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บทคัดยอ 

การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพร

ดักส จํากัด (มหาชน) 2)  เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) 

จําแนกตาม ปจจัยบุคคลไดแก เพศ อายุและระยะเวลาการทํางาน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ความเขาใจในการทํางาน 

ความเปนอิสระในงาน ความหลากหลายของทักษะในงาน ความทาทายของงาน ปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความ

คาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด 

(มหาชน) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานของบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) โดยกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณดวยสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

ความคลาดเคล่ือนของการสุมกลุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 จากประชากรทั้งหมด 650 คนไดขนาดของกลุมตัวอยาง

เทากับ 248 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ 

คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว ( ONE – WAY ANOVA )หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD  

และวิเคราะหโดยสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression) แบบ Stepwise 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) ปจจัยที่มีผลตอความ

ผูกพันองคกร ดงันี้ 1) ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาการทํางาน ตางกัน มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร

ของพนักงาน บริษัทพรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) ตางกัน 2) ปจจัยดานลักษณะของงานไดแก ความเขาใจในการ

ทํางาน ความเปนอิสระในงาน ความหลากหลายในของทักษะในงาน ความทาทายของงาน ปฏิสัมพันธกับเพื่อน

รวมงาน และความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่ มีผลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัทพรีเมียร โพรดักส 

จํากัด (มหาชน) 
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ABSTRACT 

 This research study Objective 1) To study the engagement of the organization of the 

employees of Premier Products Public Company Limited 2) To study the engagement of the 

organization of the employees of Premier Products Public Company Limited classified by individual 

factors such as gender, age and Working period 3) To study the influence of Understanding of work 

Job independence Variety of skills in the job Job challenge Interaction with colleagues Expectations 

to progress in the work that affects the engagement of employees of Premier Products Public 

Company Limited The sample used in this research Is the staff of Premier Products Public Company 

Limited by specifying the sample size from the calculation with the Taro Yamane formula at the 

confidence level of 95 percent. The error of sample sampling at the level of 0.05 From a total of 

650 people, the sample size was 248 people using questionnaires as a tool to collect data. The 

statistics used in the analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation. Test the 

hypothesis by using t-test statistics, one-way variance statistics (ONE-WAY ANOVA). If differences are 

found, they are compared on a double basis using LSD method and multiple regression analysis. 

Stepwise 

The hypothesis test found that Employees of Premier Products Public Company Limited 

Factors that affect the organization's engagement are as follows: 1) Individual factors, such as gender, 

age, duration of work, influence of employee engagement Premier Products Public Company Limited 

2) Factors of job characteristics include Understanding of work Job independence Diversity of work 

skills Job challenge Interaction with colleagues And the expectation of progress Affecting the 

organization's engagement of employees Premier Products Public Company Limited 

Keywords: Engagement; Premier Products Public Company Limited 

 

บทนํา 

องคกรที่จะประสบผลสําเร็จ และมีผลการดําเนินงานที่ดี บรรลุไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลนั้น ลวนมีปจจัยที่เกี่ยวของดวยกันหลายประการ ปจจัยที่สําคัญคือบุคลากร ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคา

ขององคกร บุคลากรจะใชความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ หรือไมสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับการปลูกฝงและ

สรางจิตสํานึกทําใหบุคลากร เกิดความพึงพอใจในงาน มีความผูกพัน มีความซื่อสัตย มีความจงรักภักดีและใหความ

รวมมือในการปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะออกมาไดตองประกอบดวยบุคคลที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบตอองคกร

หรือหนวยงานนั้น ๆ (นิตยรดี ใจอาษา, 2555) ดังนั้นผูบริหารองคกรจะตองใหความสําคัญตอบุคลากร และมีความ

ตระหนักในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากรใหอยูในองคกรไดอยางยาวนาน  



จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร ของพนักงานบริษัท พรีเมียร 

โพรดักส จํากัด (มหาชน) ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนํามาเปนขอมูลในการเตรียมความพรอม ในการ

บริหารจัดการทรัยากรบุคคล พัฒนา และปรับปรุงกลยุทธตาง ๆ สงเสริมใหบุคลากรมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน มี

ความผูกพันตอองคกรและอยูในองคกรอยางยาวนาน สงผลใหบริษัทมีความเจริญกาวหนาสืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)    

2. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม 

ปจจัยบุคคลไดแก เพศ อายุและระยะเวลาการทํางาน                                                                                                                     

3.เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ความเขาใจในการทํางาน ความเปนอิสระในงาน ความหลากหลายของทักษะในงาน 

