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บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั 

สรรพกิจธุรการ จ ากัด 2) เพื่อศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด จ าแนก

ตามลักษณะประชากร 3) เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นแรงจงูใจที่มีผลตอ่ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั 

สรรพกิจธุรการ จ ากัด 

  ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด จ านวน 117 คนโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถติิการทดสอบแบบ t-test สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเปน็รายคู่โดยใช้

วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการท างานต่างกัน ท าให้ความผูกพนัต่อองค์กร โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน นอกจากนีป้ัจจัยด้านความมั่นคงในการท างาน และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มี

ผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากัด 

หมายเหตุ : ค าส าคัญ ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร  
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ABSTRACT 

  The objectives of this study were: 1) to study the organizational commitment’s 

level of Subpakij Turakarn Company Limited ; 2) to study the organizational commitment 

of Employees Working in Subpakij Turakarn Company Limited  By Personal factors; and 3) 

factors associated with organizational commitment of Employees Working in Subpakij 

Turakarn Company Limited 

 This research was a survey research. The population consisted of 117 people of 

government officials permanent employees and government employees under the central 

personnel at the Cooperative Promotion Department. The questionnaire was used to be a 

tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent 

Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different 

testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see 

which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

  The results of hypothesis testing showed that Employees Working in Subpakij 

Turakarn Company Limited with different gender age status education level salary level 

and duration of work did not caused different the Organizational Commitment of 

Employees Working in Subpakij Turakarn Company Limited. Moreover, career with good job 

security and good working environment affecting the Organizational Commitment of 

Employees Working in Subpakij Turakarn Company Limited.   

KEYWORDS : Organizational Commitment 

 



3 
 

 

บทน า 

  โลกก าลังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นรวดเร็ว และรุนแรงขึ้น ซึ่งจะกระทบ

ต่อการด าเนินธุรกิจและวิถีการใช้ชีวิตของเราทุกคน ถึงเวลาที่จะต้องท าความเข้าใจและเตรียมรับมือกับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน ทุกสิ่งทุกอย่างถกูขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งผล

กระทบโดยตรงต่อการด าเนินการของธุรกิจ และเพื่อสร้างความเข้าใจในมิติการเปลี่ยนแปลงส าคญัที่

เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจไทย รวมถึงการปรับตัวส าหรับภาคธุรกิจทา่มกลางการเปลี่ยนผ่าน

สู่โลกยุคใหม่ องค์ประกอบที่ส าคัญเพื่อให้ธุรกิจด าเนินต่อไปอยา่งราบรืน่ประการหนึ่ง ได้แก่ ความร่วมมือ 

ร่วมใจกันระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง โดยนายจ้างจ าเปน็ที่จะต้องให้ความส าคัญต่อลูกจ้าง ทัง้ทางดา้น

สวัสดิการ และความมัน่คงทางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่  

  ดังนั้น การที่จะบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้ ได้ผลงานที่มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น 

ผู้บริหารจึงจ าเป็นที่จะต้องสนใจการบริหารในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น โดยต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น การที่ทรัพยากรมนษุย ์หรือพนักงานจะปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะแรงจูงใจที่ดีจะท าให้พนักงานมีขวัญ และก าลงัใจ มี

ความจงรักภักดีต่อองค์กร มีความเต็มใจที่จะปฏบิัติงานอย่างสงูสุด ท าให้องค์กรก้าวหน้า และประสบ

ความส าเร็จ หน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร คือ การสร้างแรงจูงใจ สร้างความพึงพอใจ ให้กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏบิัติงานอย่างกระตือรือร้น ทุ่มเทความคิดการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรมากที่สุด ผู้บริหาร

จะต้องไม่เปน็ผู้ที่ยึดติดกับสิง่ใดสิ่งหนึ่งจนเกินพอดี รู้จักปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์

ในปัจจุบนั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอย่างเหมาะสม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด 

2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั สรรพกิจธรุการ จ ากัด จ าแนกตาม

