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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จํากัด มี

วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษา ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จํากัด ได้แก่ ความผูกพันด้าน

ความรู้สึก ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคมโดยจําแนกสถานภาพส่วน

บคุคลได้แก่  เพศ อายุ  สถานภาพ   ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้  ระยะเวลาปฏิบัติงาน ประชากรที่ใช้ใน

การวิจัยนี้ คือ กลุ่มพนักงานของบริษัทฟูจิเอซ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 180 คน เคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย(��)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) จึงสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

การศึกษาเร่ือง   ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จํากัด ผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 180คน พบว่าพนักงาน ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 180 คน เป็นเพศ

หญิง จํานวน 94 .คน มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 70 คน สถานภาพ โสด จํานวน89 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดับ ปริญญาตรี  จํานวน 84 คน  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จํากัด 

ภาพรวมอยู่ในระดบั มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ สําคัญมากเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านความผูกพันด้านความรู้สึก มีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่ง และ ด้าน ความผูกพันด้าน

บรรทัดฐานทางสังคม มีความสําคัญเป็นอันดับที่สอง รองลงมาและด้านความผูกพันด้านความต่อเนื่องเป็น

อันดับสาม ตามลําดับ 

คําสําคัญ :ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ; พนักงานบริษัท ฟูจิเอช 
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ABSTRACT 

Education matters Factors that affect employee engagement, Fuji ACE co., Ltd. 

aims to study the employee company Fuji ACE co., Ltd include the bond side feeling. 

Continuous safety affiliations Social norms binding side, by sex, age, marital status 

classification include: personal status, occupation, education level, income, the work time. 

This research population is a group of employees of the company, Fuji ACE. Sample 

surveys, the number of 180 people, tools used to collect data, the query is executed, data 

analysis, using computer software, find the percentage frequency values (X ̅), standard 

deviation (SD). Education matters   Education matters   Factors that affect employee 

engagement, Fuji ACE co., Ltd respondent total 180 people from table 10 found that 

employees in all surveys, the number of women number of 94 people 180. people think 

questionnaire 52.2% majority have a life expectancy of 70 years 31-40. 38.9 percent 1 

persons who answer most queries status Single number 89 49.4 per cent men  The 

majority of respondents have a Bachelor's degree. number of 84 people, 46.7 per cent. 

Factors that affect employee engagement, Fuji ACE co., Ltd. image is included on many 

levels, when considering a list of aspects found that overall levels, it is important to 

consider a list of compelling side side side found that feeling. 

Keyword : Factors Are Affected Engagement ; Employee Of Fuji Ace Company Limited   
 

บทนํา 

องค์กรใดจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ต้องอาศัยปัจจัยที่สําคัญหลาย ปัจจัย 

ทรัพยากรมนุษย์ก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ มีส่วนช่วยในการผลักดันให้องค์กรสามารถดําเนินกิจการให้มีประ

สิทธิ ภาพและเป็นกําลังสําคัญในการนําพาองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ จึงนับได้ว่า

ทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาล ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องให้

ความสําคัญและตระหนักถึงการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ในยุคปัจจุบันการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็มิได้จากัดขอบเขตอยู่แค่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรเท่านัน้ แต่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสิ่งสําคัญที่จะต้องดําเนินการควบคูกั่นไป 

คือ การปลูกฝังหรือสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดพึงพอใจความผูกพันความซื่อสัตย์ และ

จงรักภักดีที่จะร่วมมือและปฏิบัติ งานให้กับองค์กรตลอดไป โดยองค์กรจะต้องใส่ ใจดูแลรักษาความก้าวหน้า

ในอาชพีการงานให้กับบุคลากร อันจะส่งผลให้บุคลากรมีความมุ่งมันทีจ่ะสร้างชื่อเสียง และสร้างความสําเร็จ
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ให้กบองค์กรโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและยากลําบาก แต่การที่องค์กรจะคาดหวังและมุ่งผลให้

บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติเช่นนั้นได้จําเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เป็นแรงเสริม เพื่อ

กระตุ้นและคอยผลักดันให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2549 : 261) เมื่อ

พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ก็จะส่งผลทําให้เกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจ และกระตุนให้พนักงาน

พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานหรือหน้าที่ของตนจนสุดความสามารถให้กับองค์กร เพราะด้วยความรู้สึกว่า

ตนเองก็มีส่วนร่วมในการเป็น เจ้าขององค์กรเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์กรก็ยังคอยทําหน้าที่

ประสานและเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของบุคลากรขององค์กรให้สอดคล้องไปด้วยกันกับ

เป้าหมายขององค์กรอีกดว้ย  ความผูกพันต่อองค์กรครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงานที่ทํา ด้วยเหตุนี้

เองจึงถือได้ว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นกุญแจสําคัญที่จะคอยผูกมัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานและร่วมงานอยู่

กับองค์กรไปนาน ๆ นอกจากนี้แล้วความผูกพันต่อองค์กรยังมีความมันคงมากกว่าความพึงพอใจในงานความ

ผูกพันต่อองค์กรนี้จะค่อย ๆ พัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่จะคงอยู่อย่างมั่นคง โดยจะทําหน้าที่คอยเป็น

แรงผลักดันและจูงใจให้พนักงานหรือบุคลากรปฏิบัติงานอย่างอุทิศตนเพื่อองค์กร แต่ในทางตรงกันข้ามหาก

พนักงานหรือบุคลากรเกิดความรู้สึกอึดดัดใจ ไม่สบายใจ หรือไม่พึงพอใจต่องานที่ตนเองทําแล้ว พนักงาน

หรือบุคลากรเหล่านั้นก็จะไม่มีความจงรักภักดี และไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ส่งผลให้บุคลากรเหล่านั้น

ลาออกจากองค์กรไป ผลกระทบที่ตามมาก็คือทําให้งานที่ทาเกิดความล่าช้า หยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่อง 

และหากพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่ง การที่องค์กรมีอัตราการลาออกของบุคลากรสูงก็จะเป็นการสูญเสีย

ภาพพจน์ที่ดีขององค์กร อันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้สมัครที่มีต่อองค์กรถึงความมั่นคงที่จะ

ร่วมงานอยู่กับองค์กร จากความสําคัญและอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางาน

ของบุคลากรภายในองค์กร ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 

โดยจะศึกษากับกลุ่มพนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิต ฉลากบรรจุภัณฑ์ ชั้นนําของโลก มีฐาน

การผลิตอยูที่นิคมอุตสาหกรรม สินสาคร จังหวัด สมุทรสาคร เพื่อนําผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ

นําเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิงข้ึนเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี และความผูกพันต่อองค์กรและ

เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรไว้ให้นานที่สุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จํากัด 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จํากัด   

 มีขอบเขตการวิจัยดังนี ้
ด้านเนื้อหา  

มุ่งศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จํากัด  โดยมีตัวแปรใน
การศึกษาดังนี้            

1) ตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อาย ุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพนัต่อองค์กร ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ  ความผูกพนัต่อองค์กรด้าน

ความรู้สึก ความผูกพนัต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง ความผูกพนัต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม 

ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานที่ปฏบิัติงานในบริษัท  ฟูจิเอซ จํากัด จํานวน 350 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานที่ปฏบิัติงานในบริษัทฟูจิเอซ จํากัดได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 187 คน 

 ด้านระยะเวลา  

 การวิจัยคร้ังนี้จะทาํการวิจัย ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

 

1.ทําให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอช จํากัด 

 2.ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอช จํากัด  

 3.สามารถนําผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการนําเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อที่จะได้ความร่วมมือกัน

หาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์กรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
บททบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ฟูจิเอซ จํากัด  มุ่งศกึษา

ค้นคว้าทฤษฎีเอกสารงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อนํามาประกอบ การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย และประกอบผล

การนําเสนอการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ แบ่งออกเป็นส่วนตา่งๆ

ดังนี้   
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
เร่ืองความผูกพันต่อองค์กรได้มีนักวิชาการหลายท่านทําการศึกษามาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น

แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองความผูกพันต่อองค์กรจึงแตกต่างกันออกไป ตามความสนใจ และทัศนะของแต่ละคน 
โดยในบทนี้ จะเป็นการรวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงและเก่ียวข้องเพื่อมาอธิบายในเร่ืองความ
ผูกพันต่อองค์การ โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร ความหมายของ
ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ปจัจัยที่เก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 

ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 
สเตียร์ (Steers, 1977 : 46 - 75) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิก

ว่าเปน็ส่วนหนึง่ขององค์กร มีความเต็มใจ เสียสละประโยชนส์่วนตัวเพื่อองค์กร และปรารถนาที่จะเป็น
สมาชิกขององค์กรนั้นตลอดไป นอกจากนี้ความผกูพันองค์กรยังเป็นตัวบ่งชีป้ระสทิธิผลขององค์กรใน
ลักษณะหนึ่ง 

อเลนและเมเยอร์ (Allen and Meyer, 1990 : 710 - 720) กล่าวว่า พนักงานที่มีความผูกพัน              
ต่อองค์กรจะมีลกัษณะเป็นบุคคลที่อยู่กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นอย่างไร มาทํางานสม่ําเสมอ ทุ่มเทในการทํางาน 
ปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และมีเป้าหมายร่วมกับองค์กร  ความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบดังนี ้

1. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก (Affective commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดข้ึน
จากความรู้สึกภายในส่วนบุคคล เป็นความรู้สึกผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กรรู้สึกว่าตนเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กบองค์กร 

2. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง (Continuance commitment) หมายถึง ความผกูพัน
ที่เกิดข้ึน จากการคิดคํานวณของบุคคลที่อยูบ่นพื้นฐานของการลงทุนที่บุคคลให้กบองค์กร และผลตอบแทน
ที่บุคคลได้รับจากองค์กร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องในการทํางานว่าจะทํางานอยู่กบ
องค์กรนั้นต่อไปหรือจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน 

3. ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative commitment) หมายถึง
ความรู้สึกที่เกิดข้ึนจากค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคม เป็นความรู้สึกที่เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองแทนสิ่งที่
บุคคลได้รับจากองค์กร แสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กรอเลนและเมเยอร์ กล่าวว่า 
ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กบแนวโน้มในการลาออกและพฤติกรรมการลาออก โดยเฉพาะความ
ผูกพันด้านความรู้สึกจะมีความสัมพันธ์มากที่สุด  ความผูกพันด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์กบความตั้งใจ
ขาดงานของพนักงานแต่ไม่พบความสัมพันธ์ นี้ กับความผูกพันด้านการคงอยู่ กับองค์กร แต่จะพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการขาดงานอย่างจงใจกับ  ปฏิกิริยาระหว่างความผูกพันด้านความรู้สึกกับด้านการคง
อยูกั่บองค์การและพบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันด้านบรรทัดฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดย พนักงานที่
มีความผูกพันด้านความรู้สึกสูงจะทํางานหนักและมีผลการปฏิบัติงานดี กว่าพนักงานที่มีความผูกพันด้าน
ความรู้สึกต่ํากว่า และมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันด้านบรรทัดฐาน  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 รินดา ขันธกรรม.(2558)ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง  ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน ประกอบด้วย ผลตอบแทน และความก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน ประกอบด้วย การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และ บรรยากาศองค์กร ส่งผลเชิงบวกต่อความ

ผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สําหรับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านการ

พัฒนาความรู้ความสามารถ และปัจจัย ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงาน ไม่ส่งผลตอ่ความผูกพัน ต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังพบว่า ความ

