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บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท
หลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่ง กลุ่มตวัอย่าง คอื พนกังานบรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่ง จาก 6 แผนก  พนกังานจ านวน 299 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู  

สถิตทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิตทิี่ใช้ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ 

ผลการวจิยั พบว่า 
1. ผลจากการศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ

สมรส อายุงาน ระดบัต าแหน่งงาน เงนิเดอืน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น พนักงานเพศหญงิ อายุ 31-
40 ปี สถานภาพโสด การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรี มอีายุงาน 1-3 ปี เป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิารและมี
เงนิเดอืนเฉลีย่ 20,001-40,000 บาทต่อเดอืน  

2. ผลจากการศึกษาข้อมูลปจัจยัด้านแรงจูงใจโดยรวม พบว่าพนักงานมีระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบั
แรงจูงใจใน ด้านความยุตธิรรม ความมัน่คงในงาน ความเขา้ใจต่อองค์กร การมสี่วนร่วม และดา้นความไวว้างใจ 
อยู่ในระดบัมาก 

3. ผลจากการศกึษาข้อมูลความผูกพนัโดยรวมของพนักงาน พบว่า พนักงานมีระดบัความคิดเห็น
เกี่ยวกบัความผูกพนัโดยรวม ในด้านทศันคติ  พฤติกรรม และความถูกต้องหรอืบรรทัดฐานของสงัคม มคีวาม
ผกูพนัอยู่ระดบัสงู  

4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
4.1 ปจัจยัแรงจูงใจในด้านความยุติธรรม และความไว้วางใจ ส่งผลต่อความผูกพนัด้านทศันคต ิ             

ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
4.2 ปจัจยัแรงจูงใจในดา้นความมัน่คงในงาน ความเขา้ใจต่อองคก์ร และความไวว้างใจ ส่งผลต่อความ

ผกูพนัดา้นพฤตกิรรม ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
4.3 ปจัจยัแรงจูงใจในดา้นความมัน่คงในงาน และความเขา้ใจต่อองคก์ร ส่งผลต่อความผูกพนัดา้น

ความถูกตอ้งหรอืบรรทดัฐานของสงัคม ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.01 
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จากผลการวจิยั สรุปขอ้เสนอแนะ แยกเป็นรายดา้น ดงันี้ 
 1.  ด้านความยุติธรรม ผู้บริหารและหวัหน้าควรพจิารณาในเรื่องค่าตอบแทนของพนักงาน และการ
เลื่อนต าแหน่งของพนกังานใหเ้หมาะสมและเป็นธรรม โดยพจิารณาจากความสามารถ หน้าที ่โดยควรเปรยีบเทยีบ
กบับรษิัทที่ท าธุรกิจประเภทเดยีวกนั เพื่อเป็นการรกัษาบุคลากรที่มคีวามรู้มีความสามารถ และเป็นการรกัษา
พนักงานใหม่ๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ให้คงอยู่กบับรษิทัต่อไป ซึง่จะช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการรบั
พนักงานใหม่ ซึง่จากผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัแรงจูงใจด้านความยุตธิรรมส่งผลต่อความผูกพนัด้านทศันคตขิอง
พนกังาน   

2.  ดา้นความมัน่คงในงาน ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างาน ควรส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามช านาญในงานที่
ตนเองรบัผดิชอบ โดยใหม้กีารเขา้ฝึกอบรมเพิม่พนูทกัษะในงานของตนเอง เพื่อพนักงานจะไดป้ฏบิตังิานไดอ้ย่าง
มัน่ใจ และเมื่อช านาญในงานกจ็ะเป็นการพลกัดนัใหเ้กดิความกา้วหน้าในองคก์รได ้ซึง่จากการวิจยั พบว่า ปจัจยั
แรงจงูใจดา้นความมัน่คงในงานสง่ผลต่อความผกูพนัของพนกังาน ดา้นพฤตกิรรม  

3.  ดา้นความเขา้ใจต่อองคก์ร ผูบ้รหิาร ควรสือ่สารประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานในองคก์ร รบัทราบถงึ
นโยบายต่างๆ เป้าหมาย พนัธกจิ และการตดัสนิใจต่างๆ ขององคก์ร เพื่อพนักงานจะไดร้บัทราบว่า บรษิทัก าลงั
ด าเนินการอะไรอยู่ และมจีุดมุ่งหมายอย่างไร  พนักงานจะได้รูถ้งึแนวทางในการปฏบิตัิงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
และปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามทีอ่งคก์รตอ้งการ  

4.  ดา้นการมสีว่นร่วมของพนกังาน ผูบ้รหิารของบรษิทัหลกัทรพัย ์ ควรใหค้วามส าคญัต่อพนักงาน
ในด้านการมีส่วนร่วม ในกรณีที่มกีารเข้าร่วมประชุม ควรให้พนักงานที่เขา้ร่วมประชุมได้มี โอกาสในการร่วม
ตัดสนิใจในที่ประชุมดงักล่าว หรือทุกครัง้ที่มีการจดักิจกรรม ควรให้โอกาสพนักงานในการร่วมวางแผนงาน
หรอืแกไ้ขปญัหาในกจิกรรมนัน้ เพื่อใหพ้นกังานเกดิความร่วมมอืร่วมใจสามัคคีกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างพนักงานด้วยกัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปฏบิตังิานต่อไป ซึง่จากการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
มรีะดบัความคดิเหน็ เกีย่วกบัปจัจยัแรงจงูใจในดา้นการมสีว่นร่วมของพนกังาน อยู่ในระดบัปานกลาง   

5.  ดา้นความไวว้างใจ  ผู้บรหิารและหวัหน้า ควรไวว้างใจในตวัพนักงาน ควรส่งเสรมิใหพ้นักงาน
ได้มกีารเขา้คอรสอบรมความรู้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อพนักงานจะได้น าความรู้นัน้มาใช้ในองค์กร หรอืหวัหน้าอาจ
ยอมรบัขอ้เสนอแนะของพนกังานมาปรบัใชใ้นแผนกตนเอง  ตลอดจนอาจมอบหมายงานใหพ้นักงานทีอ่ยู่ใต้บงัคบั
บญัชาท าแทนเวลาทีต่นเองไม่อยู่   เพื่อพนกังานจะไดรู้ส้กึว่าตนเองมีค่า เป็นที่ยอมรบัและไว้วางใจของหวัหน้า
และองค์กร ซึ่งจากการว ิจยั พบว่า ปจัจยัแรงจูงใจด้านความไว้วางใจพนักงาน ส่งผลต่อความผูกพนัด้าน
ทศันคต ิและดา้นพฤตกิรรมของพนกังาน  