ลักษณะประชากร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจทีม่ีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท สรรพกิจ

ธุรการ จ ากัด 
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ขอบเขตในการวิจัย  

1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ พนักงานบริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากัด จ านวน 117 คน  

2. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาการเก็บกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 20 มกราคม 

2564 

ตัวแปรที่ศึกษา 

    1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ลักษณะประชากร ได้แก ่
 1.1 เพศ 

1.2 อายุ 
1.3 สถานภาพ 
1.4 ระดับการศึกษา 
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  1.6 อายุการท างาน 
2. ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)  คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ 
 2.1 สวัสดิการและค่าตอบแทน 
 2.2 ความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน 
 2.3 ความมั่นคงในการท างาน  
 2.4 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความผูกพันต่อองค์กร 

  3.1 ด้านความรู้สึกเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กร 

  3.2 ด้านความความสัมพันธ์กบัผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

  3.3 ด้านความผูกพนัต่อองค์กร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากการวิจัย  

  1. ผลการวิจัยจะท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน  

บริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด ทีม่ีต่อองค์กร 

2. ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากัด  

เพื่อส าหรับการแก้ไขและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ซึง่จะสามารถน าไปปรบัปรุงและพัฒนาเพื่อความมี

ประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 

  3. ผลการวิจัยจะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพนัขององค์กร และน าไปเป็น  แนวทาง

ปรับปรุงแก้ไขในการด าเนนิงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อันส่งผลโดยตรงต่อ  ความส าเร็จของ 

บริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  จุฑารัตน์ ศรีใย (2554) ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างานของธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงราย จาก 3 ด้าน มีด้านลักษณะของงาน ด้านสภาพแวดล้อม

ของที่ท างาน ด้านรายได้และค่าตอบแทน ที่มีผลในการสรา้งแรงจูงใจในการท างาน พบวา่ดา้นรายได้และ

ค่าตอบแทนผลประโยชน์ทีไ่ด้รบั มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน แสดงเปน็ร้อยละ 4.30 เป็นอันดับ 1 คือมาก

ที่สุด อันดับต่อมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน แสดงเป็นร้อยละ 4.02 และด้านน้อยสดุ คือด้าน

ลักษณะของงานที่ปฏบิัติมีผลตอ่ แรงจูงใจของพนักงาน แสดงเป็นร้อยละ 3.94 ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่มี

ผลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏบิัติงาน พบว่าส่วนใหญ่พนักงานจะประสบปัญหาด้านลักษณะ

ของงานทีป่ฏิบัติมากที่สุด เพราะพนักงานได้รับมอบหมายงานที่มีปริมาณมากเกินกว่าก าลังของพนักงาน จึง

ส่งผลให้พนักงานมีความกดดันกับเป้าหมายของธนาคารที่เพิ่มขึ้น คเณศ จุลสุคนธ์ (2554) ศึกษาเก่ียวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่เป็นทางการกับประสิทธิภาพใน

การท างานของพนักงาน ผลการวิจัยพบวา่ 1) พนักงานมสีัมพันธภาพระหว่างบุคคลและประสทิธิภาพในการ

ท างานอยู่ในระดบัสูง และพนักงานเปน็สมาชิกกลุ่มไม่เป็นทางการอยูในระดับปานกลาง 2) พนักงานที่มีอายุ

และอายุงานตา่งกันมปีระสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05  3) การ

เป็นสมาชิกกลุ่มไม่เปน็ทางการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน ในระดับปานกลาง 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01  และ4) สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพใน

การท างานของพนักงานในระดบัสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 0.01 
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  วันชัย ศกุนตนาค (2555) ได้ท าการศึกษา แรงจูงใจในการปฎบิตัิงานที่มีความสัมพันธ์กับความ

ผูกพันของพนักงานกลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบวา พนักงาน ที่มีเพศ อายุ 

สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญที่

ระดับ 0.05 อมรรัตน์ แก้วทวี (2555) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างสมดุลชีวิตกับการท างาน ความ