ผูกพันต่อองค์กรส่งผล เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จิราพร ขําฉัตร.(2557)ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในสานักงาน
สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานสรรพากรพื้นที่
พระนครศรีอยุธยาที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และระยะเวลาการทางานที่แตกต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐานไม่แตกต่างกัน ส่วนเพศที่แตกต่างกันมี 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจแตกต่างกัน ด้านการคงอยู่และด้านบรรทัดฐานมีความผูกพันต่อองค์กร ไม่
แตกต่างกัน สาหรับปจัจัยเก่ียวกับงาน พบว่า งานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับ ความผูกพันต่อองค์กรด้าน
จิตใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรทั้งสามด้าน สาหรับ
ความก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรทั้งสามด้าน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจและด้านบรรทัดฐาน และบรรยากาศในที่ทางานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู ่

ดุสิตา ชื่นชุมแสง.(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวทอง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยโดยภาพรวมมีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลบัวทอง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลต่อความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง 
เช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความภาคภูมิในและการยอมรับในองค์การ รองลงมาคือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ด้านความคาดหวังขององค์การ 2. ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ควรจัดให้มีรางวัลให้กับพนักงานที่ดีเด่นเพื่อสร้าง
ขวัญและกําลังใจ รองลงมาคือ ควรให้มีการพัฒนาและผู้รับปรุงการมอบหมายหน้าที่การงานให้กับบุคลากร 
และควรให้มีการจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรในองค์การเพื่อความสามัคคีตามลําดับ 

เพียงใจ เฑียรเจริญ.(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทย  ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ พนักงานที่มีเพศ อายุ อายุงาน สังกัดสายงานการบริหารงาน 
และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความผูกพันที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
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ด้านความต้องการที่จะปฏิบัติงานในองค์กรนี้ต่อไป และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ส่วน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความผูกพัน
ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ด้านความต้องการที่จะปฏิบัติงานในองค์กรนี้ต่อไป และด้านความจงรักภักดีต่อ
องค์กรแตกต่างกัน 

สาวิตรี เหมือนเส็น.(2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานอาสาสมัครสาธารณสุข 
เขตตําบลเกาะกลาง อําเภอเกะลันตา จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
รายได้เฉลี่ยที่ 1,500 – 13,500 บาท/เดือน และมีประสบการณ์การทํางานอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน มากกว่า 5 ปี การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานอาสาสมัครสาธารณสุข เขตตําบล
เกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยในคร้ังนี้ เปน็การศึกษาถึงระดับความผูกพันต่อองค์กรขอพนักงานบริษัท ฟูจิเอช จาํกัด รวมทั้ง

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ฟูจิเอช จํากัด โดยการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นการวิจัย

เชิงสํารวจโดย ใช้แบบสอบถาม (Survey Research)  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานที่ปฏบิัติงานในบริษัท  ฟูจิเอซ จํากัด จํานวน 350 คน(ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล บริษทั ฟูจิเอช จํากัด ,พ.ค.2562) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 187 คน 

ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้ต่อเดือน 
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

ความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน  
บริษัท ฟูจิเอช  

 (Allen and Meyer, 1990) 
 

1. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก 
2. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง 
3. ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม 
 

ตัวแปรตาม 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาจาก
เอกสารที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งได้ทําการปรับปรุงคําถามให้เหมาะสม โดยดําเนินการดังนี ้
 1.ศึกษาค้นคว้าเอกสารตํารา งานศึกษาที่เก่ียวข้องกับ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน 
 2.นําข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มากําหนดเป็นกรอบแนวคิด ตามลักษณะของตัวแปรที่จะศึกษาใน
การศึกษานี้ เป็นตัวบ่งชี้ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอช จํากัด และนําปัจจัยที่เก่ียวข้องมา
สร้างแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทฟูจิเอช จํากัด 
 3.ศึกษาแบบสอบถามที่เก่ียวข้องที่มีผู้สร้างข้ึนไว้แล้ว นํามาปรับเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาคร้ังนี้ 
แบบสอบถามที่ใช้ ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา  สถานภาพสมรส  รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   โดยเป็นคําถามแบบปลายปิด 