 
ค าส าคญั : แรงจงูใจ ความผกูพนั บรษิทัหลกัทรพัย ์ 

 
ABSTRACT 

 
The objective of the research is to study the motivational factors affect the employees’ 

relationship in a securities company. The sample size were 299 employees from six departments of a 
securities company. The research tool is questionnaire. 
 The analytical statistics were percentages, mean, and standard deviation.  The Multiple 
Regression was used for the hypothesis tests.  
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 The study found out that; 
 1. The result of the study of personal factors consist of gender, age, level of education, marital 
status, employment period, job position, and monthly income, found that the majority of respondents are 
the female employees aged between 31-40 years, bachelor degree, 1-3 years of employment period, 
operation staffs, and  average monthly salary is  20,001-40,000 baht. 

2. The result of the study of the motivational factors found  that employees’ view on fairness, job 
security, understanding the organization, participation and trust were at high level. 

3. The result of the study of the relationship of the employees found that employees’ view on 
relationship factors in terms of  attitudes, behaviors, and righteousness or social standards were at high 
level. 

4. Hypothesis tests found that : 
 4.1  Motivational factors on fairness and trust have affected the relationship at the statistical 
significance of 0.05 level. 
 4.2 Motivational factors on job security, understanding the organization and trust have 
affected to the behavior relationship at the statistical significance of 0.05 level. 

     4.3 Motivational factors on job security and understanding the organization have affected to 
the relationship of righteousness and social standards at statistical significance of 0.05 level 
 
Keywords : Motivational, Commitment, Securities Company 
 
บทน า 
           ในอดตีเราพบว่า องค์กรแต่ละองค์กรประกอบไปด้วยหน่วยงานเพยีงไม่กี่หน่วย และแต่ละหน่วยเป็น
หน่วยงานเล็กๆ มีพนักงานเพียงไม่กี่คน โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรไม่สลับซับซ้อนมากนักง่ายต่อการ
ควบคุมดูแล ซึ่งแตกต่างจากปจัจุบนัน้ีมาก เน่ืองจากโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในทุกมติิ ทัง้ทางสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรบัเปลี่ยน
โครงสรา้งเศรษฐกจิการเมอืงโลกรวมทัง้เศรษฐกจิภายในประเทศเราดว้ยทีม่กีารพฒันาขึน้มาก ซึง่ส่งผลใหอ้งคก์ร
แต่ละองคก์รมขีนาดใหญ่ขึน้ มหีน่วยงานภายในมากขึน้ และมพีนกังานเพิม่ขึน้มากมาย ดงันัน้ องคก์รแต่ละองคก์ร
จ าเป็นจะต้องมีการบรหิารงานที่ด ีเพื่อน าพาองค์กรของตัวเองไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล และหนึ่งในนัน้ที่ถือว่าเป็นสิง่ส าคัญมากที่องค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี คือ การบริหาร
ทรพัยากรบุคคล ซึง่ถอืว่าเป็นงานทีท่า้ทายส าหรบัองคก์ร เพราะท าไดย้ากเริม่ตัง้แต่การสรรหา คดัเลอืก  ฝึกอบรม 
สรา้งแรงจงูใจตลอดจนการบ ารุงรกัษาไวใ้หค้งอยู่  อกีทัง้ยงัมปีจัจยัอกีหลายอย่างทีต่อ้งค านึงถงึ ทัง้ปจัจยัภายนอก
และภายใน เช่น สงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ กฎหมาย องคก์รทีเ่ป็นคู่แข่ง เทคโนโลย ี วสิยัทศัน์ เป้าหมาย ทกัษะ
ในการท างานเป็นต้น แต่ถ้าองคก์รใดไม่สามารถรกัษาทรพัยากรบุคคลไวไ้ด ้มพีนักงานลาออกบ่อยครัง้เกดิการ
ชะงกัของงานท าใหก้ารท างานไม่ต่อเนื่อง สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีจะสง่ผลกระทบต่อองคก์ร และภาพลกัษณ์ขององคก์รได ้
(ทีม่า http://pharmacy.hcu.ac.th/ วนัที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 
 อย่างไรกต็าม เพื่อใหอ้งคก์รต้องประสบกบัปญัหาดงักล่าวน้อยทีสุ่ด องคก์รจ าเป็นต้องบรหิารทรพัยากร
ภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ ความผูกพนัต่อองคก์รจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างมากทีแ่ต่ละองคก์ร ควรจะท าให้
เกดิขึน้ในองคก์รของตนเอง  เพราะปจัจุบนัในสถานการณ์ทีแ่ต่ละองคก์รมกีารแข่งขนักนัสงู ทรพัยากรบุคคลจดัเป็น
ทรพัยากรทีม่คี่ามาก เพราะความส าคญัของบุคลากรในองค์กรถือได้ว่าเป็นแรงขบัเคลื่อนที่ส าคญั โดยเฉพาะ

http://pharmacy.hcu.ac.th/
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บุคลากรที่ม ีความรู้ความสามารถ มศีกัยภาพ บุคลากรเหล่านี้จะเป็นกลไกในการน าพาองค์กรด าเนินธุรกจิไปสู่
เป้าหมายตามทีต่ัง้ใจไว ้ซึง่ตอ้งอาศยัความสามคัค ีและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของพนกังาน    
 ในงานวิจยันี้ผู้วิจยัจะศึกษาถึงความผูกพนัในองค์กรของบริษัทหลกัทรพัย์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัท
หลกัทรพัยท์ีถ่อืหุน้โดยคนต่างชาต ิมกีารเปลีย่นผงัโครงสรา้งองคก์รและจดัวางระบบภายในใหม่ ซึง่จากการสงัเกต 
พบว่า ทรพัยากรทางดา้นบุคคลภายในองคก์รมอีตัราการเขา้ออกสงู ดงันัน้ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึปญัหาดงักล่าว ผูว้จิยั
จงึตอ้งการศกึษาปจัจยัดา้นแรงจงูใจทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัในองคก์รในดา้นความยุตธิรรม ดา้นความมัน่คงในงาน 
ดา้นความเขา้ใจต่อองคก์ร ดา้นการมสีว่นร่วมของพนกังาน ดา้นความไวว้างใจในตวัพนักงาน เพื่อใหผู้บ้รหิารของ
องคก์รสามารถน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปใช้ในการวางแผนทีจ่ะรกัษาพนักงานใหค้งอยู่กบัองคก์ร โดยลดอตัราการลาออกจาก
งาน  เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้ป็นทีย่อมรบัจากบุคคลภายนอก   

