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ปัจจัยด้านความผูกพนัต่อองค์กรทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของพนักงาน  

บริษทั นามยง เทอร์มนัิล จ ากดั(มหาชน) 

Organizational Commitment which Influence Job Performance of Personnel at 

Namyong Terminal Public Company Limited 

ชยวงศ ์ภวงัคะนนัท ์cynansung@gmail.com 
 

 

บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร 

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) (2) เพื่อศึกษาปัจจยัความผกูพนัองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั(มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

คือ ผูป้ฏิบติังานบริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 85 คน  เก็บรวบรวมโดยใช้

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน-มาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย สถิติการทดสอบแบบ t-

test (independent sample t test) แบบสถิติแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA วเิคราะห์ความ

แตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’s test) และสถิติการถดถอยพหุคูณ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 22-39 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนมีรายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท ต าแหน่งพนกังาน หน่วยงาน

ปฏิบติัการ ส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานในภาพรวม  มีระดบัความผูกพนัองคก์ร

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ความผกูพนัองคก์รดา้นลกัษณะงาน และดา้น

ความมีส่วนร่วมในการเติบโตขององคก์ร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญั 

 

ค าส าคัญ: ความผกูพนัต่อองคก์ร, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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ABSTRACT 

The objective of this research were (1) the level regarding organizational commitment of 

personnel at Namyong Terminal Public Company Limited (2) to study the organizational commitment 

which influence job performance of personnel at Namyong Terminal Public Company Limited . The 

sample group consisted of 85 employees of Namyong Terminal Public Company Limited. 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.Scheffe’s method test was used for comparing the data in pair group  and Multiple Linear 

Regression Analysis (MLR)  

 The results revealed that most samples were male employees with the age ranged from 22-

39 years. They were single and graduated in Bachelor degree with average monthly income ranged 

lower than 20,000 baht, staff and operation department did not influenced  to job performance overall. 

The overall of organizational commitment of personnel is at the high level. When considered each 

aspect, The results of this research organizational commitment of work activity and participation 

influenced  to job performance overall of significance. 
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บทน า 

 องคก์รชั้นน าทัว่โลกพบวา่ การจดัล าดบัความส าคญัของการบริการทรัพยากรมนุษย ์ขององคก์ร

ในปัจจุบนัและอนาคต ไดย้กใหก้ารสร้างความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร อยูใ่นล าดบัท่ี 1 ใน 5 เสมอ 

เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จขององคก์ร การบริหารทรัพยากรใน
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องคก์รยคุใหม่ตอ้งอาศยัแรงจูงใจท่ีสร้างจากภายในตวับุคคลเอง และองคก์รควรมีส่วนสร้างข้ึนอยา่ง

เหมาะสม ซ่ึงไม่สามารถใชม้าตรการบงัคบั สร้างกติกาโดยปราศจากการมีส่วนร่วมหรือการเห็นพอ้ง

ตอ้งกนัจากพนกังานได ้ปัจจุบนัการแข่งขนัในโลกธุรกิจมีความรุนแรงมากข้ึน ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ี

มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การท่ีองคก์รจะสามารถเตรียมตวัเพื่อท่ีจะรองรับกบัสภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งมีการวางแผนในการด าเนินธุรกิจท่ีจะรับมือ  

 บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัท่าเทียบเรือ เพื่อการน าเขา้ ส่งออก 

รถยนต ์ เป็นหลกั ซ่ึงเป็นงานบริการใชค้นเป็นหลกัในการด าเนินงาน คนจึงเป็นตน้ทุนขององคก์ร เป็น

สินทรัพยท่ี์มีคุณค่าขององคก์ร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ และ

ประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานใหก้บัองคก์ร บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัอยา่งยิง่ความส าเร็จในการ

ด าเนินงาน จนถึงความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ข้ึนอยูก่บั การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource Development)  และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ สภาพเศษฐกิจสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั ส่งผลให้องคก์รตอ้งมีการปรับเปล่ียนไม่วา่จะเป็นกลยทุธ์ นโยบาย รูปแบบการ