ปลอดภัยในการปฏบิัติงาน กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาพบวา่ สมดลุชีวติกับการท างาน 

และความปลอดภัยในการปฏบิตัิงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความยึดมัน่ผูกพันต่อองค์การ 

  ดลนภา ดบีุปผา (2555) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหวา่งวัฒนธรรมในองค์กร ความสัมพันธ์กับ

เพื่อนรว่มงานกับความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัทเอบี ฟู้ด จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 

พนักงานระดับปฏิบัติการมีภาพรวมในระดับความสัมพันธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ ก็พบว่ามีความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่ใน ระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับมาก 7 ข้อ ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) ท่านชอบท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในแผนก  2) ท่านให้ก าลังใจและให้ค าปรึกษาเมื่อเพื่อนร่วมงานเกิด

ปัญหาและ 3) ท่านยินดีรบัฟังความคิดเห็น เม่ือเพื่อนร่วมงานแสดงความคิดเห็นที่ตา่งจากท่าน นรินทร์ 

จันทน์หอม (2556) ได้ท าการวจิัย เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน ธนาคารออมสิน สาขาใน

สังกัดธนาคารออมสินเขตกาฬสนิธุ์ ของพนักงานจ านวน 104 คน และใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือ สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิตทิี่ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน ได้แก่ Independent t-test และ F-test (One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุต่ ากว่า 30 ปี  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ท าหน้าทีด่้านสินเชือ่ และมี

ประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี พนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสิน เขต

กาฬสินธุ์มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบั ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ดา้นความส าเร็จของงาน ด้านนโยบาย

และการบริหาร ด้านความรบัผดิชอบ ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่ด้านการ

ยอมรับนับถือ และดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล พนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสงักัดธนาคาร

ออมสินเขตกาฬสินธุ์จ าแนกตามเพศ มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานมากกว่าเพศชาย ส่วน

การจ าแนกตามอายุระดับการศึกษา บทบาทหน้าที่และประสบการณ์ในการท างาน มีระดับ 24 แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกตา่งกันพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ 

ส่วนใหญ่ได้เสนอแนะเก่ียวกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานดังนี้ ดา้นเงนิเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล 

ควรมีการปรับเงินเดือนและคา่ตอบแทนให้สูงขึ้น ดา้นความก้าวหน้าใน ต าแหน่งหน้าที่ควรมีการสอบเลื่อน
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ขั้นและส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพิ่มเติม ด้านความรบัผิดชอบ ควรให้พนักงานมีอ านาจในการตัดสินใจเพื่อให้

ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ด้านลกัษณะของงานควรมีการแบง่ขอบข่ายงานที่ ชัดเจน ดา้นการยอมรับนับถือ 

ควรรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคบับัญชา ดา้นนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน

ต้องมีความชัดเจน และดา้นความส าเร็จของงาน ควรใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อปฏบิัติงานตาม

เป้าหมาย โดยสรุปวา่ พนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานในระดับมาก มณฑล รอยตระกูล (2556) ได้ท าการวจิัยเร่ืองแรงจูงใจที่ส่งผลต่อปฏบิตัิงานของ

สรรพากร พื้นที่สาขาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการปฏบิัติงานของสรรพากรพื้นที่สาขา 

2) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นทีส่าขาและ 3) แรงจูงใจส่งผลต่อการปฏิบัตงิานของ

สรรพากรพื้นที่สาขา กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งสรรพากรพื้นที่สาขาหรือผู้

รักษาการในต าแหน่งสรรพากรพื้นที่สาขาจ านวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

เก่ียวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ไป แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน และการปฏิบตัิงานของสรรพากรพื้นที่สาขา 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน ผลการวิจยั พบวา่ 1) ระดับการปฏบิัติงานของสรรพากรพื้นที่ สาขาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายด้านพบวา่ ระดับการปฏิบัตงิานอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ งานบริหารงานทัว่ไป รับช าระและคืนภาษี

และงานส ารวจและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 2) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 27 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สรรพากรพื้นที่สาขามีแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานมากเกือบทุกด้าน ได้แก่ 

