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บทคดัย่อ 
 

  การวิจัยครัง้นี้  มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
กรณีศกึษา บรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์
ขอ้มลู ใชส้ถติริอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติวิเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างประชากรสองกลุ่ม
ทีเ่ป็นอสิระกนั (Independent t-test) สถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis Of Variance: 
ANOVA) และสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 ผลการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มสีถานภาพโสด  
มวีุฒิการศกึษาระดบัปริญญาตร ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท และมีระยะเวลาในการท างาน
ระหว่าง 1 – 5 ปี 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
 1. ปจัจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ในดา้นอายุ และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลท าใหพ้นักงานมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ในดา้นความมอีสิระในการท างาน ดา้นความรบัผดิชอบในงาน ดา้นการมสี่วนร่วม
ในการบรหิารงาน และดา้นความกา้วหน้าในการท างาน มคีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
 3. ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างาน ในดา้นลกัษณะทางกายภาพของทีท่ างาน ดา้นสมัพนัธภาพระหว่าง
พนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา และดา้นสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัเพื่อนร่วมงาน มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน 
 
ค าส าคญั: ความผกูพนั องคก์ร พนกังาน 
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1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



 2 

 Abstract 
 
 The research aims to study factors affecting engagement of the employees in organization: Case 
study of an information management company. A questionnaire is the tool for data collection. Statistics for 
data analysis are percentage, arithmetic mean, standard deviation, Independent t-test, one-way analysis of 
variance: ANOVA and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The study showed that most respondents are female, at the age between 21 to 30 years old, 
single status, hold a bachelor’s degree, earn monthly income between 10,001 to 20,000 Baht and have 
worked between 1 to 5 years. 

 Results of hypotheses testing at the statistical significance level of 0.05 are as follows: 

1. The personal characteristics factors in terms of age and highest education level have effects on 
employees engagement. 

2. Job characteristics factors in terms of work freedom, job responsibility, participation in 
management of work and career progression are correlated with overall job engagement of the employees in 
organization. 

3. Work environment factors in term of physical evidence of workplace, relationship of employees 
with supervisor and relationship of employees with colleague are correlated with overall job engagement of 
the employees in organization. 
 
Keywords: Attachment, Organization, Personnel 

 
บทน า 

 ในปจัจุบนัปจัจยัเรื่องของการบรหิารงาน และพฒันาทรพัยากรมนุษย์ เป็นปจัจยัที่มีความส าคญัที่จะน า
องคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ องคก์รทีส่ามารถจงูใจ และสรา้งความผกูพนักบัพนกังานทีถ่อืว่าเป็นทุนมนุษยข์ององคก์รไดน้ัน้ 
มแีนวโน้มว่าการบรหิารงานขององคก์รจะประสบความส าเรจ็ตามไปดว้ย สิง่ทีอ่งคก์รตอ้งใหค้วามส าคญัคอื การเตรยีม
ความพรอ้มดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์ ในแง่มุมต่างๆ อาทเิช่น การสรรหา การคดัเลอืก การด ารงรกัษา
พนักงาน การออกแบบระบบงาน ตลอดจนการสร้างวฒันธรรมองคก์รเพื่อให้เกดิความพงึพอใจในการท างาน และ
เพิม่พนูความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

บรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง* บรหิารงานดา้นการใหบ้รกิารบนัทกึขอ้มูล การติดต่อสอบถามขอ้มูล และการ
จดัเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิสนิเชื่อในประเทศไทย เป็นบรกิารหลกัในการสรา้งผลก าไรใหบ้รษิทั  นอกจากนัน้ยงัมธีุรกจิ
เกีย่วเน่ืองอื่นๆ มาเพิม่เตมิต่อยอดใหบ้รษิทัสามารถสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์และบรกิารทีเ่ขา้ถงึความต้องการของลูกคา้ 
เพื่อสนับสนุนให้บริษัทรักษาฐานลูกค้าให้ยัง่ยืน กลยุทธ์หลักในการบริหารงานภายในมุ่งเน้นความส าคัญของ 
“พนักงาน” และ “บรรยากาศ” ในองคก์ร ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรอนัล ้าค่า เพราะเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะท าใหอ้งคก์รประสบ
ความส าเรจ็ มกีารน าเอาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาเป็นสว่นเสรมิในการท างาน ซึง่เป็นส่วนส าคญัทีช่่วยท าใหพ้นักงาน
เกดิความคดิแปลกใหม่ สร้างสรรค์ มคีวามคล่องตวัในการด าเนินงาน เกดิความพงึพอใจในการท างาน และมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์ร 

