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บทคดัยอ่  

  การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความของพนักงานท่ีมีต่อบริษทั ทีอาร์ซี คอนตรัคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน)ไดแ้ก่ ดา้นความปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์ร  ดา้นความตั้งใจท่ีจะอยูใ่นองคก์ร  ดา้นการมาทาํงาน

สมํ่าเสมอ  ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน และดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

  กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถาม จาํนวน 170 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X�) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 

  ผลการวิจยัพบว่าพนกังานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 170 คน เพศชาย  จาํนวน 101 คน  คิด

เป็นร้อยละ 59.4  มีอายุ 31-40 ปี  จาํนวน 68 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.0  มีสถานภาพสมรส  จาํนวน 91 คน  

คิดเป็นร้อยละ  53.5  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 มีเงินเดือน 35,000 

บาทข้ึนไป  จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 64.1   

  ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อ บริษัท ทีอาร์ซี  คอนสตรัคชั่น จํากัด 

(มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกของ

องคก์ร  ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน  ดา้นความปรารถนาท่ีจะอยู่ในองคก์ร  ดา้นความตั้งใจท่ีจะ

อยูใ่นองคก์ร  ดา้นการมาทาํงานสมํ่าเสมอ  ตามลาํดบั 
 

คําสําคัญ : ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร ; ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน ; ดา้นความ

ปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์ร 
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ABSTRACT  

 The research has objectives to study the research on organizational commitment of employee 

in TRC Construction public Company Limited, namely the desire to be in an organization. The intention 

to be in the organization in coming to work regularly in effort and dedication and in maintaining 

membership of the organization. 

  The sample group consisted of employees of TRC Construction Public Company Limited. 

The instruments used for data collection were questionnaire. Data were analyzed using computer 

program for frequency, percentage , mean  (X�) and standard deviation (SD). 

  The research found that a total of 170 respondents were male, 101 persons, representing 

59.4% , aged 31-40 years, 68 persons representing 40.0%, having marital status 91 persons, representing 

53.5%, undergraduate level, 89 persons representing 52.4 percent, with a salary of 35,000 baht or more, 

of 109 people, representing 64.1 percent. 

  The research found that employee engagement with TRC Construction Public Company 

Limited is at a high level. When considering each aspect found that maintaining membership of the 

organization in effort and dedication.The desire to be in the organization.The intention to be in the 

organization in coming to work consistently, respectively. 
 

Keywords : organization retention ; efforts dedicated to work ; desire to be in the organization 
 

บทนํา 

  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง

วางท่อในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงงานและติดตั้งระบบวิศวกรรม

ในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตเคมี  , ออกแบบทางวิศวกรรมงานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิโตร

เคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งธุรกิจพฒันาโครงการ การลงทุนดน้พลงังานอสังหาริมทรัพย ์

โรงไฟฟ้าและปิโตรเคมี  รวมถึงระบบสาธารณูปโภค  โดยบริษทัฯ เช่ียวชาญงานวางระบบท่อก๊าซ

ธรรมชาติ  ปัจจุบนับริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นงานรับเหมา เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างงานโยธาท่ีมี

ประสบการณ์มากกวา่ 60 ปี  

  สาํหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น แน่นอนว่าบริษทันั้นตอ้งการมีกาํไรมากตามไปดว้ย เพราะ

การทาํงานรับเหมาก่อสร้างข้ึนกบัปัจจยัหลายประการ ทั้งค่าแรงงานค่าวตัถุดิบ กฎเกณฑข์องภาครัฐ ความ

ผนัผวนของค่าเงิน (กรณีไปรับงานต่างประเทศ)  และอาจจะรวมถึงทิศทางของอตัราดอกเบ้ียสําหรับ

บริษทัท่ีกู้เงินมาพฒันาโครงการเป็นต้น จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีแปลก ท่ีบริษทัรับเหมาก่อสร้างหลายแห่งมี  

(backlog)  มาก รายได้สูงแต่กําไรก็ไม่ได้สูงตามไปด้วย  ดังนั้นการทําความเข้าใจกับข้อมูลท่ีเป็น

ลกัษณะเฉพาะต่างๆ เหล่าน้ีกจ็ะช่วยทาํใหเ้ขา้ใจธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากข้ึน โดยเฉพาะสาํหรับคนท่ีเป็น

