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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส       

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา ลําลูกกา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  (1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ ของ

พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา (2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงาน ของ

พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา (3) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ ของ

พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา จําแนกตามลักษณะ ขอมูลสวนบุคคล (4) เพื่อ

ศึกษาอิทธิพลความพึงพอใจในงานที่มีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) สาขา ลําลูกกา ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงานบริษัท บริษัท โฮม โปรดักส      

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ทั้งหมด จํานวน 208 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐาน

ดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะ

นําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) และผาน

การวิเคราะหการหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ดวย Factor Analysis 

 ผลการศึกษาพบวา ขอมูลสวนบุคคลจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ รายไดตอเดือน ฝายที่

สังกัด และความพึงพอใจในงาน มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) สาขาลําลูกกา 

 

Abstract 

The Job Satisfaction and Organizational Commitment Among Employees In Home Product 

Center Public Company Limited. Lamlukka. The purposes of the research were to study (1) to study 
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the level of organization commitment Among employee In Home Product Center Public Company 

Limited. Lamlukka. (2) To study the level of Job Satisfaction Among Employees In Home Product 

Center Public Company Limited. Lamlukka. (3) compare Organizational Commitment Among 

Employees In Home Product Center Public Company Limited. Lamlukka Separated by personal 

information. (4)To study the influence Job Satisfaction affecting an Organizational Commitment 

Among Employees In Home Product Center Public Company Limited. Lamlukka.  

The Population and sample group was 208 people Among Employees In Home Product 

Center Public Company Limited. Lamlukka. The questionnaire was used to be a tool for collecting 

the data. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in 

case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 

hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

Multiple Regression and trough the construct validity with factor analysis 

 The findings were as the followings. Personal information separated by age, 

marital status, experience, income per month, affiliation and job satisfaction affecting an 

organizational commitment among employees In Home Product Center Public Company Limited. 

Lamlukka. 

 

บทนํา 

ในปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจของแตละองคกรนั้น ลวนตางมีกลยุทธเฉพาะตัวขององคกรที่ใชในการ

แขงขัน ไมวาจะเปนคุณภาพของสินคา บริการ เทคโนโลยี อีกทั้งตองปรับเปลี่ยนรูป แบบของสินคาใหทันสมัย ตรงกับ

ความตองการของผูบริโภค ดวยเหตุนี้ ทําใหองคกรแตละองคกรตองมีการปรับปรุงเพื่อที่จะใหบรรลุเปาหมายของ

องคกรที่ตั้งไว โดยการที่องคกรจะสามารถบรรลุเปาหมาย (Output) ไดนั้น ตองมีทรัพยากรในการบริหาร (Input) 4 

อยาง ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และการจัดการ (Management)  จากทรัพยากรในการ

บริหารทั้ง 4 ตัวที่กลาวมา คน (Man) ถือเปนปจจัยสําคัญของการบริหารงาน ผลงานที่ดีจะออกมาไดตอง

ประกอบดวย บุคคลที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบตอองคกรหรือหนวยงานนั้น ๆ เพราะคน (Man) เปนผูจัดหา

เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) วาสามารถไดมาจากแหลงไหน  ตองมีทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 เพราะฉะนั้นผูบริหารจําเปนตองทําใหพนักงานภายในองคกรเกิดความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานเพราะ

พนักงานจะไดทุมเทกําลัง ความสามารถในการปฏิบัติตามหนาที่มีความผูกพันตอองคกรเนื่องจากเปนปจจัยที่บงบอก

ทัศนคติที่บุคลากรมีตอองคกรและอาจแสดงออกมาเปน พฤติกรรมของบุคลากร ไดแก ความตั้งใจในการทํางาน ความ

ภักดีตอหนวยงาน ความภาคภูมิใจในอาชีพ ทั้งความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรนี้มีความสําคัญและมีผลตอ

การดําเนินงานขององคกรและมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนอยางมาก   

จากความสําคัญของความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส    

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ที่จะสามารถชวยใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ที่สําคัญตอ
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ความสําเร็จของตนเองและองคกร อีกทั้งมีความสัมพันธที่จะสงผลตอกันจะไดนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการ

พัฒนาองคกร ในการรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถนําองคกรไปสูเปาหมายที่ตั้งไวและเติบโต

อยางยั่งยืนในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ ของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําลูกกา 

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําลูกกา 

3. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการ ของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาลําลูกกา จําแนกตามลักษณะ ขอมูลสวนบุคคล 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลความพึงพอใจในงานที่มีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส 