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษา ถงึปจัจยัแรงจงูใจทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัในองคก์ร ประกอบดว้ย ดา้นความยุตธิรรม ดา้น
ความมัน่คงในงาน ดา้นความเขา้ใจต่อองคก์ร ดา้นการมสีว่นรว่มของพนกังาน  ดา้นความไวว้างใจในตวัพนกังาน 
ของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์

2. เพื่อศกึษาความผกูพนัของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัยแ์หง่หนึ่ง   
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

ปจัจยัแรงจงูใจ ดา้นความยุตธิรรม ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความเขา้ใจต่อองคก์ร ดา้นการมสีว่นร่วม 

ดา้นการไวว้างใจ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผกูพนัของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่ง ประกอบดว้ย ดา้นทศันคต ิ

ดา้นพฤตกิรรม ดา้นความถูกตอ้งหรอืบรรทดัฐานของสงัคม 

 

สมมติฐานการวิจยั 
1. ปจัจยัแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นความยุตธิรรม ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความเขา้ใจต่อองคก์ร 

ดา้นการมสีว่นร่วม และดา้นความไวว้างใจ สง่ผลต่อความผกูพนัของพนกังานดา้นทศันคติ 
2. ปจัจยัแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นความยุตธิรรม ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความเขา้ใจต่อองคก์ร 

ดา้นการมสีว่นร่วม และดา้นความไวว้างใจ สง่ผลต่อความผกูพนัของพนกังานดา้นพฤตกิรรม 
3. ปจัจยัแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นความยุตธิรรม ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความเขา้ใจต่อองคก์ร 

ดา้นการมสี่วนร่วม และด้านความไว้วางใจ ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานด้านความถูกต้องหรอืบรรทดัฐาน
ของสงัคม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
ค าว่า “แรงจูงใจ” (Motivation) มาจากค ากรยิาในภาษาละตนิว่า “Mover” (Kidd. 1973: 101) ซึง่มี

ความหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “to move” อนัมคีวามหมายว่า “เป็นสิง่ทีโ่น้มน้าวหรอืมกัชกัน าบุคคลเกดิ
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การกระท าหรอืปฏบิตักิาร” (To move a person to a course of action) ดงันัน้ แรงจูงใจจงึไดร้บัความสนใจมาก
ในทุกๆ วงการ  จากความหมายดงักล่าว ขา้งต้น สรุปไดว้่า แรงจูงใจในการท างาน เป็นแรงขบัเคลื่อนภายในของ
ตัวบุคคล ที่กระตุ้นท าให้บุคคลมีความพยายาม และมีความตัง้ใจ เต็มใจ ที่จะกระท าบางอย่างเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมาย  
 แนวคิดของแมค็เชน และ กลีนาว  
 แมค็เชน และกลนีาว (McShane; & Glinow. 2005) ไดก้ล่าวไวว้่าสิง่ต่อไปน้ีเป็นปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความ
ผกูพนัต่อองคก์ร คอื 
 1.  ความยุตธิรรมและความพงึพอใจ (Fairness and Satisfaction) องคป์ระกอบทีส่ าคญัทีสุ่ดในการท า
ใหพ้นกังานมคีวามความผกูพนัต่อองคก์าร กค็อืการทีพ่นักงานมคีวามรูส้กึในทางบวก และรูส้กึว่าไดร้บัความเป็น
ธรรมในการท างาน องค์การอาจสร้างความผูกพนัโดยการแบ่งปนัผลก าไร และกระจายหุ้นขององค์การให้กบั
พนกังานดว้ยความยุตธิรรม 
 2.  ความมัน่คงในงาน (Job Security) องคก์ารควรท าใหพ้นักงานมคีวามรูส้กึมัน่คงในการท างานและ
การพึ่งพาซึ่งกนัและกนัระหว่างพนักงานกบัองคก์าร โดยการท าให้พนักงานมัน่ใจว่าองค์การมคีวามมัน่คง และ
เชื่อมัน่ว่าผลงานของพนกังานจะไดร้บัการตอบแทน 
 3.  ความเขา้ใจต่อองคก์าร (Understanding of Organization) การทีบุ่คคลรูส้กึว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ จะเกิดขึ้นเมื่อพนักงานมีความเข้าใจต่อองค์การ ดังนัน้พนักงานควรได้รบัรู้อย่างสม ่าเสมอเกี่ยวกับ
กจิกรรมต่างๆ ขององคก์าร 
 4.  การมสี่วนร่วมของพนักงาน (Participation) พนักงานจะมคีวามรูส้กึว่าตนเองไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การเมื่อได้รบัโอกาสในการร่วมตัดสนิใจ ร่วมวางแผนและแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวขอ้งกบัอนาคตขององค์การ            
การมสีว่นร่วมนี้ท าใหพ้นกังานรูส้กึว่าอนาคตขององคก์ารเป็นผลสะทอ้นมาจากการตดัสนิใจของเขา 
 5.  ความไว้วางใจในตวัพนักงาน (Trust) ความไว้วางใจเกดิขึน้เมื่อบุคคลมกีารคาดหวงัในทางบวก
เกีย่วกบัเจตนาและการกระท าของอกีฝ่ายหน่ึง ในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งความไวว้างใจจงึเป็นความศรทัธาใน
บุคคลอื่น หรอืกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะสามารถน าพาให้องค์การอยู่รอดได้ ความไว้วางใจมคีวามส าคญัต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร เพราะเป็นหวัใจของความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารกบัพนกังาน 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
การศกึษาเรื่องความผูกพนัต่อองคก์รนัน้เป็นเรื่องทีน่่าสนใจมาก เพราะท าใหส้ามารถอธบิายพฤตกิรรมของคนใน
องค์กรได้ หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีความผูกพนัต่อองค์กรสูงแล้ว  ย่อมน าพาองค์กรบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่ง
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้ าจ ากดัความของความผกูพนัต่อองคก์รไวห้ลากหลาย ดงันี้ 