บริหาร เพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ดงันั้นบริษทัใหมี้การจดัการ  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Development) ใหมี้ศกัยภาพพร้อมส าหรับการปฏิบติัตามภารกิจท่ีองคก์รมอบหมาย

ใหป้ฏิบติั อยา่ง มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ  โดยเฉพาะการใหพ้นกังานไดแ้สดงออกถึงศกัยภาพ

สูงสุด ความเช่ียวชาญ  บริษทัจึงตอ้งมีกระบวนการท่ีด าเนินการเพื่อให้เกิดการพฒันา 

ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาเร่ือง ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร  เพื่อท าใหพ้นกังานเกิด

ความรู้สึกท่ีดีต่อบริษทัในการท างาน  ระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร ซ่ึงความผกูพนัน้ี

สะทอ้นใหเ้ห็นพฤติกรรมท่ีส าคญั ความผกูพนันั้น จะหมายถึงการท่ีพนกังานคิดดี ท าดี และยนิยอมท่ีจะ

ทุ่มเทท างานใหก้บัองคก์ร ไม่ใช่แค่อยูก่บัองคก์รไปนานๆ ก็แปลวา่รู้สึกผกูพนัแลว้  ผูว้ิจยัขออนุญาตน า

แนวคิดเร่ืองของความผกูพนัองคก์ร ของ AON Hewitt (AON Hewitt, 2015) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาชั้น

น าดา้นการบริหารงานบุคคลระดบัโลก เพื่อใชใ้นการศึกษา  ซ่ึงจากแนวคิดดงักล่าว การท่ีพนกังานจะมี

ความผกูพนัต่อองคก์รนั้นจะตอ้งมี 3 ประการก็คือ 

 Say คือ การท่ีพนักงานพูดถึงองค์กรในเชิงบวก ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานจะเป็นคนไป

โฆษณาบริษทัเราเองในทางท่ีดีให้กบับุคคลอ่ืนภายนอกได้ทราบด้วย พนักงานมีความ
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ภูมิใจท่ีไดท้  างานอยู่ในองค์แห่งน้ี รวมทั้งมีความห่วงใยในช่ือเสียงขององค์กรเป็นอย่าง

มาก 

 Stay คือ การท่ีพนักงานตั้งใจท่ีจะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขและเติบโตไปด้วยกันกับองค์กร 

พนกังานมีความมัน่ใจในอนาคตขององคก์ร รู้สึกผกูพนั 

 Strive คือ พนกังาน มีความมุ่งมัน่ และใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีในการปฏิบติังาน ทุ่มเท

เพื่อองคก์รอยา่งสุดความสามารถ พนกังานมีความห่วงใยในความเป็นไปและความอยู่รอด

ขององคก์ร จึงมุ่งมัน่เพื่อสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ หรือเพิ่มผลผลิตใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 

จากการศึกษาดังกล่าว ปัจจยัส าคญัท่ีจะน าพาให้องค์กรประสบความส าเร็จ มีความมัน่คง 

สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ องคก์รสามารถขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั ก็คือ มนุษย ์ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผูกพนัภายในองคก์ร ความคิดเห็นของ

พนกังานท่ีมีต่อองคก์ร รวมถึงปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อความผูกพนัองคก์รของพนกังานเพื่อเป็นแนวทาง

ในการพฒันา และรักษาบุคลากรซ่ึงมีความส าคญั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รและพนกังงานต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

การวจิยัเร่ือง ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ผูว้จิยั

ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศึกษาดงัน้ี 

1.เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั 

(มหาชน) 

2.เพื่อศึกษาปัจจยัความผกูพนัองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของพนกังาน 

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

สมมุติฐานท่ี 1.บุคลากรท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระยะเวลา

ท างานในองค์กรปัจจุบนั สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ระดบัต าแหน่งงาน และ

หน่วยงาน  มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  
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สมมุติฐานท่ี 2-11 ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั(มหาชน)   จ  าแนกเป็นรายดา้นไดแ้ก่  ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นวฒันธรรมหรือ

จุดมุ่งหมายขององคก์าร ดา้นลกัษณะงาน ดา้นค่าตอบแทนโดยรวม ดา้นคุณภาพชีวติ ดา้นโอกาสท่ี