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงาน

บริษัท บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา ลําลูกกา ทั้งหมดจํานวน 208 คน ( ที่มา: ฝายบุคคล 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา)  ขอมูลวันที่ 1 กันยายน 2562 

2. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ในการศึกษาความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพันตอองคการพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา งานวิจัยนี้มีตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตาม ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ประสบการณทํางาน รายไดตอเดือน และ ฝายที่สังกัด ความพึงพอใจในงาน แบงออกเปน  5 ดาน 

ประกอบดวย  ดานลักษณะงาน (Work) ดานโอกาสและความกาวหนา (Promotion Opportunities) ดาน

ผูบังคับบัญชา (Supervisor) ดานเพื่อนรวมงาน (Co-worker) ดานผลตอบแทน (Pay)  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความผูกพันตอแบงเปน 3 ดานไดแก ความผูกพันตอองคการ

ดานจิตใจ (Affective commitment) ความผูกพันตอองคการดานการคงอยู กับองคการ (Continuance 

commitment) ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานทางสังคม (Normative commitment) 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ประสบการณทํางาน รายไดตอเดือนและ ฝายที่สังกัดตางกันนาจะทําใหมีความผูกพันตอองคการที่

ตางกัน 

2. ความพึงพอใจในงานนาจะมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส       

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา 

2. ผลการวิจัยคร้ังจะเปนขอมูลใหผูบริหารนําไปวางแผนการบริหารกําลังพลใหมีความพึงพอใจในงาน อันจะ

สงผลตอความผูกพันในองคการ ซึ่งจะทําใหภารกิจงานในทุกสวนขององคการ ใหบรรลุเปาหมายที่ประสงคตามที่วาง

ไวอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงาน 

Smith, Kendall, and Hulin (1969) ไดเสนอปจจัย 5 ดาน ที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน ไดแก          

ตัวงาน (work itself) เปนงานที่ทาทายความสามารถ ความสนุกจากการทํางาน เพื่อนรวมงาน (co-workers) เปน

การทํางานเปนทีมกับเพื่อนรวมงาน การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน คาตอบแทน (pay) เปนรายไดจากการ

ทํางาน ผูบังคับบัญชา (supervisor) เปนการใหคําแนะนํา การชวยเหลือในการทํางานและการใหสวนรวมในการ

ตัดสินใจในงานของผูบังคับบัญชาและโอกาสการไดเลื่อนตําแหนง (promotion opportunities) เปนโอกาสในการ

เลื่อนตําแหนง และเกณฑการพิจารณาที่ยุติธรรม  

 

ความพึงพอใจในงาน 

1. ดานลักษณะงาน  

2. ดานโอกาสความกาวหนา  

3. ดานผูบงัคับบัญชา  

4. ดานเพื่อนรวมงาน  

5. ดานผลตอบแทน  

ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส       

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา 

1. ความผูกพันตอองคกรดานจติใจ 

2. ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูกับองคการ 

3. ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสงัคม 
 

ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. ระดับการศึกษา  

4. สถานภาพสมรส 

5. ประสบการณทาํงาน  

6. รายไดตอเดือน 

7. ฝายที่สังกัด 

 



5 
 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการ 

Allen, Meyer and Smith (1993, p. 359) กลาววา ความผูกพันตอองคกรนั้นประกอบดวย 3 

องคประกอบ ดังนี้  1. ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ หมายถึง ความผูกพันที่เกิดข้ึนจากความรูสึกภายในรูสึกวาตน

มีสวนรวมในองคกรและเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคกร ความปรารถนาอยางแรงกลาของบุคคลที่จะทํางานเพื่อ

องคกรอยางตอเนื่องเปนความแข็งแกรงของความสัมพันธทางจิตใจที่บุคคลรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกรมีความรูสึก

วาเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานของตนเองมีความสอดคลองกับองคกร 2. ความผูกพันตอองคกรดานการ

คงอยูกับองคการ หมายถึง ความผูกพันที่เกิดข้ึนจากผลตอบแทนที่บุคคลไดรับจากองคกรและการคิดคํานวณของ

บุคคลที่อยูบนพื้นฐานของการลงทุนที่บุคคลใหกับองคกร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอเนื่องวาจะทํางาน

อยูกับองคกรนั้นตอไปหรือจะโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานการที่บุคคลมีแนวโนมที่จะทํางานในองคกรอยางตอเนื่อง