ปอรเ์ตอร ์(Porter; et al. 1974: 604) ไดใ้หค้วามหมายของความผูกพนัต่อองคก์รว่า ความผูกพนัต่อ
องคก์ร เป็นความสมัพนัธท์ีแ่สดงออกถงึความเชื่อมโยงทัง้หมด ระหว่างพนกังานและองคก์ร รวมความหมายไปถงึ 
องค์ประกอบของความพีงพอใจในงานเป็นความเข้มข้นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏบิตังิานใหก้บัองคก์ร   
 นอรค์ราฟ และ นีล (Northcraft; & Neale. 1990: 464-465) ใหค้วามหมายถงึความผูกพนัว่า หมายถึง 
ความสมัพนัธ์อย่างลึกซึ้งแน่นแฟ้นระหว่างบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อองค์กร โดยมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คอื  
 1.  มศีรทัธาและเชื่อมัน่ในเป้าหมาย และคุณค่าขององคก์ร 
 2.  มคีวามตัง้ใจและความพรอ้มจะใชค้วามพยายามทีม่อียู่เพื่อองคก์ร 
 3.  มคีวามตัง้ใจทีจ่ะอยู่เป็นสมาชกิองคก์ร 
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 อลัเลน และเมเยอร์ (ชุตพินัณ์. 2554; Allen; & Meyer. 1993) ไดส้รุปแนวความคดิเรื่อง ความผูกพนั
ต่อองคก์ร 3 ลกัษณะ คอื 
 1. แนวความคิดด้านทศันคติ แนวความคดิน้ีกล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความรู้สกึของบุคคล         
ทีรู่ส้กึว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร ผูน้ าในการศกึษาความผูกพนัต่อองคก์รตามแนวคิดนี้ คอื ศาสตราจารย ์
Lyman W. Porter แห่งมหาวทิยาลยั California ซึง่ไดใ้หค้วามหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถงึ 
  1.1 ความเชื่ออย่างแรงกล้า และยอมรบัอย่างจรงิจงั ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
หมายถึง การทีเ่ป้าหมายขององคก์รและของบุคคลสามารถไปในทศิทางเดยีวกนัได้ หรอืเกดิความสอดคลอ้งกนั 
เมื่อบุคคลพจิารณาแลว้เหน็ว่า บรรทดัฐานและระบบค่านิยมขององคก์รเป็นสิง่ทีย่อมรบัได้ บุคคลกจ็ะแสดงตนเอง
ว่าเหน็ดว้ยกบัจุดหมายปลายทางขององคก์ร และตัง้ใจทีจ่ะยอมรบัเป้าหมายนัน้ บุคคลจะประเมนิองคก์รและรูส้กึ
ต่อองค์กรในทางที่ดี รู้สกึยนิด ีและภาคภูมใิจกบัการเป็นสมาชกิ หรอืเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มแีนวโน้มที่จะม ี
สว่นร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร เชื่อว่าองคก์รจะสามารถน าเขาไปสูค่วามส าเรจ็ได ้และมองเหน็แนวทางทีจ่ะ
ท าใหอ้งคก์รบรรลุถงึเป้าหมาย บุคคลจะรูส้กึว่าอยู่ภายใต้สภาวะทีม่โีอกาส และสามารถประสบความส าเรจ็ในการ
ท างานได ้
  1.2 ความเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายาม ในฐานะทีเ่ป็นตวัแทนขององคก์ร หมายถงึ การแสดงออก
ถงึความพยายามอย่างเตม็ที ่เตม็ใจ และตัง้ใจทีจ่ะอุทศิแรงกาย แรงใจ สตปิญัญาในการท างานทีด่ ีมกีารแสดงออก
ในรปูเชงิพฤตกิรรมความสม ่าเสมอ คงเสน้คงวาในการท างาน ใชค้วามพยายามอย่างมากเพื่อตอบสนอง หรอืมุ่งสู่
เป้าหมายขององคก์รไดส้ะดวกขึน้ มคีวามคดิเสมอว่างานคอื วถิทีางทีต่นสามารถท าประโยชน์ในองคก์รใหบ้รรลุถงึ
เป้าหมายได้ส าเรจ็ จงึท าให้เขามผีลการปฏบิตัิงานอยู่ในระดบัที่ดเีหนือคนอื่น เมื่อมปีญัหาเกดิขึน้กจ็ะพยายาม
ช่วยกนัแกป้ญัหา 
  1.3  ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาความเป็นสมาชกิกบัองคก์ร หมายถงึ การแสดงออก
ถงึความจงรกัภกัด ีซื่อสตัยต่์อองคก์ร เป็นความต่อเนื่องในการปฏบิตังิานโดยไม่โยกยา้ยงาน หรอืเปลีย่นแปลงที่
ท างาน พยายามทีจ่ะรกัษาสมาชกิภาพไวโ้ดยไม่โยกยา้ยไปไหน จะแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เต็มใจ หรือปฏิเสธที่
จะลาออกจากองค์กร หรือเปลี่ยนงาน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินเดือน รายได้ สถานภาพ ต าแหน่ง ความอิสระ
ทางวิชาชีพ ตลอดจนความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานทีด่ขี ึน้ เป็นความตัง้ใจ และความปรารถนาอย่างแน่วแน่ทีจ่ะ
คงความเป็นสมาชกิต่อไปเพื่อท างานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ไม่คดิทีจ่ะลาออกไม่ว่าองคก์รจะอยู่ในสภาวะ
ปกตหิรอือยู่ในฐานะวกิฤตอินัเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ  
 2. แนวความคิดทางด้านพฤติกรรม กล่าวคือ ความผูกพันต่อองค์กรในรูปของความสม ่าเสมอของ
พฤตกิรรม เมื่อคนมคีวามผูกพนัต่อองคก์รแล้วจะมกีารแสดงออกของพฤตกิรรมทีต่่อเนื่อง หรอืคงเสน้คงวาในการ
ท างาน ความต่อเนื่องในการท างานโดยไม่โยกยา้ยเปลีย่นแปลงทีท่ างาน การทีค่นผูกพนัต่อองคก์รกจ็ะพยายามทีจ่ะ
รกัษาสมาชิกภาพไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหน เนื่องจากเปรยีบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รบั และผลประโยชน์ที่จะ
สูญเสยีไปหากละทิ้งสภาพของสมาชกิหรอืลาออกไปอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ซึ่งผลเสยีนี้จะพจิารณาในลกัษณะของ
ตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้หรอืผลประโยชน์ทีจ่ะสญูเสยีไป ทฤษฎทีีม่ชีื่อเสยีงและถอืเป็นแนวความคดินี้คอื ทฤษฎ ีSide-bet 
ของ Haward S. Backer ซึง่สรุปไดว้่า การพจิารณาความผกูพนัต่อองคก์รเป็นผลมาจากการทีค่นเปรยีบเทยีบและ
ถ่วงน ้าหนกัว่า ถา้หากเขาลาออกแลว้เขาจะไดร้บัหรอืตอ้งสญูเสยีอะไรบา้ง อะไรทีคุ่ม้ค่ากว่ากนั 
 3. แนวความคิดที่เกี่ยวกบัความถูกต้องหรือบรรทดัฐานของสงัคม แนวความคิดนี้กล่าวว่า ความ
ผกูพนัต่อองคก์รเป็นความจงรกัภกัด ีและเตม็ใจทีจ่ะอุทศิตนใหก้บัองคก์ร ซึง่เป็นผลมาจากบรรทดัฐานขององคก์ร
และสงัคม บุคคลรูส้กึว่าเมื่อเขา้เป็นสมาชกิองคก์รแลว้ ตอ้งมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร เพราะนัน่คอื ความถูกต้องและ
ความเหมาะสมที่ควรจะท าความผูกพนัต่อองค์กร จงึเป็นพนัธะที่ผูกพนัที่สมาชกิจะต้องมต่ีอหน้าที่  และทุ่มเท
ปฏบิตังิานใหก้บัองคก์ร 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างของการวจิยัในครัง้นี้ คือ พนักงานบรษิัทหลกัทรพัย์แห่งหนึ่ง ในระดบั