นกัลงทุน เพ่ือท่ีจะไดล้งทุนในหุน้กลุ่มน้ีไดอ้ยา่งสบายใจนัน่เอง 
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  จากสภาพดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบุคลากรในองค์กร บริษทั ทีอาร์ซี คอน

สตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยเฉพาะเร่ืองความผกูพนัท่ีพนกังานมีต่อบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน)  วา่มีแนวโนม้ภาพรวมเป็นอยา่งไร โดยสามารถใหข้อ้มูลเชิงลึก เพ่ือใหผู้บ้ริหาร นาํไปจดัลาํดบั

ความสําคญัในการพฒันาเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ ความผกูพนัต่อองคก์ร ความภาคภูมิใจในการทาํงาน

กบัองคก์ร และอยากจะชกัชวนผูอ่ื้นมาทาํงานกบัองคก์รและจะเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจ วางแผน

ธุรกิจ และการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติม 
 

วตัถุประสงค์  

 เพ่ือศึกษาความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

ขอบเขตการวจิยั 

  การวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะพนกังานบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 

  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

  ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

  1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  ระยะเวลา

ในการทาํงาน  และเงินเดือน   

  ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 

 1. ปัจจยัความผกูพนัของพนกังาน ไดแ้ก่  ดา้นความปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์ร  ดา้นความตั้งใจ 

ท่ีจะอยูใ่นองคก์ร  ดา้นการมาทาํงานสมํ่าเสมอ  ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน  ดา้นการรักษาความ

เป็นสมาชิกขององคก์ร 
 

 ขอบเขตด้านประชากร  

 ประชากรในการวิจยัคือ พนกังานบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน 298 

คน  (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562)  

โดยผูวิ้จยัไดใ้ช้วิธีการคาํนวณขนาดตวัอย่างดว้ยวิธีการใช้สูตรการคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Tamae)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   ซ่ึงกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ได้

กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 170 คน 
 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

 ดาํเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กนัยายน 2562  เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 1 เดือน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํใหท้ราบถึงระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) โดยไดมี้การประเมินความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จาํกดั 

(มหาชน)  ซ่ึงมีเกณฑต์วัช้ีวดั 5 ดา้น เป็นตวักาํหนด 

2.  สามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและวิธีการต่างๆ 

ในการปรับปรุงในองค์กร  และเป็นการเสริมสร้างความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั ทีอาร์ซี คอน

สตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจ ความเหมาะสมกบัความตอ้งการ และทุกคนสามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุขรวมไปถึงเป็นการเพ่ิมคุณภาพท่ีดีในการทาํงานใหดี้ยิ่งข้ึนต่อไป 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ทฤษฎีหลกัที่ใช้ คือ  เมาว์เดย์ (Mowday,et.,1982)  ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายของความผกูพนั 

ต่อว่าเป็นความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร เต็มใจท่ีจะทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ เพ่ือท่ีจะทาํให้องคก์ร

ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรดว้ย  เมาวเ์ดย  ์ (Mowday) ไดเ้สนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ร โดยเพ่ิมปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์ร หรือโครงสร้างขององคก์รวา่เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพล

ต่อองคก์ร  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลอาย ุ ตาํแหน่ง  และความตอ้งการประสบความสาํเร็จ   

2. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีมีคุณค่านาํไปสู่การเพ่ิมความผกูพนัต่อองคก์ร   

3. ลกัษณะองคก์รความผกูพนัมีความสมัพนัธ์ทางบวกและระดบัความเป็นทางการ

ขององคก์ร 

ความผูกพนัของพนักงานที่มีต่อ 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

1. ดา้นความปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์ร 

2. ดา้นความตั้งใจท่ีจะอยูใ่นองคก์ร 

3. ดา้นการมาทาํงานสมํ่าเสมอ 

4. ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน 

5. ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกของ

องคก์ร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการทาํงาน 

6. เงินเดือน 
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4. ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นแรงทางดา้นสงัคม  ซ่ึงมีอิทธิพลสาํคญัในการเกิด

ความรู้สึกเก่ียวกนักงัองคก์ร 
 

                             ทฤษฎีสนับสนุน ดังนี ้
 

สเปคเตอร์  (Specter อ้างถึงใน จรัิสย์ พุฒิจรัสพงศ์ 2551) ใหค้วามหมายวา่ ความผกูพนั 

ต่อองคก์รมี 3 ประเภท คือ 

1. ความผกูพนัต่อเน่ือง  (Continuance commitment) 