นั้นมองวาเปนความผูกพันรูปของพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติตอองคกรมีความสม่ําเสมอในการปฏิบตัิงานไมเปลี่ยนแปลง

โยกยายที่ทํางานเกิดจากการที่บุคคลนั้นพิจารณาอยางถ่ีถวนถึงผลดี ผลเสีย ของการละทิ้งองคกร การที่บุคลากรเปน

สมาชิกขององคกรนานเทาใดเทากับบุคคลนั้นไดลงทุนกับองคกรมากข้ึนความยึดมั่นผูกพันจะเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาใน

การลงทุนกับองคกร  3. ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง บรรทัดฐานภายในจิตใจของบุคคล

ที่ตองการทําใหองคกรบรรลุเปาหมายเปนความผูกพันที่เกิดข้ึนจากคานิยมของสังคมเปนความจงรักภักดีและตั้งใจที่

จะอุทิศตนใหกับองคกรเปนขอผูกมัดดานจริยธรรมภายในของบุคลากรที่มีตอองคกร คือการปฏิบัติที่มีความรูสึกวา

เมื่อเปนสมาชิกขององคกรแลวก็ตองมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกร 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปุญชรัสมิ์  สังขเอ่ียม (2558) วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุน ) ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้  (1) บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มี

ระดับความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจใน

งาน ในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ดานเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ ดาน

สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ดานผูบังคับบัญชา ดานลักษณะงาน ดานผลตอบแทนในการทํางาน และดาน

ความมั่นคง และความกาวหนาตามลําดับ (2) บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีระดับความ

ผูกพันตอองคการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรมีความผูกพันตอองคการใน

ระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีความผูกพันมากที่สุด ไดแก ดานความภาคภูมิใจและยึดมั่นในจุดมุงหมายและ

อุดมการณขององคการ รองลงมา คือ ดานความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อความกาวหนา และประโยชนขององคการ และ

ดานความปรารถนาที่จะดํารงคงอยูกับองคการความกาวหนาตามลําดับ (3) บุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน     

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน และระยะเวลาในการทํางานตางกัน มี

ความพึงพอใจ ในงานในโดยภาพรวมแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (4) บุคลากรสายสนับสนนุ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่มี อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการทํางานตางกัน มีความผูกพันตอองคการใน 

ภาพรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (5) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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Tentama, Pranungsari (2016) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงานและความผูกพัน

ตอองคการของครู Extraordinary Schools ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการทํางานมีความ สัมพันธทางบวกกับ

ความผูกพันองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (r = 0.61, p < 0.01) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (r = 0.57, p < 0.01) และพบวาตัวแปร

แรงจูงใจในการทํางานมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน ในระดับ (β = 0.38, p < 0.01) แสดงใหเห็นวาแรงจูงใจใน

การทํางานกับความพึงพอใจในงานสามารถรวมกันทํานายความผูกพันตอองคการได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 

Tella, Ayeni & Popoola (2007) ศึกษาเร่ือง  แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพันตอองคกรของบรรณารักษหองสมุดเชิงวิชาการและบรรณารักษหองสมุดเชิงวิจัยใน Oyo State, Nigeria 

จํานวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการทํางานกับความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความ

ผูกพันตอองคการโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.40, p < 0.01) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยแบบไมทดลอง (Non - Experimental research design) ซึ่งมีการแสวงหาคําตอบ และ เก็บขอมูล

จากสิ่งที่เกิดข้ึนอยูแลวตามธรรมชาติ ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือสรางข้ึนใหม ทั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือการวิจัย เปน

แบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหประมวลผลขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงานบริษัท บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) สาขาลําลูกกา ทั้งหมดจํานวน 208 คน ( ที่มา :  ฝายบุคคล บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาลําลูกกา) ขอมูลวันที่ 1 กันยายน 2562 ซึ่งการวิจัยนี้เปนวิธีวิจัยเชิงสํารวจที่ใชแบบสอบถามทั้งแบบปลายปด

และแบบปลายเปด โดยในสวนของแบบสอบถามปลายปดผูวิจัยมีตัวเลือกคําตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบ 

(check list)  และในสวนแบบสอบถามปลายเปดผูวิจัยจะกําหนดเฉพาะคําถามใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดง

ความคิดเห็นในการตอบได โดยแบบสอบถามถูกแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล เปนคําถามแบบตรวจคําตอบ (Check List) จํานวน 7 ขอ ไดแก 