ความส าเร็จของงาน การได้รบัการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหาร 

การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการท างาน และความมั่นคงในงาน ส่วน

แรงจูงใจในด้านความก้าวหนา้ และด้านเงินเดือน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 3) แรงจูงใจ

ที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงิานในภาพรวมมี 5 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงในงานความส าเร็จของงาน นโยบายและ

การบริหารความก้าวหนา้และ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการในลักษณะการวิจยัเชิงส ารวจ โดยการเก็บข้อมูลดว้ย

วิธีการแจกแบบสอบถาม ให้กับพนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด 

 

การรวบรวมข้อมูล 

    ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถาม จ านวน 117 ชุด แจกแบบสอบถามไปยังประชากรที่ท าการศึกษา 

หลังจากได้รับการตอบแบบสอบถามภายหลัง 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมและน ามาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งมจี านวนทั้งหมด 117 ชุด และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

ที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยน ามาวิเคราะห์ค านวณผลโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป

ทางสถิติ  

ลักษณะประชากร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6. อายุการท างาน 
 

ตัวแปร ตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
 1. สวัสดิการและค่าตอบแทน 
 2. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 3. ความมั่นคงในการท างาน 
 4. สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ความผูกพันต่อองค์กร 

1. ด้านความรู้สึกเกี่ยวกับ

หน่วยงานหรือองค์กร 

2. ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

3. ด้านความผูกพันต่อองค์กร 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

ร้อยละและความถี่ ใช้อธบิาย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการ

ท างาน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้อธิบายปัจจัยดา้นแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กร 

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 

  เพื่อศึกษาความผูกพันองค์กรของพนักงาน บริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด จ าแนกตามเพศ โดยใช้

สถิติ t-test เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน และอายุการท างาน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

และหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเปน็รายคู่ด้วยสถิต ิLSD 

  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของ บริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด โดยใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการศึกษา 

  1. พนักงานบริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากัด มีประชากรส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 30-

40 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท 

และมีอายุการท างาน 11 ปีขึ้นไป 

  2. พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยดา้นแรงจูงใจโดย

ภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เม่ือแยกเป็นรายด้าน พบวา่ ด้าน

สวัสดิการและค่าตอบแทน เช่น บริษัทฯมอบค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งงานของทา่น มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.81 ด้านความก้าวหนา้ในหน้าที่การงาน เช่น ท่านคิดว่าการฝึกอบรมที่ทา่นได้รับชว่ยเพิ่มทักษะใน

การท างานให้แก่ท่าน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านความมัน่คงในการท างาน เชน่ ท่านคิดว่าบริษทัฯท าให้ท่าน

รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยด้วยสภาวะเศรษฐกิจและโรคระบาดในปัจจุบนั การหาใหม่ท าได้ยากส าหรับท่าน มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ท่านมีความสะดวกในการเดินทางมาท างาน

ทั้งไป-กลับ มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.18 

  3. พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กร โดย

ภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เม่ือแยกเป็นรายด้าน พบวา่ ด้าน

ความรู้สึกเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กร เช่น ท่านตั้งใจและมีความสุขกับการท างานในทุกวนั มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.03 ด้านความสัมพันธก์ับผู้บังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ ท่านมีความสัมพันธท์ี่ดีกับเพื่อน

ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.03 และด้านความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ท่านมีความยึดมัน่ มีความผูกพัน  
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มีความซื่อสัตย์กับการเปน็ส่วนหนึ่งขององค์กร และจะบอกต่อในสิ่งที่ดีขององค์กรกับบุคคลอืน่ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.24 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากัด สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงคไ์ด้ดังนี ้

  1. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด โดยภาพรวม 

มีระดับความผูกพันมาก 

  1.1 ด้านความรู้สึกเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กร พบว่าพนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด มี

ระดับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู้สึกเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วน