มาตรานามบัญญัต(ิNominal Scale) และเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทฟูจิ
เอช จํากัด  ได้แก่  ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก  ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง  ความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม ลักษณะคําถามจะแบบ Likert’s Scale มี 5 ระดับ   ใช้ระดับใน
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น(Interval Scale) เป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 

การศึกษา  เร่ือง  ปัจจัยที่มีผลตอ่ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ฟูจิเอซ จํากัด ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ สําคัญมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความผูกพันด้านความรู้สึก 
มีความสําคัญเป็นอันดับที่ 1 และ ด้าน ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม มีความสําคัญเป็นอันดับที่ 2 
รองลงมาและด้านความผูกพันด้านความต่อเนื่องเป็นอันดับที่ 3ตามลําดับ 

1.ความผูกพันด้านความรู้สึก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อพบวา่ ข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คอื ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฟูจิเอช 
จํากัด ท่านมีความรู้สึกวา่องค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของทา่น ทา่นรู้สึกวา่ผูบ้ริหารจะนาํพาองค์กรให้  
มีความก้าวหน้า และพฒันาให้ดีข้ึนได ้ท่านมีความรู้สึกว่าปัญหาขององค์กร ก็เปรียบเสมือนปัญหาของท่าน  
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2. ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ   ท่านมั่นใจว่า การทํางานที่นี้ จะทําให้ชีวิตท่านมีความก้าวหน้า ท่าน
ยังคงอยากที่จะทํางานกับบริษัทฟูจิเอชจํากัดต่อไปเนื่องจากได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสม 
องค์กรนี้สามารตอบสนองในสิ่งที่ท่านต้องการ ได้อย่างเพียงพอ ท่านมีความคิดที่จะทํางานกับ บริษัทฟูจิเอช 
ไปจนเกษียณอายุงาน  

3.ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านจะรู้สึกผิดถ้าท่านตัดสินใจลาออกจากองค์กรนี้ในขณะที่
องค์กรกําลังมีปัญหา องค์กรนี้สมควรที่จะได้รับความจงรักภักดีจากท่าน ท่านไม่คิดจะลาออก ถึงแม้องค์กร
จะประสบปัญหาสภาพคล่องท่านไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายไปร่วมงานกับองค์กรคู่แข่ง 

 

อภิปรายผล 

 

1.ด้านความผูกพนัด้านความรู้สกึ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันตอ่องค์กรของพนักงาน 
บริษัท ฟูจิเอซ จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  ท่านมีความรู้สกึภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเปน็สว่นหนึ่งของ 
บริษัทฟูจิเอช จํากัด  ท่านมีความรู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของท่าน  ท่านรู้สึกว่าผู้บริหารจะ
นําพาองค์กรให้  มีความก้าวหน้า และพัฒนาให้ดีข้ึนได ้ท่านมีความรู้สึกว่าปัญหาขององค์กร ก็เปรียบเสมือน
ปัญหาของท่าน  ตามลําดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ดอกพรหม.(2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร กรณีศึกษา บริษัท คาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) จํากัด 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยภาพรวม ความเชื่อมั่นในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  

2.ด้านความผูกพันด้านความต่อเนื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
บริษัท ฟูจิเอซ จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก คือ  ท่านมั่นใจว่า การทํางานที่นี้ จะทําให้ชีวิตท่านมีความก้าวหน้า  ท่านยังคงอยากที่จะทํางาน
กับบริษัทฟูจิเอชจํากัดต่อไปเนื่องจากได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสม องค์กรนี้สามารตอบสนอง
ในสิ่งที่ท่านต้องการ ได้อย่างเพียงพอ ท่านมีความคิดที่จะทํางานกับ  บริษัท ฟูจิเอช จํากัดไปจนเกษียณอายุ
งาน ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รินดา ขันธกรรม.(2558).ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง  
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน ประกอบด้วย ผลตอบแทน และความก้าวหน้าใน
อาชีพ อยู่ในระดับมาก 