2. ความผกูพนัทางอารมณ์  (Affective commitment) 

3. ความผกูพนัเน่ืองจากบรรทดัฐานของสงัคม  (Normative commitment) 
 

นอร์ทคราฟ และนิล  (Northcrafi& Neale)  อ้างถึงใน จรัิสย์  พุฒิจรัสพงศ์. 2551)  

หมายความวา่  ความผกูพนั เป็นความสมัพนัธ์อยา่งลึกซ้ึงแน่นแฟ้น ระหวา่งบุคคลใดบุคคลหน่ึงกบัองคก์ร

โดยมีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัน้ี 

  1. มีศรัทธา และเช่ือมัน่ในเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร 

  2. มีความตั้งใจ และความพร้อมท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีมีอยูเ่พ่ือองคก์ร 

  3. มีความตั้งใจท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร 

บารอน และกรีนเบอร์ก (Baron & Greenberg, 1990, p. 165) กล่าววา่ความผกูพนัต่อ 

องคก์รมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทาํงานของบุคคล ดงัน้ี 

  (1) ถา้บุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง ระดบัการขาดงานหรือเปล่ียนงานจะ

มีนอ้ย 

  (2) ถา้บุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง บุคคลจะไม่พยายามหาโอกาสเปล่ียน

งานใหม่ 

  (3) ถา้บุคคลมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง จะพยายามตั้งใจทาํงาน อุทิศกาํลงักาย

และสติปัญญาแก่องคก์ารอยา่งเตม็ท่ี 

(4) ความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูงมกัมีผลมาจากความพอใจใน  

การทาํงานในระดบัสูง 
 

ทฤษฎีเอกซ์ 

  แมคเกรเกอร์ไดต้ั้งสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัตวัคนว่าจะมีลกัษณะดงัน้้ี คือ ลกัษณะของคน

โดยทัว่ไปจะไม่ชอบการทาํงาน และจะพยายามหลีกเล่ียงหรือบิดพล้ิว  เม่ือมีโอกาสดว้ยเหตุท่ีคนไม่ชอบ

งานดงักล่าว ดงันั้น เพ่ือท่ีจะให้คนปฏิบติังานให้องค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ไดจ้ะตอ้งใชวิ้ธีการ

บงัคบั (Coerced) ควบคุม (Control) กาํกบั (Directed) หรือข่มขู่ (Threatened) ดว้ยวิธีการลงโทษต่าง ๆ 
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คนทัว่ไปมกัจะชอบวิธีการดงักล่าวและอยากท่ีจะใหมี้การบงัคบัสัง่การโดยตวัผูบ้ริหารเท่านั้น  ทั้งน้ีเพ่ือจะ

ไดห้ลีกเล่ียงการรับผิดชอบต่าง ๆ คนทัว่ไปจะไม่มีความกระตือรือร้นหรือใฝ่สูง และมีความตอ้งการใน

เร่ืองความมัน่คงเป็นสาํคญัเท่านั้น 
 

  ทฤษฎีวาย 

  ภายหลงัจากท่ีวิชาการความรู้ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษยไ์ดรั้บการศึกษาและคน้ควา้

อย่างกวา้งขวางมีผลให้เกิดขอ้สมมุติฐานท่ีเก่ียวกบัคนข้ึนมาใหม่ แมคเกรเกอร์ไดส้รุปว่า ในขณะท่ีคน

กาํลงัปฏิบติังาน โดยใชแ้รงกาํลงัความคิดในหนา้ท่ีต่าง ๆ นั้น คนงานอาจถือว่างานเป็นเร่ืองท่ีสนุกสนาน

และเป็นส่ิงท่ีให้ความเพลิดเพลินไดด้ว้ย แต่งานต่าง ๆ จะดีหรือไม่ดีสําหรับคนงานย่อมข้ึนอยู่กบสภาพ

ของการควบคุม ถา้หากงานนั้นไดรั้บการจดัอย่างเหมาะสม ก็อาจเป็นส่ิงหน่ึงท่ีตอบสนองส่ิงจูงใจของ

คนงานได ้ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากงานนั้นเป็นไปลกัษณะบงัคบั จะทาํใหค้นไม่ชอบท่ีจะทาํงาน 