ไดรั้บ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน ดา้นความภูมิใจในองคก์ร ดา้นการทุ่มเทการท างาน 

ดา้นความมีส่วนร่วมในการเติบโตขององคก์ร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 

 

ขอบเขตการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ พนกังานบริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 85 

คน ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัใชห้ลกัการค านวณใชสู้ตรของ Yamane (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 

2559, หนา้ 184) ระยะเวลาท่ีศึกษา 8 พฤษภาคม 2562 – 20 กรกฏาคม 2562 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทราบถึงปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

2 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ  

3.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง องคก์รใหมี้ประสิทธิผลทีดี 

4.เพื่อใหผู้บ้ริหารรับทราบตระหนกัถึงความส าคญั เล็งเห็นถึงแนวทางท่ีจะช่วยเพิ่มระดบั

ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รใหเ้พิ่มสูงข้ึนในคร้ังต่อไป 
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กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

ตวัแปรตน้ 

 

 

 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

1. ดา้นภาวะผูน้ า 

2. ดา้นวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร 

3. ดา้นลกัษณะงาน 

4. ดา้นค่าตอบแทนโดยรวม 

5.ดา้นคุณภาพชีวิต 

6.ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บ 

7.ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน 

8.ดา้นความภูมิใจในองคก์ร 

9.ดา้นการทุ่มเทการท างาน 

10.ดา้นความมีส่วนร่วมในการเติบโตขององคก์ร 

ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานะภาพ 

4. การศึกษา 
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

1.คุณภาพงาน 

2.ปริมาณงาน 

3.เวลา 

4.ค่าใชจ่้าย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

ค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 3 ส่วนใหญ่ 

ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลของลกัษณะประชากรศาสตร์ แบบให้เลือกตอบ

จ านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนั สถานภาพระดบัการศึกษาสูงสุด 

รายไดต่้อเดือน ระดบัต าแหน่งงาน หน่วยงาน ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยมีเน้ือหา แบ่ง

ออกเป็น 10 ดา้น คือ ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร ดา้นลกัษณะงาน ดา้น

ค่าตอบแทนโดยรวม ดา้นคุณภาพชีวติ ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน ดา้น

ความภูมิใจในองคก์ร ดา้นการทุ่มเทการท างาน ดา้นความมีส่วนร่วมในการเติบโตขององคก์ร 

ส่วนท่ี 3 เป็นการสอบถามแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยมีเน้ือหา แบ่ง

ออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้าย  

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนั สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 

ระดบัต าแหน่งงาน และหน่วยงาน  

2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของความผกูพนัต่อองคก์รกบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 
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3. การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรชายและหญิง (independent sample t 

test) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งชายและหญิงในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร  กบัประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน 

4. สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างดา้นความ

ผกูพนัต่อองคก์ร  กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ท่ีมีความแตกต่างทางดา้นเพศ อาย ุระยะเวลา

ท างานในองคก์รปัจจุบนั สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ระดบัต าแหน่งงาน และ

หน่วยงาน  ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc 

analysis) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test for all 

possible comparisons) 

5. การวเิคราะห์การถดทอย Multiple Linear Regression (MLR) เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบดา้น

ความผกูพนัองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นวฒันธรรมหรือ

จุดมุ่งหมายขององคก์าร ดา้นลกัษณะงาน ดา้นค่าตอบแทนโดยรวม ดา้นคุณภาพชีวติ ดา้นโอกาสท่ี

ไดรั้บ ดา้นความสัมพนัธ์  

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 37 คน (ร้อยละ 52.1) มีอายรุะหวา่ง 22-39 ปี 

จ  านวน 48 คน (ร้อยละ 67.6)  ระยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนัอยูใ่นช่วง 2-5 ปี จ  านวน 27 คน (ร้อย

ละ 38) สถานภาพโสด จ านวน 46 คน  (ร้อยละ 64.8) การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 41 คน (ร้อยละ 

57.7) รายไดต่้อเดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากวา่ 20,000 บาท จ านวน 26 คน (ร้อยละ 38.2)  

ส่วนใหญ่เป็นพนกังาน จ านวน 61 คน (ร้อยละ 85.9)    และหน่วยงานปฏิบติัการ จ านวน 20 คน (ร้อย

