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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ กลุ่ม

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานในฝา่ยก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) จ ากัด 

จ านวน 180 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่ม ตัวอยา่งแบบบังเอิญ 

ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง

พรรณนาประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานในการประมวลผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีสถานภาพโสด มีอายุงานต่ ากว่า 5 ปี มีต าแหนง่งาน เปน็วิศวกร และ

มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบรรทัดฐาน ดา้นความท้าทาย

ของงาน ด้านความหลากหลายของงาน ด้านการกระจายอ านาจ ด้านความอิสระในการท างาน ด้าน

ความรู้สึก ด้านการคงอยู่กับองค์กร ด้านการมีส่วนร่วมเปน็เจ้าขององค์กร และด้านขนาดขององค์กร 

ตามล าดับจากการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 

โดย องค์กรควรบอกความส าคญัของงานที่พนักงานได้รบัผิดชอบว่ามีความส าคัญอย่างไรในการด าเนิน

กิจการ และองค์กรต้องมีการเปิดโอกาสที่จะสามารถเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และองค์กรต้องมี

แนวทางหรือระเบียบการในการปรับต าแหนง่หรือเลื่อนต าแหน่งให้แก่ พนักงานในสายงานตา่งๆ องค์กรต้อง

มีการออกนโยบายที่เกี่ยวกับสวสัดิการหลังจากการเกษียณอายทุี่ดีเหมาะสม องค์กรต้องมีการออกนโยบายที่

เก่ียวกับระบบการท างาน และการปกครองที่เป็นกลาง องค์กรต้องมีการสร้างบรรทัดฐานทีด่ีในการท างาน

แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานมีความยินดีทีจ่ะปฏบิัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 

ความส าคัญ: ความผูกพัน, องค์กร, พนักงาน 
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ABSTRACT 

The objectives of the study were to find out the level of organizational 

commitment of personnel of high rise construction division, Supalai Public Company 

Limited. By sampling according to population data, the sample group was consisted of 180 

officials in all the work units of high rise construction division. The data were collected by 

using a questionnaire and were processed by SPSS for Window. The descriptive statistics 

for describing the data were percentage, mean, and standard deviation in processing. 

The results of this study revealed that most of population were male between 21-

30 year of age, status single, with bachelor’s degree in their educational level, with lower 

than 5 years of work experience in the current position, being in position engineer and 

salary 20,001 – 25,000 baht. The factors found to be significantly related to the 

organizational commitment at high level. When considering appear at high level, the norm, 

the job challenge, the different of work, the decentralize, the independence of work, they 

were sense, the organization loyalty, the owning an organization and the organization 

value  respectively. From results of this study. Author have a suggestion for encourage the 

factors to be importance related to the organizational commitment. Business operation 

were the organization should be announce to responsible employee about significantly of 

work, the organization give opportunity discuss a comments, show position adjustment 

order evident, the organization deserve policy about welfare after retirement, policy about 

working system and impartially governance and the organization make a good norm to 

employee into conscious for work. Which it will increase their efficiency and effectiveness 

to employee. 

Keyword: Commitment, Organization, employee 
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บทน ำ 

การเติบโตขององค์กร เป็นการสร้าง ความมั่นคงทางธุรกิจ องค์กรจะประสบความส าเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้ ต้องอาศัย ปจัจัยที่ส าคัญหลายปัจจัยด้วยกนั  พนักงาน ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก ที่มีส่วน

ช่วยในการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และยังเป็นฟันเฟอืงส าคัญใน

การผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า สู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ พนักงานเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่า

มหาศาล ซึ่งการที่จะบริหารให้องค์การเติบโต ก้าวหนา้ แบบยั่งยืน มั่นคงและถาวร ต้องให้ความส าคัญและ

ต้องตระหนักถึงการบริหารจัดการ พนักงานให้มี ความพึงพอใจ ความภักดี และความผูกพันต่อองค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กรครอบคลุม มากกว่าความพึงพอใจในการท างาน และด้วยเหตุนี้เองจึงถือได้ว่าความ

ผูกพันต่อองค์กรเป็นกุญแจส าคญั ที่จะคอยยึดเหนียวพนักงานให้ท างานและอยู่ร่วมกับองค์กร ไปนานๆ 

ดังนั้นความผูกพนัต่อองค์กรมีความส าคัญมากกว่าความพึงพอใจในการท างาน ซึง่ความผูกพนัต่อองค์กรจะ