  ดงันั้น  การควบคุมและข่มขู่ดว้ยวิธีการลงโทษต่าง ๆ จะไม่ใช่วิธีท่ีจะช่วยให้องค์กร

บรรลุวตัถุประสงค์ได้ แต่ท่ีถูกต้องควรจะเปิดโอกาสให้คนมีโอกาสใช้ดุลยพินิจของตนเอง (Self–

direction) และสามารถรับผิดชอบควบคุมตนเอง (Self-control) ในขณะกาํลงัปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายมาเพ่ือใหส้าํเร็จบรรลุวตัถุประสงค ์
 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  มีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาและความเจริญเติบโต

ของบริษทัสามารถรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถ มีศกัยภาพสูง พนกังานทุ่มเทในการทาํงานอย่างเต็มท่ี

และเตม็ความสามารถ  ยอมอุทิศกาํลงักายและกาํลงัใจ เพ่ือปฏิบติัภารกิจของบริษทัอย่างเต็มท่ีโดยมุ่งท่ีเต็ม

ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทัไดท่ี้สาํคญัก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ

บริษทัฯ  อยา่งไรก็ตามหากพนกังานมีความผกูพนัต่อบริษทัฯ อยู่ในระดบัท่ีสูงก็จะทาํใหบ้ริษทัฯ ประสบ

ความสําเร็จ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ รวมถึงยงัเป็นตัวช้ีวดัให้บริษทัฯ            

มีประสิทธิภาพในการบริหารงานอีกต่อไปดว้ย  

  ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้ผูวิ้จัยสนใจศึกษาความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อ บริษทั ทีอาร์ซี 

คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

  ธนพล  แสงจันทร์. (2556)  การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ความผูกพนัต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการทาํงาน เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องค์กร และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของความผูกพนัต่อองค์กรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ

พนักงาน ประกนัภยั จาํกดั ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร
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เป้าหมาย จาํนวน 220 คน โดยใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยอยา่งง่ายและแบบพหุคูณ 

              จากผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชี วิตในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์กร และ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทาํงานแก่

พนกังานย่อมก่อให้เกิดความผูกพนัท่ีดีระหว่างพนักงานและองค์กร รวมทั้งยงัก่อให้เกิดการบูรณาการ

ประสิทธิภาพการทาํงานอยา่งมีประสิทธิผล 
 

  ฐิตมิา  หลักทอง.(2557)   การวิจยัเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ผลิต

ช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

1) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหน่ึง ในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรีและ 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบริษทั ผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจงัหวดัชลบุรี 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามสถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย (X�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  และสถิติ        

ไคสแควร์  (χ 2 )   ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบว่า ความ

ผกูพนัต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียความผูกพนัต่อองคก์รในดา้นความเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชนข์ององคก์รสูงท่ีสุด 
   

 ศุภชัย  รุ่งเจริญสุขศรี.(2559)  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ความผกูพนั 

ในองค์กรท่ี ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษา การพฒันาความกา้วหน้าในสายอาชีพท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจใน

สวสัดิการพนักงานท่ีส่งผล ต่อความจงรักภกัดีของพนักงานระดบัปฏิบติัการของบริษทัเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จัยได้ ทาํการรวบรวมเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

รวบรวมทาํวิจยัคร้ังน้ี 
 

สายสุนีย์   เบ็ญจโภค.ี(2559)  การสาํรวจความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสถาบนั 

แห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัวมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ

บุคลากร 2. ศึกษาปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของบุคลากร 3. ศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัต่อ

องคก์ารของบุคลากรสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเดก็และครอบครัว ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั และ 4. 

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารกบัปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของบุคลากร

สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเดก็และครอบครัว การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 92 คน การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างทาํโดย ใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane) ระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือน 5 % สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 สถิติเชิงพรรณา 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความถ่ี และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอา้งอิงชั้นสูง 
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ไดแ้ก่ การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) วิเคราะห์

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สุรางค์   ลิม้เจริญ  , พรทิพย์  สุริยาชัยวฒันะ.(2559)  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

ศึกษา/1)/ระดบัการบริหารงานวิชาการ/2)/ระดบัความผูกพนัต่อองค์การของครู/และ/3)2ความสัมพนัธ์

ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ปราจีนบุรี   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมือง

ปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 131 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบบมาตร

วดัประเมินค่า 5 ระดบั  พารามิเตอร์ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 

          ผลการวิจยัพบวา่ 1) การบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยู่ใน

ระดับมากและมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารหารการวดัและการ

ประเมินผลมีค่าเฉล่ียและดา้นการบริการการนิเทศภายในผกูพนัต่อองคก์ารของครูมีค่าเฉล่ียสูงสุดและ/3)/

ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัความผูกพนัต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกดัเทศบาล

เมืองปราจีนบุรีภาพรวม/มีความสมัพนัธ์กนัเม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายดา้น พบวา่ การบริหารงานวิชาการ

กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของครู ดา้นความศรัทธาต่อองคก์าร มีความสัมพนัธ์สูงการบริหารงานวิชาการ

ดา้นการบริหารการเรียนการสอนและการบริหารหารการวดัและการประเมินผลกบัความผกูพนัต่อองคก์าร

ของครูดา้นความทุ่มเทในการทาํงาน 
  

วธีิดาํเนินการ 

 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชค้วามน่าจะเป็น (Probability sampling) ซ่ึงผูวิ้จยั

จะเลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ใชวิ้ธีเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานภายในบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

 กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   ซ่ึงกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 5% (Taro Yamane, 

1973) 
 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  ซ่ึง ประกอบดว้ย 2 ตอน 

คือ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในบริษัท ทีอาร์ซี คอน

สตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และ

เงินเดือน  
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวดัความผูกพนัต่อองค์กร5ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตร

ประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั มากท่ีสุด=5 ,มาก= 4, ปานกลาง= 3 ,นอ้ย= 2 และนอ้ยท่ีสุด= 1 

 

  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 

 สร้างแบบสอบถามฉบบัเก่ียวกบั ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ 

จาํกดั (มหาชน)  และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นนาํไป

ใหผู้เ้ช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและ

การใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการตรวจพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม ดงัน้ี  

 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

  1. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC   ตั้งแต่   0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้  

  2. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC   ตั้งแต่   0.50    ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การศึกษาคร้ังน้ีไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยนาํแบบสอบถามท่ีไดท้ดสอบแลว้ ไปแจก

ใหแ้ก่พนกังานบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  เม่ือรับแบบสอบถามคืนจะนาํมาตรวจสอบ

ความถกูตอ้งและสมบูรณ์ และใหค้ะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ทาํการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ 
 

 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มลูไดแ้ก่ 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage)  สาํหรับการวิเคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉล่ีย  x 

 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  พนกังานบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด 170 คน  เป็นเพศหญิง จาํนวน 69 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.6   และเพศชาย  จาํนวน 

101 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.4  ส่วนใหญ่  มีอาย ุ31-40 ปี  จาํนวน 68 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.0  รองลงมาคือ 

อายุไม่เกิน 30 ปี  จาํนวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.1 , อายุ 41-50 ปี  จาํนวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.1  

และอาย ุ50 ปีข้ึนไป   จาํนวน 20 คน   คิดเป็นร้อยละ 11.8   ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส  จาํนวน 91 คน  
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คิดเป็นร้อยละ  53.5  รองลงมาคือ สถานภาพโสด จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 สภานภาพแยกกนัอยู ่ 

จาํนวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.2   และสถานะภาพอยา่ร้าง  จาํนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.3  ส่วนใหญ่  

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4  รองลงมาคือ ปริญญาโทข้ึนไป จาํนวน 

72 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4  และตํ่ากวา่ปริญญาตรี  จาํนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.3  ส่วนใหญ่มีระยะเวลา

ในการทาํงาน 10 ปีข้ึนไป   จาํนวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.5  รองลงมาคือ 5-10 ปี   จาํนวน 40 คน   คิด

เป็นร้อยละ 23.5 ,  และนอ้ยกวา่ 5 ปี จาํนวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.0  ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 35,000 บาท

ข้ึนไป  จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 64.1 รองลงมาคือ 15,001–25,000 บาท  จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อย

ละ 17.1, 25,000-35,000 บาท  จาํนวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.1   และไม่เกิน 15,000 บาท จาํนวน 8 คน  

คิดเป็นร้อยละ 4.7   ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อ บริษทั ทีอาร์ซี 

คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ  ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร  ดา้นความพยายามทุ่มเทในการ

ทาํงาน  ด้านความปรารถนาท่ีจะอยู่ในองค์กร  ด้านความตั้ งใจท่ีจะอยู่ในองค์กร  ด้านการมาทาํงาน