ต าแหน่งงาน คอื พนักงานระดบัปฏบิตัิการ และระดบัหวัหน้างาน ซึ่งมพีนักงาน จ านวน  299 คน (ขอ้มูล ณ  
31 ตุลาคม 2556)  โดยผูว้จิยัไดค้ านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชเ้ป็นตวัแทนของประชากรโดยใชว้ธิกีารก าหนด
กลุ่มตวัอย่าง โดยใชห้ลกัการค านวณของ Taro Yamane’s ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างโดยต้องการใหเ้กดิความ
ผดิพลาดจากความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 5 หรอื 0.5 ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95 จากการ
ค านวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง (n) เท่ากบั 172 ตวัอย่าง ในงานวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
แบบมขีัน้ตอนดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้ว ิธ ีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบแบ่งแผนกตามสดัส่วน (Proportion Stratified 
random Sampling) จากจ านวนพนักงานบริษัทหลกัทรพัย์แห่งหนึ่ง โดยก าหนดสุ่มตวัอย่างดงักล่าวของแต่
ละแผนก ซงึมจี านวนทัง้หมด 6 แผนก ประกอบดว้ย      

1. แผนกเจา้หน้าทีก่ารตลาด มจี านวนทัง้หมด 186 คน  สุม่ 106 คน 
2. แผนกบญัชกีารเงนิ   มจี านวนทัง้หมด 15 คน  สุม่ 9 คน 
3. แผนกปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์ มจี านวนทัง้หมด 30 คน  สุม่ 17 คน 
4. แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ  มจี านวนทัง้หมด 17 คน  สุม่ 10 คน 
5. แผนกวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ มจี านวนทัง้หมด 12 คน  สุม่ 7 คน 
6. แผนกอื่นๆ  มจี านวนทัง้หมด 39 คน สุม่ 22 คน ประกอบดว้ย แผนกฝา่ยก ากบัดแูล 
การปฏบิตังิาน มจี านวนทัง้หมด 6 คน แผนกทีป่รกึษาการเงนิ มจี านวนทัง้หมด 8 คน แผนกบรหิาร

ความเสีย่ง มจี านวนทัง้หมด 8 คน แผนกทรพัยากรบุคคล มจี านวนทัง้หมด 6 คน แผนกพฒันาธุรกจิ มจี านวน
ทัง้หมด 7 คน แผนกส านักบรหิารกรรมการ มจี านวนทัง้หมด 4 คน รวมทัง้หมด 6 แผนก   

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธกีารสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็ตวัอย่าง
เฉพาะผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ตามแผนกที่ก าหนดไว้ในขัน้ตอนที่ 1 จนครบจ านวนขนาด
ตวัอย่าง 172 ตวัอย่าง  โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมนิค่าชนิด 
5ตวัเลอืก แบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ กบักลุ่มตวัอย่าง 30 ตวัอย่าง เพื่อหาความ
เชื่อมัน่ (Reliability) โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธ์ความเชื่อมัน่ (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วา
นิชย์บญัชา. 2550: 34-35) ค่าอลัฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมคี่าระหว่าง  0  ≤  
α ≤ 1 ค่าที่ใกล้เคยีงกบั 1 แสดงว่ามคี่าความเชื่อมัน่สูง(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2553: 343)  โดยแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับปจัจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กร ของพนักงานบริษัทหลกัทรพัย์แห่งหนึ่ง โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงาน โดยอาศยัข้อมูลของพนักงาน
บรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่ง ในการพจิารณาแบ่งช่วง เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อายุงาน ระดบั
ต าแหน่งงาน เงนิเดอืน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 7 ขอ้ 

ส่วนท่ี  2 แบบสอบถามเกีย่วกบั ปจัจยัแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิัท
หลกัทรพัย์แห่งหนึ่ง ขอ้ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลอืกตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ของ ลเิคอร์ท (Likert) ชนิด 5 ตวัเลอืก โดยแบบสอบถามเกี่ยวกบัความรูส้กึ ความคดิเหน็ของตวัพนักงาน ทีม่ี
ต่อค าถามแต่ละขอ้ โดยมคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ตวัเลอืก    
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานบริษัทหลกัทรัพย์แห่งหนึ่ง ขอ้
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลอืกตอบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ ลเิคอร์ท (Likert) 
ชนิด 5 ตวัเลอืก โดยแบบสอบถามเกี่ยวกบัความรู้สกึ ความคดิเหน็ของตวัพนกังานทีม่ต่ีอค าถามแต่ละขอ้ โดยมี
ค าตอบใหเ้ลอืก 5 ตวัเลอืก 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร ์
ดงันี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูล                
เชิงพรรณนาจะใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ                
ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืนและสถานภาพ โดยน ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และน าเสนอเป็น
รอ้ยละ (Percentage) 