แต่ในช่วงทีผ่่านมาบรษิทัก าลงัประสบปญัหาดา้นทรพัยากรมนุษยเ์น่ืองจากมอีตัราการลาออกของพนักงานสงู 
ส่งผลให้ต้องมกีารปรบัเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการบรหิารงาน และโครงสร้างองค์กรใหม่ จากเหตุผลดงักล่าวท าให้
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ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานในบรษิทั โดยต้องการทีจ่ะ
ศกึษาว่ามปีจัจยัใดบา้งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร รวมถงึระดบัความผูกพนัของพนักงานทีม่ต่ีอองคก์ร 
เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัองคก์ร ไม่ว่าต่อพนักงานหรอืผูบ้รหิาร ทัง้ในแง่
ของการน าไปใชพ้ฒันา และเป็นขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพื่อเพิม่ศกัยภาพการท างาน และ
รกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพใหค้งอยู่กบัองคก์ร ตลอดจนน าไปเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสนิใจ และการวางแผน
พฒันาองคก์รในดา้นอื่นๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ในปจัจุบนั และอนาคต 

 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 ในการด าเนินงานวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้จุดมุ่งหมายไวด้งันี้ 
  1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา รายไดต่้อ
เดอืน และระยะเวลาในการท างาน ทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นลกัษณะงาน กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนักงานในบรษิทั
จดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง 
 3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมในการท างาน กบัความผูกพนัต่อองค์กร ของ
พนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.   ตวัแปรอิสระหรอืตวัแปรต้น (Independent Variable) มอียู่ 3 ตวัแปรดงันี้ 
        1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์
  1.2  ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน 
  1.3  ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างาน 
 2.   ตวัแปรตาม (Dependent Variable)   ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 1. ปจัจยัดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และ
ระยะเวลาในการท างาน ที่แตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงานในบรษิัทจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง 
แตกต่างกนั 
 2, ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความมอีสิระในการท างาน ความรบัผดิชอบในงาน การมสี่วนร่วมในการ
บรหิารงาน และความกา้วหน้าในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร ของพนักงานในบรษิทัจดัการ
ขอ้มลูแห่งหนึ่ง 
 3. ปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพของที่ท างาน  สมัพนัธภาพระหว่าง
พนักงานกบัผู้บงัคบับญัชา และสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัเพื่อนร่วมงาน  มคีวามสมัพนัธ์กับความผูกพนัต่อ
องคก์ร ของพนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร Bruce Buchanan (1974: 533-546) [1] ความผูกพนัต่อองคก์ร 
หมายถงึ ลกัษณะสามประการ คอื ประการแรก คอื ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบัองคก์ร (Identification) โดยเตม็ใจ
ทีป่ฏบิตังิาน ยอมรบัค่านิยม วตัถุประสงคข์ององคก์ร และถอืเสมอืนว่าเป็นของตน ประการทีส่องคอื การเขา้มสี่วนร่วม
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ในองคก์ร (Involvement) โดยเป็นการเขา้มสีว่นร่วมในกจิกรรมขององคก์รตามบทบาทของตนอย่างเตม็ที่ และประการ
สดุทา้ยคอื การจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร (Loyalty) 
 Steers (1983: 62) [2] ไดน้ิยามความผกูพนัต่อองคก์รว่า เป็นความสมัพนัธอ์ย่างแรงกลา้ในการเป็นสมาชกิ 
และการมสีว่นร่วม (Involment) ในองคก์รอย่างน้อย 3 ประการ คอื ประการแรกเป็นความผูกพนัอย่างแน่นแฟ้นทีม่ต่ีอ
องคก์รทีต่นเองท างานอยู่ ประการทีส่องเป็นความเชื่ออย่างแรงกลา้ทีจ่ะยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร และ
ประการสุดท้ายมคีวามเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อท าประโยชน์ให้กบัองค์กร และความปรารถนา
อย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่การเป็นสมาชกิองคก์ร 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร  สเตยีร ์(Steers, 1977) ไดศ้กึษาปจัจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดอทิธพิล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์ร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื 
 1.  ปจัจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิานในองค์กร และ
ระดบัต าแหน่ง 
 2.  ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิไดแ้ก่ ความมอีสิระในงาน งานทีม่โีอกาสปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น การมสี่วนร่วมในการ
บรหิารงาน ความรบัผดิชอบในงาน 
 3.  ประสบการณ์ในการปฏบิตัิงาน ได้แก่ ความรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองค์กร ความน่าเชื่อถอื และ