สมํ่าเสมอ  (X�= 4.08 ,X�= 4.05,X�= 4.01,X�= 3.99 และX�= 3.94 )  ตามลาํดบั 
 

สรุปผลการวจิยั 

สถานภาพส่วนบุคคล 

การศึกษาเร่ือง ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

มีผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 170 คน เป็นเพศหญิง จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6   และเพศชาย 

จาํนวน 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.4  ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี  จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0  

รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 , อายุ 41-50 ปี จาํนวน 24 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 14.1 และอายุ 50 ปีข้ึนไป  จาํนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.8  ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส 

จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ  53.5 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 

สถานภาพแยกกนัอยู่  จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และสถานะภาพอย่าร้าง  จาํนวน 9 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 5.3  ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4  รองลงมาคือ 

ปริญญาโทข้ึนไป จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 และตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.3  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทาํงาน 10 ปีข้ึนไป  จาํนวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ 5-10

ปี  จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และนอ้ยกว่า 5 ปี จาํนวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.0  ส่วนใหญ่มี

เงินเดือน 35,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 64.1 รองลงมาคือ 15,001–25,000 บาท 

จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 , 25,000-35,000 บาท จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1  และไม่เกิน 

15,000 บาท จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7  ตามลาํดบั 
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 ปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัของพนักงานที่มต่ีอ บริษทั ทีอาร์ซี  คอนสตรัคช่ัน  จาํกดั  (มหาชน)  

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความ

ปรารถนาท่ีจะอยู่ในองค์กร  ดา้นความตั้งใจท่ีจะอยู่ในองค์กร  ดา้นการมาทาํงานสมํ่าเสมอ  ดา้นความ

พยายามทุ่มเทในการทาํงาน  ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร  ตามลาํดบั 
 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ   ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิก

ขององคก์ร  ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน  ดา้นความปรารถนาท่ีจะอยู่ในองคก์ร  ดา้นความตั้งใจ

ท่ีจะอยูใ่นองคก์ร  ดา้นการมาทาํงานสมํ่าเสมอ โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. ด้านความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์กร 

 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  คือ เม่ือท่านทาํงานมานานรู้สึกรักและภกัดีต่อ

องค์กรมากข้ึนท่านยินดีและมีความภาคภูมิใจท่ีทาํงานกบัองค์กรน้ี  คิดว่าการตดัสินใจในการทาํงานใน

องคก์รเป็นการตดัสินใจท่ีถกูตอ้งและพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองและองคก์รใหดี้ข้ึนอยู่เสมอท่านปรารถนาท่ี

จะทาํงานในองคก์รน้ี การทาํงานมานานท่านรู้สึกรักและภกัดีต่อองคก์รมาต่อองคก์รมากข้ึน พนกังานทุก

คนมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รและพร้อมจะพฒันาตนเองใหดี้ข้ึนอยู่เสมอ ซ่ึงทาํใหทุ้กคนมีความยินดีและ

ภูมิใจในงานท่ีทาํงาน และตอ้งการท่ีจะอยู่ในองคก์ร  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ศุภชัย  รุ่งเจริญสุข

ศรี.(2559)  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ความผกูพนัในองคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดี

ของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษา การพฒันา

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทัเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในสวสัดิการพนกังานท่ีส่งผล ต่อความจงรักภกัดี

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความผกูพนั

ในองค์กรมีผลต่อความจงรักภักดี ของพนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร การพฒันา ความกา้วหน้าในสายอาชีพมีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการของพนกังาน บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และความพึงพอใจในสวสัดิการพนกังานมี

ผลต่อความจงรักภกัดี ของพนกังานระดบัปฏิบติัการของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

2. ด้านความตั้งใจที่จะอยู่ในองค์กร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พนักงานเต็มใจและทุ่มเทในการทาํงานให้

สาํเร็จทุกคนมีความสุขและสนุกกบังานท่ีทาํอยูเ่สมอ  หากแมว้า่ปฏิบติังานไม่สาํเร็จ พนกังานทุกคนยินดีท่ี

จะสละเวลามาดาํเนินการทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย มีความตั้งใจในการในการทาํงานในองคก์รน้ี

อยา่งจริงจงัและเต็มท่ีเสมอ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ฐิติมา  หลักทอง.(2557)   การวิจยัเร่ือง ความ

ผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั ผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรม
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อมตะนคร จงัหวดัชลบุรีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั ผลิต