2. การวเิคราะห์สถิตเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic)ในการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิสถติิ จะน าขอ้มูลทีไ่ด้
น ามาวเิคราะหท์างสถติดิว้ยเครื่องคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS เพื่อทดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้
โดยใชค้่าสถติต่ิางๆในการวเิคราะห ์

3. ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation : σ) ใชว้เิคราะหใ์หท้ราบถงึลกัษณะขอ้มลู 
 4. สถติทิีใ่ชห้าค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธอิลัฟ่า (α - Coefficient) ของ
คลอนบคั (Cronbach’ s alpha coefficient) ค่าอลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยจะมคี่าระหว่าง   
0  ≤  α ≤ 1  ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 แสดงว่ามคี่าความเชื่อมัน่สงู 
 5. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมุตฐิาน  
 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูหรอืเชงิซอ้น (Multiple regression Analysis) คอื  ทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปร 2 ตวัแปร หรอืระหว่างขอ้มูล 2 ชุด อยู่ในมาตราอนัตรภาค หรอืมาตราอตัราส่วน  โดยใชว้ธิกีาร
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression Analysis)  
 
ผลการวิจยั  
 1. ลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคลของพนกังานผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 172 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 
มอีายุ 31-40 ปี มสีถานภาพโสด / หย่ารา้ง / หมา้ย จ านวน มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีายุงานเฉลีย่ 1-3 
ปี มรีะดบัต าแหน่งงานระดบัปฏบิตักิาร มเีงนิเดอืน 20,001- 40,000 บาท   
 2. ปจัจยัแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพนัด้านทศันคติ พบว่าปจัจยัแรงจูงใจดา้นความไว้วางใจ (X5) 
และปจัจยัดา้นความยุตธิรรม (X1) สง่ผลต่อความผกูพนั ดา้นทศันคตขิองพนกังานบรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่ง โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

3.  ปจัจยัแรงจงูใจทีส่่งผลต่อความผูกพนัดา้นพฤตกิรรม เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความ
มัน่คงในงาน (X2) ดา้นความไวว้างใจ (X5) ดา้นความเขา้ใจต่อองคก์ร (X3) ส่งผลต่อความผูกพนั ดา้นพฤตกิรรม 
ของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย์แห่งหนึ่ง โดยปจัจยัด้านความมัน่คงในงาน (X2) ปจัจยัด้านความไวว้างใจ (X5) มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั สว่นปจัจยัดา้นความเขา้ใจต่อองคก์ร (X3)  มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. ปจัจยัแรงจงูใจทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัดา้นความถูกต้องหรอืบรรทดัฐานของสงัคม  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ปจัจยัด้านความเข้าใจต่อองค์กร (X3) ส่งผลต่อความผูกพนั ด้านความถูกตอ้งหรอืบรรทดัฐาน
ของสงัคม โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สว่นปจัจยัดา้นความมัน่คง
ในงาน (X2) ส่งผลต่อความผูกพนั ด้านความถูกต้องหรอืบรรทดัฐานของสงัคม  ของพนักงานบรษิทัหลกัทรพัย์ 
แห่งหนึ่ง โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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สรปุผลและอภิปรายผล 

1. จากการศึกษาปจัจยัแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพัน ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง           
มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลตามสมมตฐิาน ดงันี้ 

 1.1 พบว่าปจัจยัแรงจูงใจ ในด้านความยุติธรรม และด้านความไว้วางใจ ส่งผลต่อความผูกพนัด้าน
ทศันคต ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากพนกังานในบรษิทัไดร้บัการปฏบิตัจิากองคก์รในสิง่ต่างๆ 
ดว้ยความยุตธิรรม ท าใหพ้นกังานนัน้มคีวามรูส้กึกบับรษิทัในทางบวก มคีวามเชื่อใจในบรษิทั และรูส้กึว่าตนเองมี
ความส าคญักบับรษิทั ซึง่สง่ผลใหพ้นกังานมคีวามตัง้ใจในการปฏิบตัิงานเป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรบัและไว้วางใจ
ของเพื่อนร่วมงานรวมทัง้ผูบ้งัคบับญัชา โดยอาจไดร้บัมอบหมายใหท้ างานส าคญัแทนเวลาทีเ่พื่อนร่วมงานหรอื
ผูบ้งัคบับญัชาไม่อยู่ อกีทัง้ไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา โดยส่งพนักงานไปอบรมความรูต่้างๆ เพื่อน ามาใช้
ในองค์กร ซึ่งการกระท าต่างๆ ดงักล่าว จะส่งผลให้พนักงานรู้สกึภูมใิจที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และมี
ความสุขที่ได้ท างานในองค์กรนี้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของแมค็เชน และกลนีาว (McShane; & Glinow. 2005) 
เรื่อง ปจัจยัแรงจูงใจทีส่่งผลต่อความผูกพนัในองค์กร ในดา้นความยุตธิรรมและความไวว้างใจ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ขวัญเมือง ไตรนุช (2554) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร : กรณีศึกษา             
บรษิัท เวสเทริ์นดจิติอล (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ให้ทรรศนะคติว่า ตวัแปรอสิระ ได้แก่ จุดมุ่งหมายขององค์กร 
ลกัษณะงาน โอกาสที่ได้รบั มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผูกพนัองค์กรในทุกด้าน ได้แก่ ด้านทศันคต ิ        
ดา้นพฤตกิรรม ดา้นความถูกตอ้งหรอืบรรทดัฐานของสงัคม      