พึง่พาไดข้ององคก์ร ทศันคตขิองเพื่อนร่วมงานต่อองคก์ร และความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัการตอบสนองจากองคก์ร 
 ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) ของวรูม (Vroom. 1964) [3] ทฤษฎนีี้กล่าวถงึบุคคลเลอืก
การรบัรู้ตามความคาดหวัง รางวัลที่คาดว่าจะได้รับ ในด้านงานบุคคลจะเลือกท างานในระดับที่ผลออกมาได้รับ
ประโยชน์สงูสดุ เขาจะท างานหนกัถา้เขาคาดหวงัว่าความพยายามของเขาจะน าไปสูร่างวลัทีเ่ขาตอ้งการ ในดา้นรายรบั
หรอืต าแหน่งทีส่งูขึน้ Vroom ไดเ้สนอรปูแบบของความคาดหวงัในการท างานเรยีกว่า VIE Theory ซึง่ไดร้บัความนิยม
อย่างมากในการอธบิายกระบวนการจงูใจของมนุษยใ์นการท างาน 
 V = Valance หมายถงึระดบัความรุนแรงของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายรางวลัคอืคุณค่าหรอื
ความส าคญัของรางวลัทีบุ่คคลใหก้บัรางวลันัน้ 
 I = Instrumentality หมายถงึความเป็นเครื่องมอืของผลลพัธ ์(Outcomes) หรอืรางวลัระดบัที ่1 ทีจ่ะน าไปสู่
ผลลพัธท์ี ่2 หรอืรางวลัอกีอย่างหนึ่ง คอืเป็นการรบัรูใ้นความสมัพนัธข์องผลลพัธท์ีไ่ด ้(เชื่อมโยงรางวลักบัผลงาน) 
 E = Expectancy ไดแ้ก่ ความคาดหวงัถงึความเป็นไปไดข้องการไดซ้ึง่ผลลพัธห์รอืรางวลัทีต่้องการเมื่อ
แสดงพฤตกิรรมบางอย่าง 
 ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะสว่นบุคคล หรอืลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์หมายถงึ ลกัษณะแต่
ละบุคคลแตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ จะมอีทิธพิลต่อการสื่อสาร ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย (พรทพิย ์วรกจิโภคาทร. 2529: 312 -315) [4] 
 1.  เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่าคุณลกัษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญงิทีต่่างกนัส่งผลใหก้าร
สื่อสารของชายและหญิงต่างกนั เช่น การวจิยัการชมภาพยนตรโ์ทรทศัน์ของเดก็วยัรุ่นพบว่าเดก็วยัรุ่นชายสนใจ
ภาพยนตรส์งคราม และจารกรรมมากทีสุ่ด ส่วนเดก็วยัรุ่นหญงิสนใจภาพยนตรว์ทิยาศาสตรม์ากทีสุ่ด แต่กม็งีานวจิยั
หลายชิน้ทีแ่สดงว่าชายและหญงิมกีารสือ่สาร และรบัสือ่ไม่ต่างกนั 
 2.  อายุ (Age) การจะสอนผูท้ี่มอีายุแตกต่างกนัใหเ้ชื่อฟงั หรอืเปลีย่นทศันคตหิรอืเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้ มี
ระดบัความยากง่ายต่างกนั ยิง่มอีายุมาก การทีจ่ะสอนใหเ้ชื่อฟงัหรอืเปลีย่นทศันคต ิและเปลีย่นพฤตกิรรมกย็ิง่ยากขึน้ 
การวจิยัโดย ซ.ีเมเบลิ (C. Maple) และไอ แอล เจนิส และดเีรฟ์ (I.L. Janis; & D.Rife) ไดท้ าการวจิยัและใหผ้ลสรุปว่า 
การชกัจูงจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคน จะยากขึน้ตามอายุของคนที่เพิม่ขึน้ นอกจากนี้อายุยงัมคีวามสมัพนัธก์บั
ขา่วสาร และสือ่อกีดว้ย เช่น ภาษาทีใ่ชใ้นวยัต่างกนั กย็งัมคีวามแตกต่างกนั โดยจะพบว่าภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบ
ในคนหนุ่มสาว มากกว่าผูส้งูอายุ เป็นตน้ 
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 3.  การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่ าคญัมากทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของ
ผูร้บัสาร ดงังานวจิยัหลายชิน้ทีช่ีว้่า การศกึษาของผู้รบัสารนัน้ท าใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสื่อสารต่างกนัไป  เช่น 
บุคคลทีม่กีารศกึษาสงู จะสนใจขา่วสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และมกัเปิดรบัสือ่สิง่พมิพม์าก 
 4.  ฐานะทางสงัคม และเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึ อาชพี รายได ้เชือ้ชาต ิ
ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมของบุคคล โดยมงีานวจิยัหลายเรื่องที่
ไดพ้สิจูน์แลว้ว่า ฐานะทางสงัคม และเศรษฐกจินัน้มอีทิธพิลต่อทศันคต ิและพฤตกิรรมของบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คอื พนักงานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง ปี พ.ศ.2555 
จ านวน 115 คน เป็นเพศชาย 42 คน เพศหญงิ 73 คน 
 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั คอื  
 เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งครอบคลุมข้อมูลที่
ตอ้งการศกึษา แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ ซึง่ลกัษณะของค าถามจะ
เป็นแบบหลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Question) ประกอบดว้ยค าถามทีเ่กีย่วกบั เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิและปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างาน 
จ านวน 13 และ 12 ขอ้ตามล าดบั มลีกัษณะค าถามแบบปลายปิด โดยใชร้ะดบัมาตรวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) แต่ละขอ้นัน้จะมคี าตอบใหเ้ลอืกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale 
โดยแต่ละขอ้แบ่งการแสดงความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กร จ านวน 8 ขอ้ มลีกัษณะค าถามปลายปิด โดยใช้
ระดบัมาตรวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แต่ละขอ้นัน้จะมคี าตอบให้เลอืกตอบแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale โดยแต่ละขอ้แบ่งการแสดงความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั 
 