ช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรีและ 2) ศึกษาปัจจยั

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั ผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง

หน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจงัหวดัชลบุรี  ผลการศึกษา พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ลกัษณะของงานท่ีทาํ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี  

3. ด้านการมาทํางานสมํ่าเสมอ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พนกังานมีมีความเต็มใจในการทาํงานต่อให้

เสร็จ ถึงแมว้า่จะล่วงเลยเวลาเลิกงานไปแลว้หากมีปัญหาในการปฏิบติังาน พนกังานก็พร้อมท่ีจะแกไ้ขงาน

ท่ีทาํใหส้าํเสร็จภายในแต่ละวนั และพนกังานทุกคนจะมาทาํงานตรงต่อเวลาและสมํ่าเสมอซ่ึงจะก่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการทาํงาน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ  ธนพล  แสงจันทร์.(2556) การวิจยัน้ี มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์ร และประสิทธิภาพในการทาํงาน 

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทาํงาน ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ

คุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน ประกนัภยั จาํกดั จากผลการวิจยัพบวา่คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

ความผกูพนัต่อองคก์ร และประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

           ดงันั้น การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทาํงานแก่พนกังานย่อมก่อใหเ้กิดความผกูพนัท่ีดีระหว่าง

พนกังานและองคก์ร รวมทั้งยงัก่อใหเ้กิดการบูรณาการประสิทธิภาพการทาํงานอยา่งมีประสิทธิผล 
 

4. ด้านความพยายามทุ่มเทในการทํางาน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พนกังานนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกองคก์รมาเพ่ือพฒันาและปรับปรุงงานงานของท่านใหดี้ข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยทาํงานเป็นทีอยู่

เสมอ  พนกังานสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีมีให้กบัผูอ่ื้น เพ่ือความกา้วหน้า ในงานได ้สามารถถ่ายทอด

ความรู้ท่ีมีให้กบัผูอ่ื้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรางค์  ลิ้มเจริญ ,พรทิพย์ สุริยาชัยวัฒนะ(2559)  

 ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และรายดา้นอยู่ในระดบั

มากและมากท่ีสุดfเม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายดา้น พบวา่ ดา้นการบริหารหารการวดัและการประเมินผลมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมากท่ีสุด (= 4.59, = 0.28) และดา้นการบริการการนิเทศภายในมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ใน

ระดบัมาก (= 3.82, = 0.47)  2) ความผกูพนัต่อองคก์ารของครู โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด

เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายดา้นพบว่า ความผูกพนัต่อองค์การของครูมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด   (= 4.91, = 0.22)   และดา้นความทุ่มเทในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ในระดบัมากท่ีสุด (=f4.55,     

= 0.24)  
 

5. ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 

 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ คือภูมิใจและมัน่ใจในองค์กรน้ีว่าจะทาํให้

พนกังานทาํงานอย่างมีความสุขตลอดไป รู้สึกยินดีและพอใจท่ีไดเ้ป็นสมาชิกขององค์กรแห่งน้ีสามารถ
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ปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้เป็นอย่างดีไม่คิดจะไปทาํงานในองค์กรอ่ืน ถึงแมว้่าจะได้รับเงินเดือน , 

สวสัดิการ หรือ ตาํแหน่งท่ีดีกว่า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สายสุนีย์  เบ็ญจโภคี.(2559) การสํารวจ

ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

1. ศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองค์การของบุคลากร 2. ศึกษาปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของ

บุคลากร 3. ศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและ

ครอบครัว ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั และ 4. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์การกบั

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของบุคลากรสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเดก็และครอบครัว 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน)  สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

 1. ด้านความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์กร 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ เม่ือท่านทาํงานมานานท่านรู้สึกรักและภกัดีต่อองคก์รมากข้ึน  เช่น  เม่ือเรา

ทาํงานมานานทาํให้เกิดความรักและผูกพนัต่อองค์กร  มีความภาคภูมิใจท่ีทาํงานกบัองค์กรน้ี  เม่ือมีคน

กล่าวถึงองคก์รคิดวา่การตดัสินใจในการทาํงานในองคก์รของท่านเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง  ตอ้งมีความ

เช่ือมัน่ในความคิดและการตดัสินใจของตนเองวา่ถกูตอ้งเม่ือท่านทาํงานมานานท่านรู้สึกรักภกัดีต่อองคก์ร