1.2 ปจัจยัแรงจูงใจในด้านความมัน่คงในงาน ด้านความไว้วางใจ ส่งผลต่อความผูกพนัด้านพฤติกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 มคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่มอีายุงานที ่1-3 ปี และรองลงมามอีายุงานมากกว่า 6 ปีขึน้ไป ซึง่จะเหน็ไดว้่า พนกังานมปีระสบการณ์ใน
การท างานพอสมควร ดงันัน้จงึเป็นทีไ่วว้างใจของผูบ้งัคบับญัชา ทีจ่ะมอบหมายใหท้ างานทีส่ าคญัแทนได ้พรอ้มทัง้
สง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามรูโ้ดยสง่เขา้อบรมคอรส์ความรูต่้างๆ ประกอบกบังานทีร่บัผดิชอบอยู่เป็นงานทีพ่นักงานมี
ความรูค้วามช านาญในงานนัน้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในองค์กรได้ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎี
ของ     เฟรดเดอรคิ เฮอรส์เบริก์ (Frederick Herzberg. 1959) ดา้นแรงจูงใจ (Motivator Factory) ในหวัขอ้ การ
ไดร้บัการยอมรบั (Recognition) และความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน (Advancement) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นฤมล นิราทร (2540) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานในธุรกจิโรงแรม ไดใ้หท้รรศนะไวว้่า 
ความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ค่าตอบแทน ความพอใจต่อนโยบายของโรงแรม โอกาสความก้าวหน้าในงาน          
การไดม้สี่วนร่วมแสดงความคดิเหน็ ความสมัพนัธก์บัผู้บงัคบับัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นปจัจยัที่ส่งผลกบัระดบั
ความผกูพนัต่อพนกังานในโรงแรมระดบักลางและระดบัสงูมากทีส่ดุ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญวุฒ ิบุญชม 
(2553) ศกึษาเรื่อง ความผกูพนัต่อองคก์าร : ศกึษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรยีนอสิลามสนัตชิน ไดใ้หท้รรศนะคติ
ว่า ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัในองคก์ารอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ความทา้ทาย
ของงาน ความก้าวหน้าของงาน ความมีอิสระในการท างาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สภาพแวดล้อม
องคก์าร และการกระจายอ านาจในองคก์าร แต่กรณีปจัจยัแรงจงูใจดา้นความเขา้ใจต่อองคก์รส่งผลต่อความผูกพนั
ด้านพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   มีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางตรงกนัข้ามกนั คือ          
ยิง่พนักงานที่ท างานกบับรษิทันานขึน้ ไดรู้ร้ายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายบรษิทั ตลอดจนเป้าหมาย พนัธะกจิของ
บริษัท แต่กลับมีความผูกพันในบริษัทลดลง อาจให้ความเห็นได้ว่า เมื่อพนักงานยิ่งท างานกับบริษัท รับรู้ถึง
รายละเอียดในนโยบาย หรือเป้าหมายของบริษัท แล้วพบว่า มกีารตัง้เป้าหมายที่สามารถท าให้ส าเรจ็ได้ยาก เช่น 
ตัง้เป้าหมายจะเป็นโบรกเกอรท์ีม่ชีื่อเสยีง ตดิอนัดบั 1 ใน 5 แต่ภายในมกีารท างานแบบไม่เป็นระบบ หรอืพบว่ามี
การบรหิารงานที่ไม่ด ีมรีะบบควบคุมภายในที่ไม่มปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ พนักงานมารบัรู้ ภายหลงัว่า สวสัดกิาร 
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ตลอดจนอตัราการขึน้เงนิเดอืนไม่เท่าหรอืน้อยกว่าบรษิทัทีท่ าธุรกจิประเภทเดยีวกนั ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่านี้ กจ็ะส่งผล
ใหพ้นกังานอาจท างานแบบไม่ตัง้ใจ ท างานแบบใหเ้สรจ็ไปวนัต่อวนั โดยไม่ค านึงถงึว่าตอ้งบรรลุเป้าหมายของงาน
หรอืไม่ และถา้มโีอกาสพนกังานกจ็ะยา้ยงานไปบรษิทัทีต่นเองคดิว่าดกีว่า การกระท าเหล่านี้แสดงใหเ้หน็ถงึความ
ผกูพนัของพนกังานทีม่ต่ีอบรษิทัลดลง 