ใหญ่พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด มีความเห็นว่าพนักงานมีความตั้งใจและมีความสุขกบัการท างาน

ในทุกวัน  

  1.2  ด้านความสัมพนัธ์กับผู้บังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน  พบว่าพนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ 

จ ากัด มีระดับความผูกพันต่อองค์กร ด้านความสัมพนัธ์กับผู้บังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยส่วนใหญ่พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด มีความเห็นว่าพนักงานมีความสมัพันธ์ที่ดีกับ

เพื่อนร่วมงาน 

  1.3 ด้านความผูกพนัต่อองค์กร พบว่าพนักงานบริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากัด มีระดับความผูกพันต่อ

องค์กร ด้านความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ 

จ ากัด มีความเห็นว่า พนักงานมคีวามยึดมั่น มีความผูกพัน มีความซื่อสัตย์กับการเปน็ส่วนหนึ่งขององค์กร 

และจะบอกต่อในสิ่งที่ดีขององค์กรกับบุคคลอื่น  

 2. ผลการศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด โดยจ าแนกตาม

เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการท างาน สามารถสรุปได้ดงันี้  

  2.1 พนักงานบริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากัด ที่มีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่าบริษัทให้ความส าคัญของสทิธิความเท่าเทียมทางเพศ ระหว่างเพศชาย

และเพศหญิงอย่างเสมอภาคกัน จึงส่งผลให้ เพศชายและเพศหญิงมีความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  

 2.2 พนักงานบริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากัด ที่มีอายุตา่งกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า บริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกระดับอย่าง

เท่าเทียมกัน มีการก าหนดหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบอย่างชัดเจน มีการสอนงานและพร้อมให้ค าปรึกษาเมื่อ

เกิดข้อสงสัยแบบรุ่นพีส่อนรุ่นนอ้ง  
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 2.3 พนักงานบริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากัด ที่มีสถานภาพตา่งกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งผู้วจิยัมีความเห็นว่า พนักงานที่มีสถานภาพโสดและสมรส(หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่) 

จะมีความรู้สึกว่า ตนมีภาระที่ตอ้งรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว มีความต้องการความมัน่คงในหน้าที่

การงาน จงึมีความพยายามที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อความเจริญก้าวหน้าและการ

ด ารงชีวิตต่อไปเชน่เดียวกัน  

 2.4 พนักงานบริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากัด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งผู้วจิยัมีความเห็นว่า ในปัจจุบนัมีผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ซึ่ง

ในผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตร ีอาจมีประสบการณ์ในการท างานมานาน รับรู้และเข้าใจถึง

ระบบงานขององค์กรอย่างลึกซึง้ จนเกิดเป็นความผูกพันต่อองค์กร ส่วนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

โทเป็นตน้ไป เป็นผู้ที่มีระดบัการศึกษาสูง จึงมักด ารงต าแหน่งในระบบบริหาร หรือเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ

บริษัท เพื่อมีความเหมาะสม องค์กรจึงมอบค่าตอบแทนตามความเหมาะสม จึงท าให้พนักงานเกิดความพึง

พอใจกับองค์กรพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยา่งเต็มความสามารถ และไม่ต้องการยา้ยไปท างานในองค์กรอ่ืน และ

ที่ส าคัญงานดา้นบัญชีเป็นงานทีม่ีคู่แข่งมาก หากลาออกไป อาจท าให้เกิดปัญหาในการหางานใหม่ได้  

 2.5 พนักงานบริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากัด ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร

โดยภาพรวมไม่แตกตา่งกัน ซึง่ผูว้ิจัยมีความเห็นว่า พนักงานได้รบัเงินเดือนต่างกัน ซึ่งเปน็ไปตามต าแหน่ง

งาน แม้วา่อัตราเงินเดือนในแตล่ะต าแหนง่งานจะตา่งกัน กไ็ม่สง่ผลต่อความผูกพันต่อองค์กร  

 2.6 พนักงานบริษทั สรรพกิจธุรการ จ ากัด ที่มีอายุการท างานตา่งกัน มีความผูกพันต่อองค์กรโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