เพศ  อายุ สถานภาพสมรส รายตอเดือน ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และฝายที่สังกัด 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ตามแนวคิดของ ของ Smith et al. (1969) โดยผูวิจัยไดทาการ

ประยุกตและพัฒนาแบบสอบถามตามแนวคิดของ Smith et al. (1969) ซึ่งประเมินความพึงพอใจในงานทั้งหมด 5 

ดาน ดานลักษณะงาน (Work) ดานคาตอบแทน (Pay) ดานโอกาสและความกาวหนา (Promotion) ดานหัวหนางาน 

(Supervision) ดานเพื่อนรวมงาน (Co-worker) รวมขอคําถามจํานวน 39 ขอคําถาม 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ ตามแนวคิดของ Allen & Meyer (1990) โดยผูวิจัยไดทํา

การประยุกตและพัฒนาแบบสอบถามตามแนวคิดของ Allen & Meyer (1990) ซึ่งแบบวัดความผูกพันตอองคการมี

ทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ความผูกพันตอองคการดานจิตใจ ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน และความผูกพันตอ

องคการดานการคงอยู รวมขอคําถามจํานวน 14 ขอคําถาม 
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สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการทํางาน เปนคําถามที่เก่ียวของกับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา 

ลําลูกกา จํานวน 1 ขอ เปนคําถามในลักษณะคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับ ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง  

กลุม ไดแก เพศ  อายุ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และฝายที่สังกัด 

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี   

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) สาขาลําลูกกา 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้

2.1 ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา     

ลําลูกกา จําแนกตามเพศ จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test 

2.2 ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  

สาขาลําลูกกา จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณทํางาน รายไดตอเดือน และ       

ฝายที่สังกัด จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความ

แตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานที่มผีลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส 

 เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกาจะใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 

Regression Analysis 

ในการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ผูวิจัยทําการวิเคราะห

องคประกอบเชิงโครงสรางดวยวิธี Principal Component Analysis ในการหาจํานวนขององคประกอบ (Factor) ที่

เกิดจากขอคําถามตางๆ และกําหนดคาในโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณหาคาน้ําหนักของขอคําถามแตละ

องคประกอบโดยให Eigenvalue มีคาเทากับ 1 เปนคาที่ต่ําที่สุดในการควบคุมจํานวนองคประกอบ ผูวิจัยไดพิจารณา

คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของขอคําถามตาง ๆ วามีคามากที่สุดอยูที่องคประกอบใด ก็จะจัดใหอยู

องคประกอบนั้น แตมีขอแมวาคา Factor Loading ของแตละขอคําถามควรจะมีคาตั้งแต 0.3 ข้ึนไป เพื่อแสดงวาตัว

แปรนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

 

ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามของขอมูลสวนบุคคลของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส      

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา จํานวน 208 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

199 คน คิดเปนรอยละ 29.8 มีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8 มีระดับการศึกษานอย

กวาปริญญาตรี จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.8 มีสถานภาพสมรส โสด จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 37.0 มี
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ประสบการณทํางาน นอยกวา 2 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.0 มีรายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท 

จํานวน 100 คนคิดเปนรอยละ 25.0 มีฝายที่สังกัด ฝายขายปลีก 2 จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.2 ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม เร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส 

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ ระดับความสําคัญตอความผูกพันตอ

องคการโดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.749 ทั้งนี้จาก

ตัวชี้วัดระดับความสําคัญตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําลูกกา ในทุกดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม เร่ืองความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส   

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

ระดับความสําคัญตอความพึงพอใจในงานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.542 ทั้งนี้จากตัวชี้วัดระดับความคิดเห็นตอความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท โฮม 

โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา พบวาอยูในระดับมากทุกดาน 

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ที่มี เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณทํางาน รายไดตอเดือน และฝายที่สังกัดตางกัน นาจะทําใหมี

ความผูกพันตอองคการที่ตางกัน ทั้ง 3 ดานตางกัน อยางมีนัย สําคัญ ที่ระดับ 0.05 

ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) สาขาลําลูกกา จําแนกขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

ประสบการณทํางาน รายไดตอเดือน และฝายที่สังกัด สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 

การทดสอบสมมติฐานความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาลําลูกกา จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาไมมีอิทธิพลตอตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม  

โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา 

การทดสอบสมมติฐานความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาลําลูกกา จําแนกอายุ สถานภาพสมรส ประสบการณทํางาน รายไดตอเดือน ฝายที่สังกัดมีอิทธิพลตอตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในงานที่มีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม      

โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 

การทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจในงาน ดานลักษณะงาน ดานลักษณะงานซ้ําซากจําเจ ดานคาตอบแทน

ภายใน ดานคาตอบแทนภายนอก และดานเพื่อนรวมงาน มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม      

โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ดานความผูกพันดานจิตใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ทําใหตัวแปรทั้ง 5 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส 

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ดานความผูกพันดานจิตใจไดรอยละ 65.1 หรือมีอํานาจพยากรณรอยละ 

65.1 และมีคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณที่ ± 0.035 

การทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจในงาน ดานลักษณะงานซ้ําซากจําเจ ดานคาตอบแทนภายนอก ดาน

โอกาสและความกาวหนา ดานผูบังคับบัญชา และดานเพื่อนรวมงาน มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน

บริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา ลําลูกกา ดานการคงอยูกับองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 ทําใหตัวแปรทั้ง 5 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท

โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ดานการคงอยูกับองคการ ไดรอยละ 60.2 หรือมีอํานาจ

พยากรณรอยละ 60.2 และมีคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณที่ ± 0.037 

 การทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจในงาน ดานลักษณะงาน ดานคาตอบแทนภายใน ดานคาตอบแทน

ภายนอก ดานโอกาสและความกาวหนา และดานเพื่อนรวมงาน มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท

โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ดานบรรทัดฐานทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ทําใหตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม     

โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ดานบรรทัดฐานทางสังคม ไดรอยละ 62.4 หรือมีอํานาจพยากรณ

รอยละ 62.4  และมีคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณที่ ± 0.034 

 

อภิปรายผล 

1.ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําลูกกา โดยภาพรวม อยูในระดับสําคัญมาก 

1.1. พนักงานบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ใหความสําคัญ 

เก่ียวกับความผูกพันตอองคการ ดานความผูกพันดานจิตใจ ในระดับมากที่สุด โดยพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส    

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา พบวา พนักงานรูสึกภาคภูมิใจที่ไดทํางานกับองคการนี้ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Allen, Meyer and Smith (1993, p. 359) กลาวไววา ความผูกพันที่เกิดข้ึนจากความรูสึกภายในรูสึกวา

ตนมีสวนรวมในองคกรและเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคกร ความปรารถนาอยางแรงกลาของบุคคลที่จะทํางานเพื่อ

องคกรอยางตอเนื่องเปนความแข็งแกรงของความสัมพันธทางจิตใจที่บุคคลรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกรมีความรูสึก

วาเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานของตนเองมีความสอดคลองกับองคกร  

1.2 พนักงานบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกาใหความสําคัญเก่ียวกับ 

ความผูกพันตอองคการ ดานการคงอยูกับองคการ ในระดับมากที่สุด โดยพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา พบวา พนักงานกลัววาจะเกิดปญหาในการดํารงชีวิต หากทานลาออกจากองคการนี้

โดยไมมีงานอ่ืนรองรับอยู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Allen, Meyer and Smith (1993, p. 359) กลาวไววา ความ

ผูกพันที่เกิดข้ึนจากผลตอบแทนที่บุคคลไดรับจากองคกรและการคิดคํานวณของบุคคลที่อยูบนพื้นฐานของการลงทุนที่

บุคคลใหกับองคกร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอเนื่องวาจะทํางานอยูกับองคกรนั้นตอไปหรือจะโยกยาย

เปลี่ยนแปลงที่ทํางานการที่บุคคลมีแนวโนมที่จะทํางานในองคกรอยางตอเนื่องนั้นมองวาเปนความผูกพันรูปของ

พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติตอองคกรมีความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานไมเปลี่ยนแปลงโยกยายที่ทํางานเกิดจากการที่

บุคคลนั้นพิจารณาอยางถ่ีถวนถึงผลดี ผลเสีย ของการละทิ้งองคกรการที่บุคลากรเปนสมาชิกขององคกรนานเทาใด

เทากับบุคคลนั้นไดลงทุนกับองคกรมากข้ึนความยึดมั่นผูกพันจะเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาในการลงทุนกับองคกร 

1.3 พนักงานบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ใหความสําคัญเก่ียวกับความ 