ความทาทายของงาน ปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงานที่มีผลตอความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) 

 

ตัวแปรศึกษาในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ไดแก  เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความเขาใจในการทํางาน ความเปนอิสระในงาน  

ความหลากหลายในของทักษะในงาน ความทาทายของงาน ปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและความคาดหวังที่จะ

กาวหนาในหนาที่ 

ตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)ประกอบดวย 

ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายขององคกร  ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคกร  ความตองการที่รักษาความ

เปนสมาชิกภาพในองคกร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

         พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ปจจัยดานบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ

ตําแหนงงาน และรายไดตางกัน ทําใหมีแรงจูงใจในภาคปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ผูศึกษาไดคนควา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกร ของ

พนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) จึงตั้งสมมติฐานดังนี้ 

1.ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาการทํางาน ตางกัน มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ

พนักงาน บริษัทพรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) ตางกัน 

2.ปจจัยดานลักษณะของงานไดแก ความเขาใจในการทํางาน ความเปนอิสระในงาน ความหลากหลายในของ

ทักษะในงาน ความทาทายของงาน ปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่ มีผลตอ

ความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัทพรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) 

 



ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)  จํานวนทั้งส้ิน 650 

คน (ขอมูลอางอิง จากฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562)          

ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือพนักงานของบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) โดยกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณดวยสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

ความคลาดเคล่ือนของการสุมกลุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 จากประชากรทั้งหมด 650 คนไดขนาดของกลุมตัวอยาง

เทากับ 248 คน 

โดย ใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง(เฉพาะผูที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเทานั้น) 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือหลักที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดที่เปน

แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย

คําถามปลายเปด ถามใหเลือกตอบ (Closed-ended question) โดยผูวิจัยมีคําตอบใหผูตอบแบบสอบถามได

เลือกตอบ โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 สวนดังนี้ 

            สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล เปนคําถามปจจัยสวนบุคคล ไดแกดานเพศ ดานอายุ และ

ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด 3 ขอ ลักษณะของคําถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

           สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะของงาน ซึ่งประกอบดวย คําถามปจจัยที่เกี่ยวกับงาน 

6 ดาน ไดแก 1) ดานความเขาใจในการทํางาน 2) ดานความเปนอิสระในงาน 3) ดานความหลากหลายของทักษะใน

งาน 4) ดานความทาทายของงาน 5) ดานปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 6) ดานความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่

การงาน มีจํานวนคําถามทั้งหมด 17 ขอ และเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวของตอความผูกพันตอองคกร ไดแก 1) ความเชื่อมั่นและการยอมรับ

เปาหมายขององคกร 2) ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคกร 3) ความตองการที่รักษาความเปนสมาชิกภาพใน

องคกร มีจํานวนคําถามทั้งหมด 9 ขอ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

         การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง “ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด 

(มหาชน) “ ที่มีวัตถุประสงคแรก คือ ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) 

คือเพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) ตามปจจัยบุคคล เปนการ

วิจัยแบบไมทดลอง ( Experimental Design ) เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมี

การจํากัดการกระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง ( Cross 

Sectional Study ) คือ เปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใชเครื่องมือการวิจัยเปน

แบบสอบถาม(Questionnaire) จํานวน 248 ชุด มาทําการวิเคราะหในการวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดกําหนดความมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 



ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด (มหาชน) สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)โดยภาพรวม

มีระดับความผูกพันองคกรอยูในระดับมากที่สุด.เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความผูกพันตอองคกร อยูในระดับ

มากที่สุดโดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานความเปนอิสระในงาน ดานความเขาใจในการทํางาน ดานความคาดหวังที่จะ

กาวหนาในหนาที่การงาน ดานปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความหลากหลายของทักษะในงาน ดานความทาทาย

ของงาน 

2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) จําแนก

ตามปจจัยบุคคล สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ 

2.1พนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) ที่ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ตางกัน ทําใหความผูกพันองคกรของพนักงาน ตางกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานลักษณะของงาน ที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท 

พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ 

          3.1 ปจจัยดานลักษณะของงาน ดานความเขาใจในการทํางาน ดานความเปนอิสระในงาน ดานความ

หลากหลายของทักษะในงาน ดานความทาทายของงาน ดานปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความคาดหวังที่จะ

กาวหนาในหนาที่การงาน มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัย ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)  สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงคไดดังนี้ 

1.ผลการศึกษาผลการวิจัย ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

1.1 ความเขาใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) 

อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)มีความคิดเห็นวา ความ

เขาใจในการทํางาน ควรที่ทานสามารถมองเห็นขั้นตอนการทํางานตั้งแตตนจนจบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Steers 

and Porter (1991, อางถึงใน สุลาวัณย ศิริคําฟู, 2550) ที่กลาววาความเขาใจในงานตามระยะเวลาที่นานขึ้น ทําให

เพิ่มความดึงดูดใจใหการปฏิบัติงานและหวังที่จะไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือการเล่ือนตําแหนงที่พึงพอใจมากขึ้น 

จึงมีความตองการลาออกจากงานนอยความตองการประสบความสําเร็จและกาวหนา องคกรที่ทําใหบุคลากรเห็นวา

สามารถทํางานไปสูจุดหมายไดนั้น จะทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร เพราะการทํางานที่ประสบความสําเร็จ

นั้น แสดงถึงการมีโอกาสกาวหนาในการทํางานและสอดคลองกับ Herzberg (1986, อางถึงใน ชาญวุฒิบุญชม, 2553) 

กลาววา การที่บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จส้ินและประสบความสําเร็จอยางดีเปนความสามารถในการแกไขปญหา

ตางๆการรูจักป องกันปญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลสําเร็จของงาน

นั้นๆ และหวังที่จะไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือการเล่ือนตําแหนงที่พึงพอใจมากขึ้น 



1.2 ดานความมีอิสระในการทํางาน ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด 

(มหาชน)  อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) มีความ

คิดเห็นวาดานความมีอิสระในการทํางานควรที่ทานใชวิจารณญาณของตนเองในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Steers and Porter (1991, อางถึงใน สุลาวัณย ศิริคําฟู, 2550)  ดานความมีอิสระในงาน 

ที่กลาววา ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะงานที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีอิสรเสรีภาพ สามารถ

ใชดุลพินิจ และตัดสินใจดวยตนเองในการกําหนดเวลาทํางานและวิธีปฏิบัติที่จะทําใหงานนั้นแลวเสร็จ โดยไมมีการ

ควบคุมจากภายนอก จะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางเต็มความรู และรูสึกตองการจะทุมเทกําลังความสามารถเพื่อ

ทําประโยชนใหแกองคกรและมีโอกาสไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมๆ และสอดคลอง Hackman and 

Oldman (อางถึงใน พิจิตรา สะสม, 2559: 21) ที่กลาววาความมีอิสระในการตัดสินใจหมายถึงระดับความอิสระของ

บุคลากรในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ทํา 

1.3 ดานลักษณะงานที่หลากหลาย ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด 

(มหาชน)  อยูในระดับ มากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)  มีความ

คิดเห็นวาดานลักษณะงานที่หลากหลาย ควรที่จะตองใชทักษะที่หลากหลายในการทํางานใหสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Steers and Porter (1991, อางถึงใน สุลาวัณย ศิริคําฟู, 2550) ที่กลาววางานที่มีความหลากหลาย 

ลักษณะงานที่ตองใชความรูความสามารถหลายดานจึงเปนงานที่ทาทาย ซึ่งเปนแรงกระตุนและสงเสริมภาพพจนของ

ผูปฏิบัติงานได ลักษณะงานที่มีความหลากหลาย เปนส่ิงจูงใจที่ดี ทําใหไมรูสึกเบื่อหนาย และตองการปฏิบัติงานให

สําเร็จตามความคาดหวัง และสอดคลองกับ Hackman and Oldman (อางถึงใน พิจิตรา สะสม, 2559: 21)  ที่กลาว

วา ความหลากหลายของทักษะ หมายถึง ระดับความหลากหลายของทักษะที่บุคลากรจะตองใชในการทํางาน 

1.4 ดานลักษณะงานที่ทาทาย ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)  

อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นวาดาน

ลักษณะงานที่ทาทาย ควรที่จะไดรับมอบหมายเปนงานที่ทําใหทานมีความกระตือรือรนตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Steers and Porter (1991, อางถึงใน สุลาวัณย ศิริคําฟู, 2550)  ที่กลาววา งานที่มีลักษณะทาทาย 

หมายถึง งานที่ตองใชความรูความสามารถสติปญญาและใชความคิดสรางสรรค หรือใชเทคโนโลยีพิเศษ ความทาทาย

ของงานจะเปนแรงกระตุนใหบุคลากรเกิดการทํางาน และแสดงความสนใจทํางาน เพื่อพิสูจนความสามารถของตนเอง 

เพราะจะเกิดความพอใจเมื่อเห็นงานประสบความสําเร็จและสอดคลองกับ McClelland (McClelland's acquired 

needstheory) McClelland (1940,อางถึงใน โสมยสิรี มูลทองทิพย, 2556) ที่กลาววา ความตองการความสําเร็จ 