1.3 ปจัจยัแรงจงูใจในดา้นความเขา้ใจต่อองคก์ร และดา้นความมัน่คงในงาน ส่งผลต่อความผูกพนัดา้น
ความถูกต้องหรือบรรทดัฐานของสงัคม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้มกนั ตามล าดบั กล่าวคอืในระยะแรกเมื่อพนักงานมคีวามเขา้ใจใน
วตัถุประสงค ์เป้าหมายขององคก์ร เป็นอย่างดแีลว้ โดยเฉพาะพนักงานเขา้ใหม่ อายุงานไม่มากจะแสดงถงึความ
ผกูพนัต่อบรษิทั โดยจะมกีารทุ่มเทการปฏบิตัิงาน ตลอดจน มคีวามจงรกัภกัด ีและซื่อสตัย์ต่อองค์กร แต่กรณี
ปจัจยัแรงจูงใจด้านความมัน่คงในงานเพิม่ขึน้ ส่งผลให้ความผูกพนัด้านความถูกต้องหรอืบรรทดัฐานของสงัคม
ลดลง จากการศกึษา พบว่า เมื่อพนกังานมคีวามรู ้ความสามารถในงานทีต่นเองรบัผดิชอบเป็นอย่างด ีกจ็ะมคีวาม
คาดหวงัอื่นๆ ตามมา เช่น คาดหวงัต้องการค่าตอบแทนทีม่ากขึน้ จงึตัง้ใจท าผลงานใหอ้อกมาด ีเพื่อใหเ้หมาะสม
กบัค่าตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัเพิ่ม ดงันัน้ความผูกพนัที่มีต่อองค์กรจึงแสดงออกในรูปแบบด้านพฤติกรรม คือ 
พนักงานมคีวามขยนั ตัง้ใจท างาน แต่ไม่ใช่ในด้านความถูกต้องหรอืบรรทดัฐานของสงัคม เช่น เมื่อตัง้ใจท างาน
เพื่อให้ได้รบัค่าตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัเพิม่ แต่ถ้าไม่ได้ค่าตอบแทนเพิม่ขึน้ พนักงานกอ็าจจะไม่ท า งานแบบ
ทุ่มเทหรอือุทศิตนให้องค์กร รวมถึงไม่จงรกัภกัดต่ีอองคก์รเหมอืนเดมิ ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ เฟรดเดอรคิ 
เฮอรส์เบริก์ (Frederick Herzberg. 1959) ด้านแรงจูงใจ (Motivator Factory) ในหวัขอ้ ความส าเรจ็ในงานที่ท า 
(Achievement) สว่นดา้นปจัจยัค ้าจุน้ (Hygiene Factor) ในหวัขอ้ ความมัน่คงในงาน (Job Security) และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ วรพนัธ์ เศรษฐแสง (2548) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงานการ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจงัหวดัฉะเชงิเทรา ไดใ้หท้รรศนะคตวิ่า ความส าคญัของงาน ความมอีสิระในการท างาน และการ
มสีว่นรวม ของพนกังานมรีะดบัความสมัพนัธต่์อองคก์รสงู 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้น้ี 
 จากผลการศกึษาวเิคราะหแ์ละสรุปผลการศกึษาขา้งต้น ท าใหท้ราบถงึปจัจยัแรงจูงใจทีส่่งผลต่อความ
ผกูพนัของพนกังานบรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่ง เพื่อน าผลการศกึษาทีไ่ดใ้นครัง้นี้ไปใชว้างแผนรักษาพนักงานใหค้ง
อยู่กบัองคก์ร และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรุงพฒันาการบรหิารทรพัยากรดา้นบุคคลของบรษิทั ทีไ่ดจ้ากงานวจิยั ดงันี้   
 ปจัจยัแรงจงูใจ แยกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 1.  ด้านความยุติธรรม ผู้บริหารและหวัหน้าควรพจิารณาในเรื่องค่าตอบแทนของพนักงาน และการ
เลื่อนต าแหน่งของพนกังานใหเ้หมาะสมและเป็นธรรม โดยพจิารณาจากความสามารถ หน้าที ่โดยควรเปรยีบเทยีบ
กบับรษิัทที่ท าธุรกิจประเภทเดยีวกนั เพื่อเป็นการรกัษาบุคลากรที่มคีวามรู้มีความสามารถ และเป็นการรกัษา
พนักงานใหม่ๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ให้คงอยู่กบับรษิทัต่อไป ซึง่จะช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการรบั
พนักงานใหม่ ซึง่จากผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัแรงจูงใจด้านความยุตธิรรมส่งผลต่อความผูกพนัด้านทศันคตขิอง
พนกังาน   
 2.  ด้านความมัน่คงในงาน ผู้บรหิารหรือหวัหน้างาน ควรส่งเสริมให้พนักงานมคีวามช านาญในงานที่
ตนเองรบัผดิชอบ โดยใหม้กีารเขา้ฝึกอบรมเพิม่พนูทกัษะในงานของตนเอง เพื่อพนักงานจะไดป้ฏบิตังิานไดอ้ย่าง
มัน่ใจ และเมื่อช านาญในงานกจ็ะเป็นการพลกัดนัใหเ้กดิความกา้วหน้าในองคก์รได ้ซึง่จากการวจิยั พบว่า ปจัจยั
แรงจงูใจดา้นความมัน่คงในงานสง่ผลต่อความผกูพนัของพนกังาน ดา้นพฤตกิรรม  
 3.  ดา้นความเข้าใจต่อองค์กร ผูบ้รหิาร ควรสื่อสารประชาสมัพนัธใ์ห้พนักงานในองคก์ร รบัทราบถึง
นโยบายต่างๆ เป้าหมาย พนัธกจิ และการตดัสนิใจต่างๆ ขององคก์ร เพื่อพนักงานจะไดร้บัทราบว่า บรษิทัก าลงั
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ด าเนินการอะไรอยู่ และมจีุดมุ่งหมายอย่างไร พนักงานจะได้รูถ้งึแนวทางในการปฏบิตัิงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
และปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามทีอ่งคก์รตอ้งการ  
 4.  ดา้นการมสีว่นรวมของพนกังาน ผูบ้รหิารของบรษิทัหลกัทรพัย ์ ควรใหค้วามส าคญัต่อพนักงานใน
ด้านการมีส่วนร่วม ในกรณีที่มีการเข้าร่วมประชุม ควรให้พนักงานที่เข้าร่วมประชุมได้มี โอกาสในการร่วม
ตัดสนิใจในที่ประชุมดงักล่าว หรือทุกครัง้ที่มีการจดักิจกรรม ควรให้โอกาสพนักงานในการร่วมวางแผนงาน
หรอืแก้ไขปญัหาในกจิกรรมนัน้ เพื่อให้พนักงานเกดิความร่วมมอืร่วมใจสามัคคีก ัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์           
อ ันด ีระหว่า งพนักงานด ้วยก ัน  ซึ ่ง จะ เป็นผลด ีต่อการ ปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ เกีย่วกบัปจัจยัแรงจงูใจในดา้นการมสีว่นร่วมของพนกังาน อยู่ในระดบัปานกลาง   
 5.  ดา้นความไวว้างใจ  ผูบ้รหิารและหวัหน้า ควรไวว้างใจในตวัพนักงาน ควรส่งเสรมิใหพ้นักงานไดม้ี
การเขา้คอรสอบรมความรูอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อพนักงานจะไดน้ าความรูน้ัน้มาใชใ้นองคก์ร หรอืหวัหน้าอาจยอมรบั
ขอ้เสนอแนะของพนกังานมาปรบัใชใ้นแผนกตนเอง  ตลอดจนอาจมอบหมายงานใหพ้นักงานทีอ่ยู่ใต้บงัคบับญัชา
ท าแทนเวลาทีต่นเองไม่อยู่   เพื่อพนักงานจะไดรู้ส้กึว่าตนเองมีค่า เป็นที่ยอมรบัและไว้วางใจของหวัหน้าและ
องค์กร ซึ่งจากการวิจยั พบว่า ปจัจยัแรงจูงใจด้านความไว้วางใจพนักงาน ส่งผลต่อความผูกพนัด้านทศันคต ิ
และดา้นพฤตกิรรมของพนกังาน   

 
กิตติกรรมประกาศ 
               สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะหข์อง อาจารย ์ดร.พนิต กุลศริ ิประธานกรรมการ และ
อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์ กรีตอิงักรู กรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ และผูช้่วยศาตราจารย ์ดร.กาญณ์ระว ีอนนัตอคัรกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาในการท าสารนิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอนัมคี่ากรุณาให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และตรวจสอบแก้ไข
ขอ้บกพร่องของสารนิพนธ์ นับตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนกระทัง่เสร็จเรยีบร้อยสมบูรณ์ ผู้วจิยัจึงขอขอบพระคุณ             
เป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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