ผูกพันตอองคการ ดานบรรทัดฐานทางสังคม ในระดับมาก โดยพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) สาขาลําลูกกา พบวา พนักงานยินดีที่จะชวยเหลือสวนรวมที่นําไปสูการพัฒนาขององคการอยางเต็มที่ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Allen, Meyer and Smith (1993, p. 359) กลาวไววา บรรทัดฐานภายในจิตใจของบุคคล

ที่ตองการทําใหองคกรบรรลุเปาหมายเปนความผูกพันที่เกิดข้ึนจากคานิยมของสังคมเปนความจงรักภักดีและตั้งใจที่
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จะอุทิศตนใหกับองคกรเปนขอผูกมัดดานจริยธรรมภายในของบุคลากรที่มีตอองคกร คือการปฏิบัติที่มีความรูสึกวา

เมื่อเปนสมาชิกขององคกรแลวก็ตองมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกร 

2. ผลการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา  

ลําลูกกา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณทํางาน รายไดตอเดือน และฝายที่

สังกัดสามารถสรุปไดดังนี้ 

2.1 พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกาที่มีอายุตางกันทําให

ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา โดยภาพรวมตางกัน 

ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การที่พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา มีชวงอายุที่ตางกัน 

ทําใหความผูกพันตอองคการไมเหมือนกัน แสดงใหเห็นไดถึงความสําเร็จในการทํางานที่มีผลลัพธที่ตางกัน ดวยชวง

อายุที่แตกตางกัน สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติทางดานความคิด การตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน จึงทําให

ความสําเร็จหรือไดผลลัพธในการทํางานตางกันทําใหความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส       

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขา ลําลูกกา ดานบรรทัดฐานทางสงัคมตางกัน ซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของ ปุญชรัสมิ์  

สังขเอ่ียม (2558)วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนนุ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา อายุ ตางกัน มีความผูกพันตอองคการใน ภาพรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ที่มีสถานภาพสมรส

ตางกันทําใหความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา โดย

ภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ที่มี

สถานภาพสมรสที่ตางกัน สวนใหญสมรสแลว และอยูในชวงวัยกลางคน พนักงานที่มีครอบครัวจะมีความผูกพันตอ

องคการมากกวาสถานภาพโสด เนื่องจากมีภาระตองรับผิดชอบทําใหตองการความมั่นคงในการทํางานสูง มองงานใน

ทางบวก สามารถปรับตัวเขากับงานไดดีกวาจึงไมคอยเปลี่ยนงาน ในขณะที่คนโสดมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนงานไดงาย

กวาซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของ ปุญชรัสมิ์  สังขเอ่ียม (2558) วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงานและ

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา สถานภาพ ตางกัน มี

ความผูกพันตอองคการใน ภาพรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2.3 พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ที่มีประสบการณตางกัน 

 ทําใหความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา โดยภาพรวม

ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ที่มี

ประสบการณตางกัน อาจเปนเพราะ พนักงานที่มีประสบการณในการทํางานมายาวนานมีแนวโนมที่จะยอมรับ

เปาหมายองคการมากข้ึน ทั้งยังสะสมประสบการณการทํางาน และผลประโยชนตอบแทนที่มีมากข้ึนตามระยะเวลา

การตัดสินใจจะเปลี่ยนงาน หรือลาออก จึงคอนขางจะตัดสินใจคอนขางยาก เนื่องจากความผูกพันตอองคการยอมมี

มากกวา พนักงานที่มีอายุการทํางานนอย ซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทนา พึ่งทอง (2555) วิจัยเร่ือง ความ

ผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการ เภสัชกรรม พบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอ

องคการโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4 พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ที่มีรายไดตอเดือน

ตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา โดย



11 
 

ภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ที่มี

รายไดตอเดือนตางกัน อาจเปนเพราะพนักงานที่มีระดับรายไดตอเดือนมาก ทําใหมีความสัมพันธตอความผูกพัน

องคการมีมากกวาพนักงานที่มีรายไดตอเดือนนอย ซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของ จิระพร  จันทภาโส (2558) วิจัย

เร่ืองความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

พบวา รายไดแตกตางกัน มีผลตอความผูกพันตอองคการที่ตางกัน 

2.5 พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ที่มีฝายที่สังกัดตางกัน 

ทําใหความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา โดยภาพรวม

ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ที่มีฝายที่สังกัด

ตางกัน พบวา ฝายที่สังกัดที่ตางกันมีระดับความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน พนักงานถือเปนตัวจักรสําคัญในการ

บริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย เพื่อบรรลุเปาหมายตามที่องคการตั้งไว ไมวาจะมีระดับหัวหนางาน ลูกนอง หรือ