3.ด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ฟูจิเอซ จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก คือ  ท่านจะรู้สึกผิดถ้าท่านตัดสินใจลาออกจากองค์กรนี้ในขณะที่องค์กรกําลังมีปัญหา  องค์กรนี้
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สมควรที่จะได้รับความจงรักภักดีจากท่าน ท่านไม่คิดจะลาออก ถึงแม้องค์กรจะประสบปัญหาสภาพคล่อง
ท่านไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายไปร่วมงานกับองค์กรคู่แข่ง ตามลําดับ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียงใจ 
เฑียรเจริญ.(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย  
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ พนักงานที่มีเพศ อายุ อายุงาน สังกัดสายงานการบริหารงาน และรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน ให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความผูกพันที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จํากัด
สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี ้ 

1.ด้านความผูกพันด้านความรู้สึก พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จํากัด.อยู่ในระดับระดับความคิดเห็น มาก สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ บริษัท ฟูจิเอช จํากัด 
ต้องจัดกิจกรรมที่ทําให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ฟูจิเอช จํากัด เช่น มอบ
โล่ เกียรติบัตรของสัมมนาคุณสําหรับพนักงานที่มี อายุงาน  5ป,ี10ป ี15ป,ี20ปี ตามลําดับและบริษัท ควรจัด
กิจกรรมที่ทําให้รู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองเช่น กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันก่อตั้ง
บริษัท กิจกรรมวันเกิดของพนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกันร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับประธานบริษัท 
กิจกรรมวันครอบครัวให้พนักงานและครอบครัวไปเที่ยวพร้อมกันทั้งบริษัท และนอกจากนี้ ของ บริษัท ฟูจิ
เอช จํากัด ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บริหารทุกระดับเพื่อให้พนักงานรู้สึกผู้บริหารจะนําพาองค์
ก้าวหน้าและพัฒนาให้ดีข้ึนได ้

2. ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง พบว่า โดยภาพรวม ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษัท ฟูจิเอซ จํากัด.อยู่ในระดับระดับความคิดมาก เห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ บริษัทฟูจิเอซ จํากัด 
ควรสร้างระเบียบและหลักการในการกําหนดการข้ึนเงินเดือน และเลื่อนตําแหน่งอย่างชัดเจน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานให้พนักงานรู้สึกว่าพนักงานจะมีความก้าวหน้าและบริษัทควรจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงานเช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทั้งพนักงานและครอบครัว กําหนดให้มี
วันลาพักร้อนพิเศษเพิ่มข้ึนสําหรับพนักงานที่มีอายุงานงาน  5ปี,10ปี 15ปี,20ปี และ นอกจากนี้บริษัทต้อง
ทํารู้สึกว่าผู้บริหารจะนําพาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาให้ดีข้ึนได้ เช่น จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานอยู่ทํางานจนเกษียณอาย ุ

3 ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม พบว่า ภาพรวม ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ฟูจิเอซ จํากัด โดยภาพรวมบอยู่ในระดับความคิดเห็นมากสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ บริษัท ควร
ให้พนักงานได้ช่วยแก้ไขปัญหาในงานที่ตัวเองรับผิดชอบผ่านกิจกรรมไคเซ็น และนอกจากนี้ บริษัท ควรจัด
ประชุมแจ้งถึงยอดขายและกําไรขาดทุนทุกเดือน หากเดือนไหนมีกําไรเกินเป้าหมายควรให้รางวัลพิเศษ เช่น 
เลีย้งไอศกรีมทั้งโรงงาน และหากเดือนไหนขาดทุนก็ต้องแจ้งให้พนักงานทราบและหาแนวทางแก้ปัญหา 
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