ค่อยๆ พัฒนาไปอยา่งต่อเนื่อง แต่จะอยู่อย่างมั่นคงเปน็ยึดเหนีย่วและแรงจูงใจให้พนักงานหรือบุคลากร

ปฏิบัติงานอย่างอุทิศตนเพื่อองค์กร แต่ในทางกลับกันถา้พนักงานไม่มีความผูกพนัต่อองค์กร และความภักดี

ต่อองค์กร เม่ือมีปัญหาไม่พึงพอใจต่องานที่ท า หรือมีสิ่งเร้าอื่นเข้ามาเช่น องค์กรอื่นมีข้อเสนอดีๆเข้ามา ก็จะ

ลาออกจากงานซึง่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรต้องมารับพนักงานใหม่ และพัฒนาบุคคลกรใหม่ เป็นการ

เสียเวลาและทรัพยากรอย่างมากตลอดจนขวัญและก าลังใจในความเชื่อมั่นของพนักงานที่อยู่ในองค์กรก็จะ

ลดน้อยถอยลงไปด้วย 

ผู้บริหารขององค์กร จึงจ าต้องการให้พนักงานหรือบุคลากรขององค์กร มีความรักและจริงใจต่อองค์กรและ

เต็มที่ ที่จะทุ่มเทการท างานให้กับองค์กรและพร้อมที่จะดินหนา้ไปยังจดุมุ่งหมายเดียวกันเพื่อพฒันาองค์กร

ให้มีความเจริญก้าวหน้านั่นหมายถึง การที่จะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจความผูกพนัความซื่อสัตย์และ

ความภักดี ที่จะร่วมมือปฏิบัตงิานให้กับองค์กรตลอดไป ด้วยองค์กรต้องดูแลรักษาความก้าวหนา้ในอาชีพ

การงานและความต้องการพื้นฐานให้กับพนักงาน ซึ่งจะสง่ผลให้พนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะท างานและสร้าง

ความส าเร็จให้กับองค์กรโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และยากล าบาก องค์กรที่จะคาดหวังและมุ่งผลให้

พนักงานภายในองค์กรปฏิบตัิเชน่นั้นได้ จ าเป็นอยา่งยิ่งที่องค์กรจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเป็นเครื่องมือ และ

แรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นและคอยผลักดันให้พนักงานเกิดความผูกพนัต่อองค์กร เพื่อจะเกิดแรงจูงใจและกระตุ้น

ให้พนักงานพร้อมอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงาน หรือท าหน้าที่ของตนเองให้สุดความสามารถให้กับองค์กร เพราะ

ด้วยรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร 

สถานการณป์ัจจุบนันีธุ้รกิจ อสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวกับสูงมาก และมีการแข่งขันกันทั้ง

ด้านคุณภาพและระเวลาการก่อสร้างที่สงู  ท าให้พนงังานที่มปีระสบการณ์เปน็ที่ต้องการของบรษิัทต่างๆ จึง

ท าให้พนักงานที่มีประสบการณไ์ม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในด้านประสบการณ์และคุณภาพนัน้
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ยิ่งเป็นเร่ืองยากมากที่จะหาคนเข้ามาท างาน ซึ่งเปน็วิกฤตด้านปริมาณและคุณภาพอนัเป็นเร่ืองที่ต้องรับมือ

อย่างเร่งด่วน เม่ือไม่สามารถผลติคน ให้ทันกับความต้องการของการด าเนินงานได้ นั่นคือการดงึตัวหรือซ้ือ

ตัวบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ จากบริษทัต่างๆไปอยู่ด้วย บริษัท ศุภาลยั จ ากัด 

(มหาชน) เป็นบริษัท อสังหาริมทรัพย์ ที่มีชื่อเสียงเปน็ที่ยอมรับ และมีคุณภาพมีมาตรฐานในการก่อสร้างบ้าน

และคอนโดมิเนียมมาอย่างยาวนาน ซึง่เป็นบริษัททีไ่ด้รับผลกระทบจากปัญหาดงักล่าวดว้ยเช่นกัน 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ฝ่ายก่อสร้างอาคารสงู บริษัท ศุ

ภาลัย จ ากัด (มหาชน) 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เปน็พนักงานที่ปฏบิัติงานใน ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด

(มหาชน) ประกอบด้วยจ านวน 180 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอยา่งด้วยวิธีการใช้สูตร

ค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane: 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความ

คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 125 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินการวิจยัครั้งนี้ ท าการวิจยัเดือน สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
          ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา  
4. สถานภาพสมรส 5. ระยะเวลาในการ
ท างาน 6. ต าแหน่งงาน 7. เงินเดือน 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
1.ด้านความหลากหลายของงาน 
2.ด้านความอิสระในการท างาน 
3.ด้านความทา้ทายของงาน 

ปัจจัยด้านลักษณะขององค์กร 
1.ด้านการกระจายอ านาจ 
2.ด้านการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร 
3.ด้านขนาดขององค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท  

ศุภาลัย จ ากัด(มหาชน) 
ประกอบด้วย 

 
1. ด้านการคงอยู่กับองค์กร 
2. ด้านความรู้สึก 
3. ด้านบรรทัดฐาน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการ ศึกษา
จากเอกสารที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งได้ท าการปรับปรุงค าถามให้เหมาะสมกับสภาพของ บริษัท ศุภาลัย จ ากัด 
(มหาชน) และพนักงาน ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) จ ากัด  
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย 4 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง  บริษัท ศุ
ภาลัย จ ากัด (มหาชน) จ ากัด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการท างาน รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา
การท างาน ต าแหน่งงาน  มีจ านวน 7 ข้อ  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรปัจจัยด้านลักษณะ
งาน มีจ านวน 9 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านลักษณะขององค์กร มีจ านวน 7 ข้อ 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านความผูกพันต่อองค์กร มีจ านวน 9 ข้อ 
ลักษณะแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และ ตอนที่ 4 เป็นมาตรประเมินแบบ ลิเคิร์ต 5 ระดับ 
 
สถิติที่ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉลี่ย (x  )  
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท 

ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) มีพนักงานผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 125 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 และเป็นเพศหญิงจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 อายุ 21 -30 ปี  
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมาคือ 31-40 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 , 41-50 ปี 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 , และ 51 ปีขึ้นไป ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า  จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.80 และ สูงกว่า ปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 รองลงมาคือ แต่งงาน จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.6 และหม้าย/หย่าร้าง ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุงานต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 
รองลงมาคือ 5 – 10 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 , 11 -15  ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.6 และ 15 ปีขึ้นไป ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงาน เป็นวิศวกร จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 
รองลงมาคือ ผู้ควบคุมงาน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ เจ้าหน้าที่ประสานงาน จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.6 รองลงมาคือ   25,001 – 30,000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4, มากกว่า 30,000 
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บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 และ 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 
ตามล าดับ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด 
(มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
บรรทัดฐาน ด้านความท้าทายของงาน ด้านความหลากหลายของงาน ด้านการกระจายอ านาจ ด้านความ
อิสระในการท างาน ด้านความรู้สึก ด้านการคงอยู่กับองค์กร ด้านการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร และด้าน
ขนาดขององค์กร 

1. ด้านความหลากหลายของงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นงานที่มีความส าคัญกับองค์กร งานที่ท่าน
ได้รับมอบหมายต้องใช้ความรู้ความสามารถหลายด้าน และงานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีข้ันตอนและวิธีการท างานที่
เป็นระบบและชัดเจน ตามล าดับ  

2. ด้านความอิสระในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ท่านมี
โอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน และท่านมีโอกาสก าหนดเป้าหมายและวิธีการ ท างานใน
หน้าที่ของตนเองได้ ตามล าดับ 

3. ด้านความท้าทายของงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ งานที่ท่านท าอยู่ท าให้ต้องกระตือรือร้นตลอดเวลา ส่วนข้อที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก คือ งานที่ท่านรับผิดชอบเป็นงานที่น าไปสู่การพัฒนาองค์กรของท่าน และงานที่ท่านได้รับ
มอบหมายเป็นงานที่ท้าทายและใช้ความรู้ความสามารถ ตามล าดับ 

4. ด้านการกระจายอ านาจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ หน่วยงานมอบหน้าที่ที่ตรงกับความ สามารถของท่าน หน่วยงานเปิดโอกาสให้
ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การแบ่งส่วนงานที่รับผิดชอบมีความชัดเจน ตามล าดับ 

5. ด้านการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน มีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

