั ค่ารถรับ-ส่ง 

งานเล้ียงปีใหม่ กิจกรรมท่องเท่ียว เป็นตน้ 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บงัคบับัญชา พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมใน

นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาโดยรวมอยูใ่นระดบั มากส่ิงท่ีควร

ปรับปรุงคือ หวัหนา้งาน ควรศึกษาเร่ืองการทาํงานร่วมกนั เทคนิคการบริหารจดัการคนในเร่ืองงาน 

เช่น Heresy and Blanchard’s Situation leadership model , หวัหนา้งานควรติดตามผลงาน หรือ ความ

คืบหนา้ในงานของพนกังาน รวมถึงใชเ้ทคนิคการดึงศกัยภาพ ของพนกังาน เช่น การ Coaching เป็นตน้ 

ด้านความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานของพนกังาน โรงงานอุตสาหกรรมใน

นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ส่ิงท่ีควร

ปรับปรุงคือ องคก์รควรศึกษาเร่ือง การจดักิจกรรมส่งเสริมใหพ้นกังานไดรู้้จกัเรียนรู้ ซึงกนัและกนั , 

ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมเร่ืองการทาํงานเป็นทีม เช่น กิจกรรม team building เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนเพิ่มเติมท่ีจะมีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน เช่นการศึกษาเร่ือง

วฒันธรรมองคก์ร ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์ร ปัจจยัประสบการณ์ในงานปัจจยัเก่ียวกบั

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นตน้ 
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