[Need for achievement (nAch)] เปนความตองการที่จะทําส่ิงตางๆ ใหเต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสําเร็จ จากการ

วิจัยของ McClelland พบวา บุคคลที่ตองการความสําเร็จ (nAch) สูง จะมีลักษณะ ชอบการแขงขัน ชอบงานที่ทา

ทาย และตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความชํานาญในการวางแผนมีความรับผิดชอบ

สูง และกลาที่จะเผชิญกับความลมเหลว 

1.5 ดานลักษณะงานที่ตองมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด (มหาชน)  อยูในระดับ มากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) มี

ความคิดเห็นวาดานลักษณะงานที่ตองมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นควรที่จะมีปฏิสัมพันธและการส่ือสารที่ดีกับเพื่อนรวมงาน

และผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Herzberg (1986, อางถึงใน ชาญวุฒิบุญชม, 2553) ที่กลาววาความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานหมายถึง การติดตอไปไมวาเปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอัน



ดีตอกันสามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี และสอดคลองกับHerzberg (1986, อางถึงใน ชาญ

วุฒิบุญชม, 2553) ที่กลาววา ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานหมายถึงการติดตอไปไมวา

เปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกันสามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี  

1.6 ดานความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน ของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)  

อยูในระดับ มากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นวาดาน

ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน  ควรที่จะไดรับความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ Steers and Porter (1991, อางถึงใน สุลาวัณย ศิริคําฟู, 2550)  ที่กลาววา  ความคาดหวังที่จะไดรับการ

ตอบสนองจากองคกร เปนการสรางความรูสึกใหกับผูปฏิบัติงานเหมือนสมาชิกในองคกรวา การที่เขาไดลงทุน

ปฏิบัติงานกับองคกรแลวนั้น เขาควรจะไดรับผลประโยชนตอบแทนอยางเพียงพอและยุติธรรม ความรูสึกตอองคกรวา

เปนองคกรที่พึ่งพาได เปนความรูสึกเชื่อถือ ไววางใจที่บุคคลมีตอองคกรวาองคกรจะไมทอดทิ้ง และใหความชวยเหลือ

เมื่อประสบปญหา ความนาเชื่อถือขององคกรเปนส่ิงที่ทําใหบุคลากรมีความมั่นใจวาปฏิบัติงานไดอยางมีเสถียรภาพ 

บุคคลที่มีความไววางใจในองคกรสูง รูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพาได จะมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง ความรูสึกวา

ตนเองมีความสําคัญตอองคกร คือ ความรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับจากองคกร รูสึกวาการปฏิบัติงานของตนที่มี

คุณคาน้ันเปนเสมือนรางวัลจากองคกรที่ใหกับผูปฏิบัติงาน ทําใหรูสึกวาการปฏิบัติงานมีคุณคา และองคกรได

ตอบสนองความตองการทางดานความมีคุณคาในตนเอง และสอดคลองกับ Herzberg (1986, อางถึงใน ชาญวุฒิบุญ

ชม, 2553) ที่กลาววาความกาวหนาหมายถึงไดรับการเล่ือนตําแหนงสูงขึ้นของบุคคลในองคการการมีโอกาสไดศึกษา

เพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรมการที่บุคคลไดรับการแตงตั้งเล่ือนตําแหนงภายในหนวยงานแลวยัง

หมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย 

2.ผลการศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)  จําแนกตาม

ปจจัยดานบุคคล ดานเพศ ดานอายุ ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปไดดังนี้ 

2.1 พนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)  ที่มี เพศ ตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกร โดย

ภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานดานความตองการที่รักษาความเปนสมาชิกภาพในองคกรดานความ

เต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคกร ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา พนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) 

เพศชาย มีความผูกพันตอองคกร ดานความตองการที่รักษาความเปนสมาชิกภาพในองคกร ดานความเชื่อมั่นและการ

ยอมรับเปาหมายขององคกร ตางไปจากเพศหญิง อาจเนื่องจากพนักงานสวนใหญที่เปนเพศชาย มักมีตําแหนงอยูใน

ระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Steers and Porter (1991, อางถึงใน สุลาวัณย ศิริคําฟู, 2550) ที่กลาวไววา 

เพศเพศหญิงจะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาเพศชาย และพบวาเพศหญิงมีความตั้งใจที่จะเปล่ียนงานนอย เพศ

หญิงตองฝาฟนอุปสรรคในการเขามาเปนสมาชิกองคกรมากกวาเพศชาย และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริชาติ 