ผลการวิจยั  
 จากการศึกษาวิจยั เรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศกึษา บริษัทจดัการ
ขอ้มลูแห่งหนึ่ง สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มจี านวน 73 คน คดิเป็นร้อยละ 63.50 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.50 
 2. พนักงานส่วนใหญ่มอีายุ 21 – 30 ปี มจี านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.30 รองลงมาเป็นพนักงานทีม่ี
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มจี านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.10 พนกังานทีม่อีายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มจี านวน 4 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.50  และพนกังานทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป มจี านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.10 
 3. พนักงานส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด มจี านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.70 รองลงมามสีถานภาพสมรส 
มจี านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 และสถานภาพหย่ารา้ง มจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.80 
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4. พนกังานสว่นใหญ่มวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมจี านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.80 รองลงมาเป็น
พนกังานทีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.40 และเป็นพนักงานทีม่วีุฒกิารศกึษา
สงูกว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.80 

5. พนักงานส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท มจี านวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 78.30 
รองลงมาเป็นพนักงานทีม่รีายได้ต่อเดอืน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มจี านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 14.8 
พนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท มจี านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.30 และพนักงานที่มี
รายไดต่้อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป มจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.60 

6. พนักงานส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการท างาน 1 – 5 ปี มจี านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.50 รองลงมา
เป็นพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน น้อยกว่า 1 ปี มจี านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.60 พนกังานทีม่รีะยะเวลาใน
การท างาน 6 – 10 ปี มจี านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.30  และพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน มากกว่า 10 ปี มี
จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.60 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านลกัษณะงาน ในด้านความมีอิสระในการท างาน ด้าน
ความรบัผิดชอบในงาน ด้านการมีส่วนรว่มในการบริหารงาน และด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลปจัจยัดา้นลกัษณะงาน พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัลกัษณะงาน 
ในระดบัมากทุกดา้น โดยในดา้นการมสีว่นร่วมในการบรหิารงาน มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 3.94 รองลงมาเป็นดา้นความ
รบัผดิชอบในงาน ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน และดา้นดา้นความมอีสิระในการท างาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81, 
3.53 และ 3.42 ตามล าดบั และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น ไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