ละ 28.2)  

2. กลุ่มตวัอยา่งมีความผกูพนัองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .62 และเม่ือพิจารณา รายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความผกูพนัองคก์รระดบั

มาก ในดา้นวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร รองลงมาคือดา้นลกัษณะงาน   ดา้นความมีส่วน

ร่วมในการเติบโตขององคก์ร ดา้นภาวะผูน้ า  ดา้นความภูมิใจในองคก์ร ดา้นคุณภาพชีวิต ดา้น
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน ดา้นการทุ่มเทการท างาน ดา้นค่าตอบแทน และดา้นโอกาสท่ีไดรั้บอยู่

ในระดบัปานกลาง  ในรายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

ความผกูพนัองคก์รดา้นภาวะผูน้ า อยูใ่นระดบัมาก  (M = 3.89, SD = .96) พบวา่ หวัหนา้ของ

ท่าน แกไ้ขปัญหาต่างๆเพื่อใหก้ารประสานและความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.01, SD = 1.00) หวัหนา้ของท่าน มีทกัษะในการบริหารคนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงไดใ้หเ้วลา/สอน งานเพื่อช่วยใหพ้นกังานแต่ละคนสามารถปฏิบติังานได้

อยา่งเตม็ความสามารถ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.70, SD = 1.08) 

ความผกูพนัองคก์รดา้นวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร อยูใ่นระดบัมาก   (M = 4.01, 

SD = .96) พบวา่ ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีจะบอกใคร ๆ วา่คุณเป็นพนกังานของบริษทั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 

4.18, SD = .72) และองคก์รมีการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  (M = 

3.90, SD = .79)  

ความผกูพนัองคก์รดา้นลกัษณะงาน อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.90, SD = .55) พบวา่ ท่านมีความ

เขา้ใจต่องานท่ีท าเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.21, SD = .44) และท่านมีความคาดหวงัท่ีจะ

ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.43, SD = 1.21) 

ความผกูพนัองคก์รดา้นค่าตอบแทนโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.54, SD = .81) พบวา่ 

สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีท่านไดรั้บตรงความตอ้งการของคุณไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีการ

ปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 3.84, SD = .76) และท่านไดรั้บการชมเชยในส่ิงท่ีท่าน

ไดทุ้่มเทและความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนในงานของท่านมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.38, SD = 1.03) 

ความผกูพนัองคก์รดา้นคุณภาพชีวติ อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.72, SD = .77) พบวา่ ท่านสามารถ

แบ่งเวลาในการท างานกบัเวลาส่วนตวัใหก้บัครอบครัวและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

(M = 3.84, SD = .90) และโดยรวมแลว้ ท่านมีความสุขกบัการท างานมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.56, SD = 

0.95) 
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ความผกูพนัองคก์รดา้นโอกาสท่ีไดรั้บ อยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 3.29, SD = .80) พบวา่ ท่าน

ไดรั้บการส่งเสริมใหมี้การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งในหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 3.57, SD = .96) 

และโดยรวมท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพการงานท่ีบริษทัน้ี มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.02, SD = 0.95) 

ความผกูพนัองคก์รดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.65, SD = .81) 

พบวา่ บรรยากาศการท างานภายในหน่วยงาน(เช่น ความช่วยเหลือเก้ือกูล, เพื่อนร่วมงานฯลฯ) 

เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 3.76, SD = .85) และโดยรวม

ท่านสามารถปรึกษาและพูดคุยเร่ืองส่วนตวักบัเพื่อนร่วมงานไดมี้ค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.42, SD = 1.03) 

ความผกูพนัองคก์รดา้นความภูมิใจในองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.87, SD = .71) พบวา่ 

ท่านมีความภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนวา่ท่านเป็นพนกังานในบริษทัน้ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.21, SD 

= .75) และโดยรวมแลว้ ท่านมีความรู้สึกวา่ท่านพร้อมท่ีจะเสียสละและอุทิศตนใหก้บัองคก์รน้ี มี

ค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.53, SD = 1.02) 