และฝายงานที่สังกัด เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ซึ่งผลสอดคลอง กับงาน วิจัยของ จิระพร  

จันทภาโส (2558) วิจัยเร่ืองความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค

หาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวาพบวา ฝายที่สังกัดแตกตางกัน มีผลตอความผูกพันตอองคการที่ตางกัน 

3. ศึกษาศึกษาอิทธิพลความพึงพอใจในงานที่มีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส 

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา สามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1. ความพึงพอใจในงาน ดานลักษณะงาน ดานลักษณะงานซ้ําซากจําเจดานคาตอบแทนภายใน 

ดานคาตอบแทนภายนอก และดานเพื่อนรวมงาน มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส 

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ดานความผูกพันดานจิตใจ ซึ่งอธิบายไดวา ความพึงพอใจในงานเปนผลรวม

มาจากองคประกอบตาง ๆ ซึ่งตอบสนองตอความตองการทางดานอารมณตอสถานการณในงาน และตัดสินวาความ

พึงพอใจในงานหรือไม โดยพิจารณาจากปจจัยของลักษณะงานเพื่อนรวมงาน ที่จะสงผลใหพนักงานเกิดความผูกพัน

ทางดานจิตใจตอองคการ เกิดข้ึนจากความรูสึกภายใน ที่รูสึกวาตนมีสวนรวมในองคกรเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ ปุญชรัสมิ์  สังขเอ่ียม (2558) วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ

ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวาความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

3.2 ความพึงพอใจในงาน ดานลักษณะงานซ้ําซากจําเจ ดานคาตอบแทนภายนอก ดานโอกาสและ 

ความกาวหนา ดานผูบังคับบัญชา และดานเพื่อนรวมงาน มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม   

โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ดานการคงอยูกับองคการ ซึ่งอธิบายไดวา ความพึงพอใจในงานเปน

ผลรวมมาจากองคประกอบตาง ๆ ซึ่งตอบสนองตอความตองการทางดานอารมณตอสถานการณในงาน และตัดสินวา

พึงพอใจในงานหรือไม โดยพิจารณาจากปจจัยของคาตอบแทน โอกาสในการเลื่อนตําแหนงงาน หัวหนางาน และ

เพื่อนรวมงาน จะสงผลใหพนักงานเกิดแรงจูงใจตอองคการที่เกิดข้ึนจากผลตอบแทนที่บุคคลจะไดรับจากองคการ

บรรทัดฐานภายในจิตใจของบุคคลที่ตองการทําใหองคการบรรลุเปาหมายเปนความผูกพันที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ Tentama, Pranungsari (2016) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพันตอองคการของครู Extraordinary Schools พบวา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความ

ผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (r = 0.57, p < 0.01) 
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3.3 ความพึงพอใจในงาน ดานลักษณะงาน ดานคาตอบแทนภายใน ดานคาตอบแทนภายนอก ดาน

โอกาสและความกาวหนา และดานเพื่อนรวมงาน มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส 

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ดานบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งอธิบายไดวา ความพึงพอใจในงานเปนผลรวม

มาจากองคประกอบตาง ๆ ซึ่งตอบสนองตอความตองการทางดานอารมณตอสถานการณในงาน และตัดสินวาความ

พึงพอใจในงานหรือไมโดยพิจารณาจากปจจัยลักษณะงาน คาตอบแทน โอกาสและความกาวหนา และเพื่อนรวมงาน 

จะสงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Tella, Ayeni & Popoola 

(2007) ศึกษาเร่ือง  แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรของบรรณารักษหองสมุด

เชิงวิชาการและบรรณารักษหองสมุด  พบวา ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 

โดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (r= 0.40, p < 0.01) 

 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชใหเปนประโยชนตอองคการและบริษัท โฮม โปรดักส 

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ดังตอไปนี้ 

ขอมูลสวนบุคคล 

1. ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ที่มี

ปจจัยขอมูลสวนบุคคลดานเพศ ดานระดับการศึกษา ทําใหปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท

โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา จึงควรใหความสําคัญกับทุกเพศ รวมไปถึงระดับการศึกษา 

ความพึงพอใจในงาน 

1. เปนขอมูลเบื้องตนแกบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกาเพื่อใหพนักงานมี

ความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันตอองคการ โดยองคการควรสงเสริมตัวแปรดานโอกาสและความกาวหนา ดาน