6. ด้านขนาดขององค์กร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ขนาดขององค์กรในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน 
มีขนาดขององค์กรในปัจจุบันมีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ของท่าน ตามล าดับ 

7. ด้านการคงอยู่กับองค์กร โดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ถ้ามีโอกาสจะแนะน าให้บุคคลอื่นเข้ามาท างานในหน่วยงานนี้ ท่านมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่
จะเป็นบุคลากรปฏิบัติงานของหน่วยจนกว่าจะเกษียณอายุงานหรือเลิกจ้าง ตามล าดับ 
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8. ด้านความรู้สึก โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก คือ ท่านมีความยินดี และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน ท่านมี
ความภาคภูมิใจที่จะกล่าวถึงหน่วยงานของท่านกับบุคคลภายนอก ท่านมีความรู้สึกชื่นชอบระบบของ
หน่วยงาน เช่น ระบบการปกครอง ระบบการท างาน ตามล าดับ 

9. ด้านบรรทัดฐาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่านมีความยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อชื่อเสียงที่ดีของ
หน่วยงาน ท่านเต็มใจท างานถ้าได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานที่ได้รับผิดชอบ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง แม้จะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 

 
อภิปรำยผล 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท 
ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบรรทัด
ฐาน ด้านความท้าทายของงาน ด้านความหลากหลายของงาน ด้านการกระจายอ านาจ ด้านความอิสระใน
การท างาน ด้านความรู้สึก ด้านการคงอยู่กับองค์กร ด้านการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร และด้านขนาด
ขององค์กร โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ด้านความหลากหลายของงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่าย
ก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นงานที่มีความส าคัญกับองค์กร งาน
ที่ท่านได้รับมอบหมายต้องใช้ความรู้ความสามารถหลายด้าน และงานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีขั้นตอนและวิธีการ
ท างานที่เป็นระบบและชัดเจน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของพิมพ์ชนก ทรายข้าว (2553) ปัจจัยที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 214 คน ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ส าหรับปัจจัยที่แสดงถึงความผูกพันต่อองค์กรในด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์กร อยู่ในระดับผูกพันมาก ส่วนปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร และระดับต าแหน่งงานไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร 
ส าหรับปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความมี
เอกลักษณ์ของงาน ผลป้อนกลับของงานและงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับระดับความผูกพันขององค์กร เช่นเดียวกับปัจจัยในด้านประสบการณ์ในงาน ได้แก่ ความรู้สึกว่า
ตนมีความส าคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจาก
องค์กรและทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ที่โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร  
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2. ด้านความอิสระในการท างาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่ายก่อสร้าง
อาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ท่านมี
โอกาสเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน และท่านมีโอกาสก าหนดเป้าหมายและวิธีการ ท างานใน
หน้าที่ของตนเองได้ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ธนรัฐ นาทอง (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันในของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ในจองพนักงานออมสินภาค 5 และศึกษาระดับความผูกพันในของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 279 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS เพื่อประมวลผลข้อมูล ผลปรากฏว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานธนาคารออมสิน

ภาค 5 โดยปัจจัยด้านความมีอิสระในการท างานอยู่ในระดับมาก (X  =3.55) 
3. ด้านความท้าทายของงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่ายก่อสร้าง

อาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ งานที่ท่านท าอยู่ท าให้ต้องกระตือรือร้นตลอดเวลา ส่วนข้อที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ งานที่ท่านรับผิดชอบเป็นงานที่น าไปสู่การพัฒนาองค์กรของท่าน และงานที่ท่าน
ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ท้าทายและใช้ความรู้ความสามารถ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซัลวา
นา ฮะซานี เรื่อง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรกรณีศึกษา พนักงานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัด
ระยอง บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบว่า ถึงแม้ว่าปัจจัยแรงจูงใจในการท างานทั้ง 15 ด้าน 
ได้แก่ นโยบายขององค์การโครงสร้างองค์การ การบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา สัมพันธภาพ
กับเพื่อนร่วมงานสภาพการท างาน ความท้าทายและมีอิสระในการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ 
ความมั่นคงในการท างาน ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ โอกาสความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตในการท างาน และภาพลักษณ์ขององค์การและ
ทัศนคติที่มีต่อองค์การ และความผูกพันของพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริษัทปตท.จากัด 
(มหาชน) ต่างก็อยู่ในระดับสูง แต่เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจในการท างานกับความ
ผูกพันของพนักงานพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของพนักงานโดยความสัมพันธ์โดยรวมอยู่
ในระดับต่ า และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านนโยบายขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P>.05) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า ส่วน
ด้านความท้าทายและมีอิสระในการท างาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ด้านความมั่นคงในการท างาน 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านโอกาสความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตในการท างาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันของพนักงาน 