ความผกูพนัองคก์รดา้นการทุ่มเทการท างาน อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.60, SD = .82) พบวา่ ท่าน

เตม็ใจท่ีจะใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพื่อใหง้านขององคก์รบรรลุผลส าเร็จ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

(M = 4.11, SD = .66) และโดยรวมแลว้ ท่านไม่คิดจะไปท างานท่ีอ่ืน ถึงแมจ้ะไดรั้บเงินเดือนดีกวา่ มี

ค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.12, SD = 1.09) 

ความผกูพนัองคก์รดา้นความมีส่วนร่วมในการเติบโตขององคก์ร อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.90, 

SD = .64) พบวา่ ท่านมกักล่าวถึงองคก์รของท่านต่อบุคคลอ่ืนๆ อาทิ ครอบครัว เพื่อน ลูกคา้ ในทางท่ีดี 

และท่านจะอธิบายทุกคร้ังท่ีมีโอกาส หากมีคนพูดหรือเขา้ใจองคก์รของท่านไปในทางท่ีไม่ดี มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด (M = 4.08, SD = .64) และโดยรวมแลว้ ท่านชกัชวนใหเ้พื่อนๆ ญาติๆ เขา้มาใชสิ้นคา้และ

บริการของบริษทั มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.59, SD = 0.93) 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 พนกังาน  บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั(มหาชน) ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล

ต่างกนั จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
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พนกังาน  บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั(มหาชน) ท่ีมีเพศแตกต่างกนั ท่ีมีอายแุตกต่างกนั ท่ีมี

จ  าแนกตามระยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนั ท่ีจ  าแนกตามรายไดแ้ตกต่างกนั ท่ีจ  าแนกตามต าแหน่ง

งานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

พนกังาน  บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั(มหาชน)  ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีระดบั

การศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั ท่ีจ  าแนกตามหน่วยงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

การวจิยัสมมติฐานท่ี 2-11 ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังาน บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั(มหาชน)   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความผกูพนัต่อ

องคก์รมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั(มหาชน) 

เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ความผกูพนัองคก์รดา้นลกัษณะงาน ดา้นความมีส่วนร่วมในการเติบโต

ขององคก์ร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั

(มหาชน) 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยั

เร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั นามยง 

เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน)   อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. พนกังาน บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั(มหาชน) ส่วนใหญ่มีความผกูพนัต่อองคก์รโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก หมายถึง ผุท่ี้มีความผกูพนัต่อองคก์รสูงจะปฏิบติังานไดดี้กวา่ผูมี้มีความผกูพนัต่อ

องคต์  ่า หรือไม่มีเลย พนกังานจะแสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะอุทิศตนเพื่อความส าเร็จขององคก์ร ความผกูพนั

องคก์รเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีจะช่วยใหเ้ห็นแนวโนม้ผลประกอบการของบริษทัซ่ึงมีทิศทางแนวเดียวกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประดิษฐพ์งษ ์สร้อยเพชร(2557) ศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบริษทัโทรคมนาคมและเทคโนโลยีส่ารสนเทศแห่งหน่ึงส่วนงานวศิวกรรมท่ีท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง
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เป็นไปตามแนวคิดของ Hewitt Associates (Hewitt Associates, 2003) ท่ีไดศึ้กษาไวว้า่ปัจจยัความผกูพนั

องคก์ร ดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) ดา้นวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร (Culture Purpose) ดา้น

ลกัษณะงาน (Work Activity) ดา้นค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) ดา้นคุณภาพชีวติ 

(Quality of Life) ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บ (Opportunity) ดา้นความสัมพนัธ์ (Relationship) ส่งผลต่อความ

ผกูพนัธ์ขององคก์ร โดยจะดูไดจ้ากการพูด (Say) การด ารงอยู(่Stay) และการดูวา่พนกังาน ไดใ้ช้

ความสามารถและพยายามอยา่งเตม็ท่ี (Strive) เพื่อใหค้วามช่วยเหลือหรือใหก้ารสนบัสนุนธุรกิจ

องคก์าร 

1.1 ระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นภาวะผูน้ า (Leadership)  บุคลากรบริษทั นามยง เทอร์มินลั 

จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรนุช วงค์

เจริญ, เพชรนอ้ย สิงห์ช่างนยั, จนัทร์จิรา วงษข์มทอง, ปราณี มีหาญพงษ ์(วารสารพยาบาลทหารบก 

2561), กล่าววา่ ภาวะผูน้ าและความผกูพนัในงานมีอิทธิพลทางตรงกบัผลการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารควร

มุ่งเนน้ใหมี้หลกัสูตรหรือมีนโยบายในองคก์รใหมี้การเตรียมความพร้อมและพฒันาภาวะผูน้ าเพื่อ

ส่งเสริมใหเ้กิดความผกูพนัในงานอนัจะส่งผลในทางบวกต่อผลการปฏิบติังาน 

1.2 ระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร (Culture Purpose) 

บุคลากรบริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นวฒันธรรมหรือ

จุดมุ่งหมายขององคก์าร ในระดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (รวิวรรณ ลีมาสวสัด์ิกุล, 2551) กล่าววา่ หากองคก์ร

มีวฒันธรรมองคก์รในดา้นต่างๆท่ีชดัเจน และ สามารถส่ือใหก้บัพนกังานในองคก์รไดรั้บทราบถึง 

วฒันธรรมขององคก์รแลว้ ก็จะสามารถท าใหพ้นกังานมีความรู้สึกท่ีจะด ารงไว ้ซ่ึงวฒันธรรมของ

องคก์ร และจะมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการปฏิบติังานเพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคต์าม 

 1.3  ระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นลกัษณะงาน (Work Activity) บุคลากรบริษทั นามยง 

เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นลกัษณะงานในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  

(ศราวธุ โภชนะสมบติั, 2559) กล่าววา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีผลต่อความผกูพนัในองคก์าร การพฒันา

ความผกูพนัต่อองคก์ารใหดี้ยิ่งข้ึนจ าเป็นตอ้งท ากนัอยา่งเป็นระบบ เพราะวา่บุคลากรมีความพร้อมจะ

สนบัสนุน เพื่อให้องคก์าร กา้วหนา้ และประสบความส าเร็จ 
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 1.4 ระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) บุคลากรบริษทั 

นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นค่าตอบแทน อยูใ่นระดบั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั (ธวชัชยั สมตระกูล, 2557) กล่าววา่ นโยบายและการบริหารค่าตอบแทน สร้างความพึง

พอใจในภาพรวม ส่งผลต่อรายไดข้องธุรกิจ 

 1.5 ระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นคุณภาพชีวิต (Quality of Life) บุคลากรบริษทั นามยง 

เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นคุณภาพชีวติ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั (สมพงษ ์รัตนุพงศ,์ 2558) คุณภาพชีวติในการท างาน หมายถึง ส่ิงท่ีส่งผลต่อความรู้สึกของพนกังาน

ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ทั้งสภาพแวดลอ้มในการท างาน สภาพการท างาน ความปลอดภยัและ

มัน่คงในงาน และการไดรั้บ การตอบสนองความตอ้งการจากองคก์าร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติการ

ท างานใหบุ้คคลนั้นมีความพึงพอใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลในองคก์รดว้ย

 1.6 ระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นโอกาสท่ีไดรั้บ (Opportunity) บุคลากรบริษทั นามยง 

เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นโอกาสท่ีไดรั้บ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั (อุทุมพร รุ่งเรือง, 2555) กล่าวคือ เม่ือพนกังานมีความพึงพอใจในความกา้วหนา้ โอกาส

ต่างๆท่ีไดรั้บ พนกังานจะมีความผกูพนัองคก์รมาก เพื่อความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ 

 1.7 ระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน (Relationship) บุคลากร

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผูร่้วมงาน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (นนัทธ์นาดา สวามิวสัสุกิจ, 2558) กล่าวคือ ซ่ึง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน เป็นมิตรภาพท่ีดีจะก่อให้เกิดความผูกพนั ความ

สามคัคี ซ่ึงจะยิง่ท  าใหมี้พลงัอ านาจในการท างานเพิ่มยิง่ข้ึน 

1.8 ระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นความภูมิใจในองคก์ร  บุคลากรบริษทั นามยง เทอร์มินลั 

จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นความภูมิใจในองคก์ร  อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

(Steers, 1977 และ ประดิษฐ์พงษ ์สร้อยเพชร, 2557)  กล่าวคือ ความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององคก์ร อยา่งสูง คือ การยอมรับในแนวทางการด าเนินงานเพื่อใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย และ

เป็นไปตามค่านิยมของ องคก์ร มีความภาคภูมิใจในผลงานและการเป็นพนกังาน 
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 1.9 ระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นการทุ่มเทการท างาน บุคลากรบริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั

(มหาชน) มีระดบัความผกูพนัดา้นการทุ่มเทการท างานอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง (จุฑาจิตร 

ประดิษฐเจริญ, บงัอร โสฬส , 2560) กล่าววา่ ดา้นท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองคก์ร

ไดม้ากท่ีสุด ส่วนความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างานดา้นความตั้งใจในการรับรององคก์รในทางบวกและ

ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างานดา้นความตั้งใจ ในการสร้างผลงานท่ีดีเลิศเป็นดา้นท่ีสามารถท านาย

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารรองลงมาตามล าดบั ผูว้จิยัจึงเสนอแนะวา่ องคก์รควรสร้าง

ความคิดในแง่บวกและสร้างความผกูพนัต่อ องคก์รแก่พนกังานต่อองคก์ร ผา่นส่ือและการสร้าง

กิจกรรมหรือการอบรมต่าง ๆ ในองคก์ร เพราะเม่ือพนกังานมีความคิดในแง่บวกและความรู้สึกผกูพนั

ต่อองคก์รแลว้ก็จะท าใหพ้นกังานมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างานและความพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

 1.10 ระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นความมีส่วนร่วมในการเติบโตขององคก์ร บุคลากรบริษทั 

นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัความผกูพนัองคก์รดา้นความมีส่วนร่วมในการเติบโตของ

องคก์รอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง (เปลวเทียน เสือเหลือง, 2557) กล่าววา่ พนกังานไดมี้โอกาสใน

การไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ท ากิจกรรมต่างๆในองคก์รส่งผลใหพ้นกังานรู้สึกถึงการไดเ้ขา้มามี

บทบาทในการท างานภายในองคก์ร และพนกังานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของการท างาน ส่งผลให้

พนกังานรู้สึกถึงความส าคญัเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ส่งผลใหแ้สดงออกถึงพฤติกรรมอนัดีต่อองคก์ร 

 2. ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน)   

จ  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ การจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลในภาพรวมพบวา่ ลกัษณะ

ส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน และระดบัต าแหน่งงาน  

ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานในภาพรวม จะมีดา้นสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาและ

หน่วยงาน ท่ีแตกต่างกนั จากขอ้มูลดงักล่าว สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุ

ระยะเวลาท างานในองคก์รปัจจุบนั รายไดต่้อเดือน และระดบัต าแหน่งงาน  ไม่มีผลต่อการปฏิบติังาน 

เพราะบริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) มีการก าหนดลกัษณะงานท่ีมีความเหมาะสม ในดา้น

ความรู้ความสามารถตามหนา้ท่ีนั้นๆ ไม่มีผลกระทบในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Certo, Samuel 

C. , 2000) กล่าววา่ ปัจจยัดา้นบุคคล เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะบุคคล คือหมู่คณะท่ีรวมตวักนัเป็น

องคก์ร มีวตัถุประสงคร่์วมกนั มีบทบาทในการท างาน หรือด าเนินงานต่าง ๆ สัมพนัธ์กนั เพื่อใหบ้รรลุ 
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ดงันั้นบุคคลท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีต่าง ๆ ตามโครงสร้างงานในองคก์ร ครอบคลุมบุคคลระดบัสูง กลาง 

และล่าง รวมถึงบุคคลในระดบัการท างานทั้งหมด ซ่ึงประสิทธิภาพขององคก์รจะข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะ 

และคุณสมบติัท่ีพึงปรารถนาในดา้นต่าง ๆ  

 3.ปัจจยัดา้นความผกูพนัองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  บริษทั นามยง 

เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน)   จ  าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ความผกูพนัองคก์รดา้นลกัษณะงาน และดา้น

ความมีส่วนร่วมในการเติบโตขององคก์ร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั (ณฏัฐธ์พงษ ์สุภคัเลิศ, 2559) ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นตอ้งการของพนกังานท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ร้านกาแฟ สตาร์บคัส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้น

ลกัษณะงาน ภาพรวมเป็น งานท่ีทา้ทาย ความหลากหลายมีคุณค่าและมัน่คง มีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้

ความสามารถ ท างานสายงานท่ีตรงกบัความสามารถ อิสระในการท างานเพื่อใหเ้กิดความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรค ์ส่วนความคิดพนกังานไดรั้บมอบหมายใหท้ างานตรงกบัความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการงาน

ท่ีท ามีความ หลากหลายดงันั้นจึงเป็นปัจจยัท่ีพนกังานคิดวา่มีผลท่ีจะท าใหพ้นกังานรักองคก์าร เช่น การ

คาดหวงัท่ีจะไดรั้บเล่ือนต าแหน่ง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. องคก์รควรสร้างกระบวนการท่ีเป็นระบบ เพื่อท าการวดัคุณค่าของบุคคลในการปฏิบติังาน

ภายในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดวา่เหมาะสมกบัมาตรฐานท่ีก าหนด และรายไดท่ี้บุคคลไดรั้บจากองคก์าร

หรือไม่ ตลอดจนใชป้ระกอบการพิจารณาศกัยภาพของบุคคลในการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เพื่อ

ความยติุธรรม ตอ้งสามารถวดัระดบัผลการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มคนงานได ้ เพราะจะช่วยให้

บุคลากรรู้สึกวา่ไม่ถูกทอดทิ้ง และท าใหมี้ก าลงัใจในการท างาน 

 2. ก าหนดลกัษณะงานใหมี้ความทา้ทายเป็นการท าใหพ้นกังานมีโอกาสไดใ้ชค้วามคิด

สร้างสรรคแ์ละมีอิสระในการท างาน จดัท าแผน CareerPath หรือการพฒันา 

อาชีพใหพ้นกังานไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในสายงาน 
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3.พิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนในแบบผสมผสานระหวา่งการจ่ายค่าตอบแทนท่ีอิงจาก

ผลปฏิบติังานตามรายบุคคลและการจ่ายค่าตอบแทนท่ีอิงจากผลปฏิบติังานโดยรวมของทีมหรือฝ่ายงาน

เพื่อเพิ่มผลการด าเนินงานโดยรวมขององคก์ร 

4.การปรับหลกัสูตรดา้นการฝึกอบรมพฒันาใหก้บัพนกังานตามความตอ้งการของพนกังาน

หรือตามหวัขอ้ท่ีจ  าเป็น พนกังานจะไดมี้การเรียนรู้เน้ือหาหรือส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ พฒันาตนเอง

และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

5.องคก์รควรตระหนกัและพฒันาในเร่ืองของสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานใหดี้ข้ึน 

ใหค้วามเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและพิจารณาถึงความเพียงพอในการด ารงชีวิตของบุคลากร เพื่อ

เป็นขวญัและก าลงัใจของพนกังาน ท าใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ใจ บรรลุเป้าหมายขององคก์ร

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. สร้างความมุ่งมัน่ผกูพนั เขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุน การเปิดโอกาสเพื่อการแลกเปล่ียน เพิ่ม

โอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใด ๆ  หรือประสบการณ์ไม่ใหถู้กปิดกั้นดว้ยค าสั่ง การเปิด

โอกาสใหทุ้กคนไดแ้ลกเปล่ียนยอ่มส่งผลต่อเหตุและผลในการพฒันาความคิดต่าง ๆ ได ้และจูงใจให้

เกิดการสร้างกระบวนการความคิดใหเ้กิดในทุกกลุ่มงาน  สร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลท่ีเขา้มาสู่การตอ้งการ

มีส่วนร่วมหากผลตอบแทนเหล่าน้ีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อบุคลากรนั้นเพียงพอ 
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