 3. ศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ด้านสวสัดิการและคา่ตอบแทน ด้านความกา้วหน้าในหน้าทีก่าร

งาน ดา้นความมั่นคงในการท างาน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มผีลต่อความผูกพันตอ่องค์กรของ

พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด สามารถสรุปได้ดังนี ้

  3.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในเร่ืองของการมอบค่าตอบแทนอย่าง

เหมาะสมกับต าแหนง่งาน 

 3.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ดา้นความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไมม่ีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานล้วนแต่มีความต้องการความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานของตนเอง จึงท าให้ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ ดา้นความก้าวหนา้ในหน้าที่การงาน ไม่มีผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์กร  
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  3.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ดา้นความมั่นคงในการท างาน มผีลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ ส่วนใหญ่พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัดให้

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านแรงจูงใจ 

ด้านความมั่นคงในการท างาน ในระดับมาก ในเร่ืองของความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยด้วยสภาวะเศรษฐกิจ

และโรคระบาดในปัจจุบนัการหางานใหม่ท าไดย้ากส าหรับท่าน 

  3.4 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ดา้นสภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ จ ากัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า สว่นใหญ่พนักงานบริษัท สรรพกิจธุรการ 

จ ากัดให้ระดับความคิดเห็นต่อปจัจัยด้านแรงจงูใจ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ในระดับมาก ในเร่ือง

ของความสะดวกในการเดินทางมาท างาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช ้

  จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเปน็แนวทางในการ

สร้างแผนการปฏิบตัิงานเพื่อพัฒนาให้พนักงานเกิดความผูกพนัต่อองค์กร ดังนี้ 

  1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ควรมีการก าหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือนให้ไม่น้อยกว่าระดบัต่ าสุด

ที่พนักงานควรได้รับในสังคมเปน็อย่างน้อย ควรมีการให้สวัสดกิารแก่พนักงานตามเห็นสมควรที่พนักงานควร

จะได้ อาจจะเป็นในรูปแบบของเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือสวัสดกิารอ่ืนๆ มี

การส ารวจ จัดท าการเปรียบเทยีบกับบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อน ามาปรับปรุง ระบบฐานในการ

จ่ายเงินเดือนให้เข้ากับสภาวะการแข่งขัน และต้องมีการสื่อ ความถึงสภาการณ์ในปัจจบุันเมื่อเทียบกับบริษัท

อ่ืนๆ ให้พนักงานเข้าใจ   

 2. ด้านความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน มีการจัดท าสมุดพกประจ าตัวของพนักงาน ซึ่งจะแสดงถึง

ผลงานในแตล่ะปีของพนักงาน งานทีไ่ด้รับความชืน่ชม จดุอ่อน จุดแข็งของพนักงาน รายละเอียดการอบรม

ต่างๆ รวมถึงเป้าหมายในระยะสั้นจนถึงระยะยาวของพนักงาน ให้พนักงาน 

แต่ละคนและหัวหน้างานเก็บไวเ้พื่อเป็นประวัติในการท างานในอดีต ให้รู้ว่าปัจจุบันก าลังท าอะไร เพื่อไปให้

ถึงเป้าหมายในอนาคต  และควรมีการเปิดโอกาสให้พนักงานมสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือแสดงความ

รับผิดชอบในส่วนงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย เพื่อที่ผู้บังคบับญัชาจะได้ มองเห็นถึงศักยภาพ หรือ

ความสามารถเพิ่มเติมของพนักงานในการท างานมากยิ่งขึ้น ยอมรับฟังปัญหาที่เก่ียวข้องกับงานและ

ข้อเสนอแนะของพนักงาน จะสามารถท าให้พนักงานมีความกลา้ที่จะแสดงความคิดเห็นและท างานทีไ่ด้รับ
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มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ และที่ส าคัญสิ่งเหล่านี้จะท าให้พนักงานได้รับการไว้วางใจไดท้ างานใหม่ๆ จน