4. ด้านการกระจายอ านาจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่ายก่อสร้าง
อาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ หน่วยงานมอบหน้าที่ที่ตรงกับความ สามารถของท่าน หน่วยงานเปิด
โอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การแบ่งส่วนงานที่รับผิดชอบมีความชัดเจน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของศศินบุญบุญยิ่ง (2544) ที่ศึกษาพบว่า ลักษณะองค์การได้แก่ นโยบายข้อบังคับและขั้นตอน
ต่างๆ ในการท างานการกระจายอ านาจในองค์การ และสภาพแวดล้อมขององค์การมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันองค์การดังนั้นหากองค์การต้องการที่จะเพิ่มระดับความผูกพันต่อองค์การให้สูงขึ้น ผู้บริหารจ าเป็นที่ 
จะต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ 

5. ด้านการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่าย
ก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน มีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ศราวุธ โภชนะสมบัติ 
(2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 
จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่าง 118 คน ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะ
ขององค์การโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการกระจาย
อ านาจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.68 รองลงมาคือ ด้านขนาดขององค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.57 และน้อยที่สุด คือด้าน
การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.29 

6. ด้านขนาดขององค์กร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคาร
สูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ขนาดขององค์กรในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน 
มีขนาดขององค์กรในปัจจุบันมีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ของท่าน ตามล าดับซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศราวุธ โภชนะสมบัติ (2559) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ
พบว่าบุคลากรส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ลักษณะขององค์การโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากและมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากสูงสุดในด้านการกระจาย
อ านาจ เรื่องระบบการท างานมีการแบ่งส่วนงานที่รับผิดชอบมีความชัดเจน ด้านการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
องค์การเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านขนาดขององค์การ
เร่ืองขนาดขององค์การในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน 

7. ด้านการคงอยู่กับองค์กร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่ายก่อสร้าง
อาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ถ้ามีโอกาสจะแนะน าให้บุคคลอื่นเข้ามาท างานในหน่วยงานนี้ ท่านมีความตั้งใจอย่างแน่ว
แน่ที่จะเป็นบุคลากรปฏิบัติงานของหน่วยจนกว่าจะเกษียณอายุงานหรือเลิกจ้าง ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของมณฑิชา เป้าบุญปรุงและ การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2559) วิจัยพบว่าความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ความผูกพันของบุคลากรจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรพบว่ามีนัยส าคัญกับความผูกพันต่อองค์การในด้านความเต็มใจในการปฏิบัติงานให้องค์การมากที่สุด 
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การจากการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็น
ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การมากที่สุดคือความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งสมาชิกภาพขององค์การ 

8. ด้านความรู้สึก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก คือ ท่านมีความยินดี และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน ท่าน
มีความภาคภูมิใจที่จะกล่าวถึงหน่วยงานของท่านกับบุคคลภายนอก ท่านมีความรู้สึกชื่นชอบระบบของ
หน่วยงาน เช่น ระบบการปกครอง ระบบการท างาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ สันต์ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์ 
(2550) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด 
(มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความผูกพันต่อองค์การ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน 236 คน ใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ
ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า   t-
test ผลการศึกษา 1) ด้านปัจจัยแรงจูงใจต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่าระดับความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับสูงได้แก่ ด้านองค์การเป็นที่เชื่อถือได้ รองลงมาคือ
ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านภาวะผู้จ า 2) ด้านปัจจัยความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในด้านบรรทัดฐาน
ทางสังคม อยู่ในระดับสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมาคือ ความผูกพันต่อองค์การในด้านความรู้สึก มี
ค่าเฉลี่ย 3.77 