มากข้ึน และสามารถทาํใหอ้งคก์รน้ีเดินหนา้ต่อไปได ้

 2. ด้านความตั้งใจที่จะอยู่ในองค์กร 

  ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ท่านเต็มใจและทุ่มเทในการทาํงานให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย คือ 

พนักงานทุกคนมีความตั้ งใจในการทํางานเพ่ือให้การดําเนินการของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตาม

วตัถุประสงคมี์ความตั้งใจในการทาํงานในองคก์รน้ีอยา่งจริงจงัและเต็มท่ีเสมอ รวมถึงทุ่มเทอุทิศตนเองใน

การพฒันางานและพฒันาองคก์รให้ดีข้ึนอยู่เสมอ  หากท่านไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานนอกเหนือจาก

งานท่ีรับผิดชอบ ท่านเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานดงักล่าวนั้น  

  3. ด้านการมาทํางานสมํา่เสมอ 

  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ถา้หากท่านมีปัญหาในการปฏิบติังาน ท่านพร้อมท่ีจะแกไ้ขงานท่ีทาํให้

สาํเร็จภายในแต่ละวนั  เช่น งานท่ีเราไดป้ฏิบติัหรือท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นไดเ้กิดปัญหาข้ึน เราพร้อมท่ีจะ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าวและรายงานเสนอผูบ้งัคบับญัชาใหท้ราบในการแกไ้ขปัญหางานดงักล่าวนั้น เพ่ือให้

งานนั้นสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ ท่านมีความเต็มใจในการทาํงานต่อใหเ้สร็จถึงแมว้่าจะ

ล่วงเลยเวลาเลิกงานไปแลว้ เช่น ถา้หากงานนั้นจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการทาํงานหรือปริมาณงานท่ีทาํนั้น

มีมาก พนกังานจะดาํเนินการทาํงานนั้นใหส้าํเร็จ ถึงแมจ้ะล่วงเลยเวลาเลิกงานไปแลว้กต็าม   

 4. ด้านความพยายามทุ่มเทในการทํางาน 

  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ท่านนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาเพ่ือ

พฒันาและปรับปรุงงานของท่านให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ เช่น เม่ือพนกังานไดไ้ปอบรม  ดูงาน

ภายในหรือภายนอกประเทศ สามารถนาํความรู้ท่ีไดม้านั้น ถ่ายทอดให้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือ
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เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไดมี้ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวนั้นท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีมี

ใหก้บัผูอ่ื้นเพ่ือความกา้วหนา้ในงานได ้ เช่น เม่ือพนกังานไดเ้ขา้รับการอบรม หรือดูงานในหน่วยงานอ่ืน 

สามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าถ่ายทอดโดยการประชุมหรืออบรมเจา้หนา้ท่ีให้ไดรู้้และเขา้ใจในเร่ืองนั้นได ้ 

ท่านมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เพ่ือปรับปรุงการทาํงานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเสมอ  

 5. ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร  พบว่าโดยภาพรวมความผูกพนัของพนกังานท่ีมี

ต่อบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัมาก 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ท่านยอมรับและปฏิบติังานตามระเบียบและกฎเกณฑต่์างๆ ขององคก์รอยู่

เสมอ คือ  เคารพกฎ กติกา และปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ขององคก์รอย่างเคร่งครัด  ท่านภูมิใจและมัน่ใจ

ในองค์กรน้ีว่าจะทําให้ท่านทาํงานอย่างมีความสุขตลอดไป ก็คือ เม่ือเราทํางานท่ีบริษัทฯ น้ีแล้วมี

ความรู้สึกอยากจะมาทาํงานท่ีน่ีทุกๆ วนั  ท่านคิดว่าถา้หากไดมี้โอกาสเปล่ียนงานไปอยู่องคก์รอ่ืนท่านจะ

ไม่ประสบความสาํเร็จและกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานมากไปกว่าเท่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เช่น ถา้

ทาํงานท่ีบริษทัน้ีจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั ในบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกนั 

ในเชิงเปรียบเทียบระหวา่งองคก์ร ในเร่ืองการนาํนโยบายไปปฏิบติักบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร 

 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ในการทาํงานในเชิงปริมาณควบคู่กบัเชิงคุณภาพ และมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีอ่ืน ๆ เช่น 

การสมัภาษณ์ การสงัเกต เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูในเชิงลึกท่ีมีความละเอียดมากข้ึน 
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