สามารถน าไปสู่ความก้าวหนา้ในงานมากยิ่งขึน้    

  3. ด้านความมัน่คงในการท างาน ควรมีการสร้างขวัญและก าลงัใจในการท างานให้กับ พนักงานอยู่

เสมอ รวมไปถึงการให้รางวัลหรือชมเชยพนักงานที่มีพฤติกรรมที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานรู้สึกว่า

อยากจะท างานให้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ และควรที่จะมีการปฏิบัติกับ พนักงานทุกคนด้วยความยุติธรรม 

เสมือนพนักงานทุกคนเปน็ครอบครัวเดียวกันมีส่วนร่วมกับ องค์กร และปลูกฝังคา่นิยมร่วมกันในเร่ืองการ

ชมเชยพนักงาน แทนค่านิยมเดมิๆเร่ืองการ ต าหนิโดยหากใครท าความดีให้ชมเชย หากใครเกิดความ

ผิดพลาดให้ร่วมกัน แก้ไข แต่ไม่ต าหนิโดยการจับผิด        

  4. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ปรับสถานทีท่ างาน เชน่ โต๊ะท างาน ชั้นวางของตา่งๆให้เป็น

ระเบียบ และสะอาด รวมทั้ง ห้องน้ า ที่รับประทานอาหาร สถานที่จอดรถ ก็ควรจะมีความสะอาด มีความ

ปลอดภัย และแสงสวา่งทั่วถึง 

  5. ด้านความรู้สึกเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กร ต้องมีการสื่อความที่ชัดเจนลงไปในทุกระดับของ

พนักงานเร่ืองจุดมุ่งหมายขององค์กรและมีการปลูกฝังวัฒนธรรม ค่านิยม อันดีงามที่เปน็ที่ยอมรับ เพื่อให้

พนักงานได้รับรู้และเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร 

  6. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บงัคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

แผนก เพื่อให้พนักงานที่ต้องท างานร่วมกันรู้จักกัน เปน็เพื่อนกัน ปลูกฝงัค่านิยมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ให้เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  และให้พนักงานทุกคนมโีอกาสในการแสดงความคิดเห็นทั้งในเร่ืองงานที่จะ

สามารถปรบัปรุงองค์กร เพื่อเป็นเวทีให้ พนักงานสามารถแสดงออกและเปิดรับความคิดเห็นของพนักงานรุ่น

ใหม่ๆ ที่ เป็นประโยชนต์่อองค์กรและพนักงานทุกคน โดยมีการประกวด มอบของรางวัล และผลักดันให้

โครงการนั้นๆสามารถน ามาใช้งานได้จริง 

  7. ด้านความผูกพนัต่อองค์กร พนักงานควรให้ความส าคัญกับคา่นิยมขององค์กร หากไม่มีหรือมีแต่

ยังไม่เด่นชัด ต้องช่วยกนัค้นหาและพัฒนา ให้สิ่งนั้นกลายเปน็ความภูมิใจร่วมกัน ทุกคนจะรู้สึกภูมิใจใน

องค์กร ซึง่จะท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1. ควรจะมีการสัมภาษณ์เจาะลกึ (In-depth Interview) หรือ สัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) 

เพื่อข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับมุมมอง หรือ ทัศนะต่อความผูกพันของพนักงานและปัจจัยทีส่่งผลต่อความ

ผูกพันในดา้นตา่งๆที่หลากหลายด้าน อันจะท าให้ได้ข้อมูลส าหรับการยืนยันข้อมูลเชงิปริมาณ จาก
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แบบสอบถาม ซึ่งจะยงัผลให้งานวิจัยมีความลึกซึ้งในทุกมิติและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอื่น ที่มลีักษณะธุรกิจเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบ

อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม 

  3. ท าการศึกษาปัจจัยแรงจงูใจเพิ่มเติมที่คาดว่ามผีลต่อความผูกพันต่อองค์กร เช่น วัฒนธรรม

ภายในองค์กร ความเป็นอิสระในการท างาน เป็นต้น 
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