9. ด้านบรรทัดฐาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่านมีความยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อชื่อเสียงที่ดีของ
หน่วยงาน ท่านเต็มใจท างานถ้าได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานที่ได้รับผิดชอบ ตามล าดับ ส่ วนข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง แม้จะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ นุตชา ภิญโญภาพ (2547) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรณีศึกษาบริษัทขนส่งข้าวข้ามชาติแห่งหนึ่ง พบว่าความ
ผูกพันต่อองค์กร ด้านบรรทัดฐานสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์กรด้านนี้เป็นความผูกพันที่
เกิดจากค่านิยม วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคมเป็นความผูกพันเกิดขึ้นเพื่อตอบแทนสิ่งตอบแทนที่
บุคคลได้รับจากองค์กร โดยแสดงออกในรูปความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กร ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า พนักงานที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง 

บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 
1. ด้านความหลากหลายของงาน พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร

ของบริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ 
ควรบอกความส าคัญของงานที่พนักงานได้รับผิดชอบว่ามีความส าคัญอย่างไรในการด าเนินกิจการ เพื่อให้
พนักงานได้รับทราบความส าคัญ และงานที่มอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบควรเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถหลายๆ ด้านประกอบกันเพื่อให้เกิดความหลากหลาย และงานที่มอบหมายให้พนักงานนั้นต้อง
มีกระบวนการหรือแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน   

2. ด้านความอิสระในการท างาน พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของ
บริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ องค์กร
ต้องให้อ านาจที่เหมาะสมและชัดเจนให้แก่พนักงานเพื่อใช่ในการประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองได้ และองค์กรต้องมีการเปิดโอกาสที่จะสามารถเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีการ
ประกวดโครงการต่างๆ และองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานในส่วนของ
ตนเองได้ เช่น การก าหนด OKR 

3. ด้านความท้าทายของงาน พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของ
บริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ องค์กร
ต้องมีการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถบอกความต้องการของงาน ที่ต้องการท าได้เพื่อให้พนักงานเกิดความ
กระตือรือร้นในการท างาน และเพื่อให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่าเต็มที่ในการปฏิบัติงาน    

4. ด้านการกระจายอ านาจ พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของ
บริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ 
ระบบงานขององค์กรต้องมีการแบ่งขอบเขตของงานที่พนักงานต้องรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน และงานที่
มอบหมายให้พนักงานนั้นตรงกับความสามารถหรือตรงกับความต้องการของพนักงานนั้นด้วย 

5. ด้านการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันใน
องค์กรของบริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก สิ่งที่ต้องปรับปรุง 
คือ องค์กรต้องเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร เช่น เปิดโอกาสให้พนักงานที่ต้อง
ท างานในโครงการฯ สามารถเลือกท างานในโครงการที่อยู่ใกล้บ้านได้ เป็นต้น  

6. ด้านขนาดขององค์กร พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท 
ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ องค์กรต้องมี
แนวทางหรือระเบียบการในการปรับต าแหน่งหรือเลื่อนต าแหน่งให้แก่ พนักงานในสายงานต่างๆ ทราบว่าใน
ต าแหน่งงานที่พนักงานได้รับผิดชอบดูแลอยู่นั้น สามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างไรบ้าง 

7. ด้านการคงอยู่กับองค์กร พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของ
บริษัท ฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ องค์กร
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ต้องมีการออกนโยบายที่เกี่ยวกับสวัสดิการหลังจากการเกษียณอายุที่ดีเหมาะสม และเป็นที่พึ่งพอใจแก่
พนักงาน เพื่อให้เป็นสิ่งจูงใจให้แก่พนักงาน 

8. ด้านความรู้สึก พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่าย
ก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก สิ่งที่ต้องปรับปรุง  คือ องค์กรต้องมีการ
ออกนโยบายที่เกี่ยวกับระบบการท างาน และการปกครองที่เป็นกลาง ไม่ให้พนักงานรู้สึกโดนเอาเปรียบ 
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการท างาน กฎระเบียบในการจ่ายค่าตอบแทนงานล่วงเวลา ต้องเหมาะ 

9. ด้านบรรทัดฐาน พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบริษัท ฝ่าย
ก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ องค์กรต้องมีการ
สร้างบรรทัดฐานที่ดีในการท างานแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานมีความยินดีที่จะปฏิบตัิงานงานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ เพื่อเชื่อเสียงที่ดีแก่หน่วยงาน เช่น มีการประกาศพนักงานดีเด่นประจ าโครงการ หรือมีการ
ประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 
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