ผูบังคับบัญชา ดานคาตอบแทน ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงในดานตางๆใหสอดคลองกับความตองการของ

พนักงานในอนาคต ดังนี ้

1.1 ดานโอกาสและความกาวหนา ควรมีการพิจารณาไดเลื่อนหรือปรับตําแหนงใหตามความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาที่ทํางานไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ หรือตามความเหมาะสมอันเห็นสมควรจาก

ผูบังคับบัญชา 

1.2 ดานผูบังคับบัญชา ควรมีการใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชา แนะนําแนวทางในการทํางานให

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นใน

การทํางานไดอยางเต็มที่ และเมื่อเกิดขอผิดพลาด ควรใชการตักเตือนดวยวาจาที่ดีเพื่อเปนการรักษาน้ําใจของ

ผูใตบังคับบัญชาและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อนําไปปรับปรุงและแกไขใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.3 ดานคาตอบแทน ควรมีคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับการทํางานลวงเวลา ความยืดหยุน

ของเวลาทํางาน เกณฑการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมายและคํานึงถึงความเพียงพอตอการใช

จายในชีวิตประจําวันของผูใตบังคับบัญชา 
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ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) สาขาลําลูกกา หากตองพิจารณาเฉพาะรูปแบบความพึงพอใจในงานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ มาก

ที่สุดเพียงรูปแบบเดียว จะพบวา ความพึงพอใจในงาน ดานเพื่อนรวมงาน ทั้งดาน ความผูกพันตอองคการ ดานความ

ผูกพันดานจิตใจ จึงควรมีความรวมมือ รวมแรง รวมใจกันพัฒนางาน และเพิ่มขีดความสามารถของการทํางานให

ประสบผลสําเร็จ ทําใหลดชองวางระหวางคนทํางานระดับปฏิบัติการทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เกิดการสื่อสารสองทาง

อยางมีประสิทธิภาพและทํางานอยางมีความสุขตามไปดวย และพบวาความพึงพอใจในงาน ดานโอกาสและ

ความกาวหนา ทั้งดาน ความผูกพันตอองคการ ดานการคงอยูกับองคการ ดานบรรทัดฐานทางสังคม จึงควรมีการ

พิจารณาไดเลื่อนตําแหนงใหตามความสามารถในการปฏิบัติ งานของผูใตบังคับบัญชาที่ทํางานไดอยางเต็มที่และมี

ประสิทธิภาพ หรือตามความเหมาะสมอันเห็นสมควรจากผูบังคับบัญชา 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานตาง ๆ ของกําลังพล เพื่อหาขอบกพรอง และแนวทางแกไข 

เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการใหผูบริหาร และผูเก่ียวของ นําขอมูลไปใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อ

เปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจของกําลังพล และเพื่อเปนประโยชนตอองคการในการสงเสริมและพัฒนาใหกําลังพล

เกิดความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ 

2. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการของ

พนักงานรวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา ซึ่งจะชวยใหองคการสามารถวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถธํารงรักษากําลังพลที่มีศักยภาพใหคงอยูกับองคการตอไป 

3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานทั้งพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยูและพนักงานที่

ลาออกไปแลวเพื่อใหทราบเหตุผลที่แทจริง 

4. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงขอมูลสวนบุคคลที่ทําใหอายุในความผูกพันตอองคการ 21-30 ป กับ 31-40 ป มี

ความผูกพันตอองคการที่ตางกัน 

5. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงขอมูลสวนบุคคลที่ทําใหสถานภาพสมรสในความผูกพันตอองคการ โสด กับ สมรส มี

ความผูกพันตอองคการที่ตางกัน 

6. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงขอมูลสวนบุคคลที่ทําใหรายไดตอเดือนในความผูกพันตอองคการ นอยกวา15,000 

บาท กับ 15,001-30,000 บาท และ นอยกวา15,000 บาท กับ มากกวา30,001 บาท มีความผูกพันตอองคการที่

ตางกัน 

7. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงขอมูลสวนบุคคลที่ทําใหประสบการณทํางานในความผูกพันตอองคการ นอยกวา 2 

ป กับ 2-5 ป และ นอยกวา 2 ป กับ 6 – 10 ป และ นอยกวา 2 ป กับ 16 – 20 ป มีความผูกพันตอองคการที่ตางกัน 

8. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงขอมูลสวนบุคคลที่ทําใหฝายที่สังกัดในความผูกพันตอองคการ ฝายขายปลีก 1 กับ 

ฝายขายปลีก 2 
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