บัวเปง (2554) ไดศึกษา “ ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ ของพนักงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส ประเทศ

ไทย (จํากัด) ”  พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ตางกัน มีความผูกพันตอองคกรโดยรวมไมตางกัน  

2.2 พนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)ที่มี อายุ ตางกัน ทําใหความผูกพันตอองคกร โดย

ภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความตองการที่รักษาความเปนสมาชิกภาพในองคกรดานความเต็ม

ใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคกรดานความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายขององคกรตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

พนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) ที่มีชวงอายุตางกัน มีความผูกพันตอองคกร ที่แตกตางกันจึงทําให

ความผูกพันตอองคกร ที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Steers and Porter (1991, อางถึงใน สุลาวัณย ศิริ



คําฟู, 2550) ที่กลาวไววา บุคคลที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาบุคคลที่มีอายุนอยเพราะอายุเปนส่ิงที่

แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายุมากขึ้นจะมีความคิด ความรอบคอบในการตัดสินใจมากกวาบุคคลที่มีอายุ

นอย และยิ่งอายุมากขึ้นก็จะพบวาสมาชิกองคกรจะมีความผูกพันตอองคกรสูง และสอดคลองกับแนวคิดของ 

Sheldon(1971, อางถึงใน ฐิติมา หลักทอง, 2557) ไดกลาววา ความผูกพันตอองคกรเกิดจากการที่บุคคลพิจารณา

ลงทุนของพนักงานในองคกร ซึ่งเปนไปในรูปของอายุ แรงงาน ซึ่งทําใหเขาสูญเสียโอกาสที่จะไปทํางานที่อื่น ๆ แตส่ิงที่

เขาสูญเสียไปกับการลงทุนนั้นจะสงผลตอบแทนคืนมาอันอาจเปนไปในรูปของระดับความอาวุโสในงาน ระดับตําแหนง 

การไดรับการยอมรับ การไดคาตอบแทนที่สูงขึ้น หรือไดรับส่ิงตอบแทนในสวัสดิการตางๆสูงขึ้น ซึ่งจะทําใหพนักงาน

คนดังกลาว มีความผูกพันตอองคกรสูงกวาพนักงานที่ไดลงทุนนอยกวา มีอายุที่นอยกวา 

2.3 พนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน)ที่มี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตางกัน ทําใหความ

ผูกพันตอองคกร โดยภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานดานความตองการที่รักษาความเปนสมาชิก

ภาพในองคกรดานความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคกรดานความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายขององคกร 

ตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา พนักงานบริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากัด (มหาชน) ที่มีชวงอายุตางกัน มีความ

ผูกพันตอองคกร ที่แตกตางกันจึงทําใหความผูกพันตอองคกร ที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Becker(1960,อางถึงใน ซัลวานา ฮะซานี, 2550) ไดใหความเห็นวาความผูกพันตอ องคกรเปนการที่บุคคลหนึ่งบุคคล

ใดนําตนเองเขาไปผูกมัด (Engage) กับการกระทําหรือพฤติกรรมบางอยางอันเนื่องจากเขาไดลงทุนเสียเวลาและ

พลังงานไปกับส่ิงน้ันโดยเรียกส่ิงที่ลงทุนไปน้ันวา “Side-bet” Becker ไดสรางทฤษฎีที่เรียกวา Side-bet Theory 

สามารถสรุปสาระสําคัญไดวาความผูกพันตอองคการเปนผลมาจากการที่บุคคลเปรียบเทียบวาเขาไดลงทุนในกําลัง

กายกําลังปญญาเวลาใหกับองคกรและยอมเสียโอกาสบางอยางไปบุคคลนั้นยอมหวังที่จะไดรับประโยชนตอบแทนจาก

องคกรซึ่งถาหากเขาลาออกหรือโยกยายจากองคกรนั้นไปแลวเขาจะตองสูญเสียอะไรบางดังนั้นการที่บุคคลหนึ่งๆเขา

เปนสมาชิกองคกรยิ่ง นานเทาไรก็เหมือนกับเขาไดลงทุนอยูกับองคกรมากเทานั้นความผูกพันตอองคกรจะมากขึ้นตาม

ระยะเวลาและยากที่จะละทิ้งองคกรนั้นไป และสอดคลองกับงานวิจัย ของ ชาญวุฒิ บุญชม (2553)การศึกษาเรื่อง “ 

ความผูกพันตอองคการ:ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน ” พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุงาน 

ตางกัน มีความผูกพันตอองคกรโดยรวมตางกัน 
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