ด้านความมีอิสระในการท างาน 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นความมอีสิระในการท างาน ในระดบัมาก 

โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.42 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในขอ้ท่านสามารถแบ่งเวลาให้กบัการท างาน และเวลา
ส่วนตวัได้อย่างลงตวั และเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากบั 3.60 รองลงมาเป็นขอ้ท่านคดิว่าระบบ
รกัษาความปลอดภยัดา้นขอ้มูลในการท างานขององคก์รไม่เป็นอุปสรรคในการปฏบิตังิานของท่าน อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46 ส่วนในขอ้ท่านมโีอกาสใชค้วามสามารถเพื่อพฒันางานทีท่ าอยู่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  และ
ขอ้ท่านได้รบัอ านาจในการจดัการขอ้มูลในการท างานของตนเองอย่างเตม็ที่  อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.35 และ 3.28 ตามล าดบั 

ด้านความรบัผิดชอบในงาน 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัด้านความรบัผดิชอบในงาน ในระดบัมาก 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นความรบัผดิชอบใน
งาน ในระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่านคดิว่าองคก์รไดม้อบหมายงานทีม่คีวามส าคญักบัท่าน และรูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ดท้ า 
มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 3.88 รองลงมาเป็นขอ้องคก์รของท่านมกีารมอบหมายงานใหม่ๆ ใหท้่านท าเสมอ และขอ้ท่าน
คดิว่าองคก์รของท่านมกีารก าหนดบทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 และ 3.71 ตามล าดบั 

ด้านการมีส่วนรว่มในการบริหารงาน 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นการมสีว่นร่วมในการบรหิารงาน ในระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นการมสี่วนร่วมใน
การบรหิารงาน ในระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานได้มสี่วนร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็ และตดัสนิใจเรื่องทีม่ผีลต่องาน มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.07 รองลงมาเป็นขอ้ท่านมโีอกาสไดเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมขององค์กรอยู่เสมอ และขอ้ท่านทราบว่าการท างานของท่านเป็นส่วนหนึ่งในความส าเรจ็ขององค์กร โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 และ 3.89 ตามล าดบั  



 7 

ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
ผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นความกา้วหน้าในการท างาน ในระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในขอ้ท่านคดิว่าการเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งในองคก์ร 
ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ และความสามารถ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 3.81 รองลงมาเป็นข้อเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัอาชพีอื่นทีใ่ชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์พอๆ กนัอาชพีนี้ท าใหท้่านกา้วหน้าทดัเทยีมกบั
อาชพีอื่น อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 และในขอ้องคก์รของท่านส่งเสรมิใหพ้นักงานไดม้โีอกาสการเรยีนต่อ 
หรอืฝึกอบรมต่างๆ เสมอ อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.08 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมในการท างาน ในด้านลกัษณะทาง
กายภาพของท่ีท างาน ด้านสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัผู้บงัคบับญัชา และด้านสมัพนัธภาพระหว่าง
พนักงานกบัเพื่อนรว่มงาน 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมในการท างาน พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัด้าน
สิง่แวดลอ้มในการท างาน ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนักงานมคีวาม
คดิเหน็ต่อปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมในการท างาน ในระดบัมากทุกดา้น โดยในด้านลกัษณะทางกายภาพของทีท่ างาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 3.91 รองลงมาเป็นด้านสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัเพื่อนร่วมงาน และด้านสมัพนัธภาพ
ระหว่างพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 และ 3.52 ตามล าดบั และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ในแต่
ละดา้น ไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพของท่ีท างาน 
ผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพของทีท่ างาน ใน

ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพของทีท่ างาน ในระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้คอมพวิเตอรท์ี่ใชใ้นการท างานของท่านมสีภาพที่ดพีร้อมใช้
งานมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 4.11 รองลงมาเป็นขอ้องคก์รใหก้ารใส่ใจดูแลดา้นความปลอดภยัสถานทีภ่ายในทีท่ างาน
อย่างเหมาะสม ข้อสถานที่ท างานมีพื้นที่เพียงพอกบัจ านวนพนักงาน และข้อองค์กรของท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใชใ้นการท างานอย่างเพยีงพอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98, 3.83 และ 3.70 ตามล าดบั 

ด้านสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัผูบ้งัคบับญัชา 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัด้านสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบั

ผู้บงัคบับญัชา ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในข้อผู้บงัคบับญัชาชี้แนะ
แนวทางในการปฏบิตังิานใหแ้ก่ท่าน อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 3.79 รองลงมาเป็นขอ้เมื่อท่านท างาน
ผดิพลาดท่านกลา้ทีจ่ะรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ และขอ้ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็นกนัเองกบัท่าน อยู่ในระดบัมาก 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.64 และ 3.44 ตามล าดบั ส่วนในขอ้ผู้บงัคบับญัชาปกป้องท่านในกรณีที่มีความขดัแย้งกบั
บุคคลภายนอก อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 

ด้านสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัเพื่อนรว่มงาน 
ผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัเพื่อน

ร่วมงาน ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้น
สมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัเพื่อนร่วมงาน ในระดบัมากทุกขอ้ โดยในขอ้ท่านและเพื่อนร่วมงานมคีวามสนิทสนม
เป็นกนัเอง มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 3.88 รองลงมาเป็นขอ้ท่านไดร้บัการยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน ขอ้ท่านและ
เพื่อนร่วมงานใหเ้กยีรต ิและไม่กา้วก่ายเรื่องสว่นตวัซึง่กนัและกนั และขอ้ท่านและเพื่อนร่วมงานช่วยเหลอื และร่วมมอื
กนัแกไ้ขปญัหาในการท างานเป็นอย่างด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54, 3.51 และ 3.42 ตามล าดบั 
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 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลด้านความผกูพนัต่อองคก์ร 
ผลการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นความผูกพนัต่อองคก์ร พบว่า พนักงานมรีะดบัความผูกพนัต่อองค์กร ในระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในขอ้ท่านเต็มใจทีจ่ะใช้ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพื่อใหง้านขององคก์รประสบส าเรจ็ อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 4.09 รองลงมาเป็นขอ้ท่าน
ยนิดทีีจ่ะเลอืกท างานทีอ่งคก์รแห่งนี้มากกว่าองคก์รอื่นในลกัษณะเดยีวกนั หากสามารถเลอืกได้ ขอ้ท่านรูส้กึว่าปญัหา
ขององค์กร คอืปญัหาของท่าน ขอ้ท่านมกัจะพูดถึงองค์กรในทางที่ดี และชื่นชมยกย่องให้ผู้อื่นฟงัอยู่เสมอ ข้อท่าน
ท างานโดยค านึงถงึชื่อเสยีงขององคก์รทีท่่านท างานอยู่เสมอ ขอ้ท่านเตม็ใจทีจ่ะเสยีสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อใหอ้งคก์ร
ของท่านประสบความส าเรจ็ และขอ้ท่านเตม็ใจ และมคีวามสุขถ้าไดท้ างานกบัองคก์รนี้ตลอดอายุการท างานของท่าน 
อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70, 3.66, 3.62, 3.61, 3.59 และ 3.48 สว่นในขอ้ท่านรูส้กึว่าความส าเรจ็ขององคก์ร 
คอืความส าเรจ็ของท่าน อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24 
 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ปจัจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา 
รายไดต่้อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานในบรษิทัจดัการ
ขอ้มลูแห่งหนึ่ง แตกต่างกนั 

โดยสามารถจ าแนกออกเป็นสมมตฐิานย่อยได ้6 สมมตฐิาน สรุปขอ้มลูได ้ดงันี้  
สมมติฐานข้อท่ี 1.1 พนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง ทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร

ไม่แตกต่างกนั หมายความว่า พนกังานเพศชายมคีวามผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนักบัพนกังานเพศหญงิ ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 พนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่งทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร
แตกต่างกนั ผลการวเิคราะหค์วามผูกพนัเป็นรายคู่จ าแนกตามอายุ พบว่า พนักงานทีม่อีายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 
มคีวามผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างจากพนกังานทีม่อีายุ 21 – 30 ปี หมายความว่า พนกังานทีม่อีายุน้อยกว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่า พนักงานทีม่อีายุ 21 – 30 ปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
พนกังานทีม่อีายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างจากพนักงานทีม่อีายุ  41 ปีขึน้ไป 
หมายความว่า พนกังานทีม่อีายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มคีวามผกูพนัต่อองคก์รน้อยกว่า พนักงานทีม่อีายุ 41 ปีขึน้
ไป อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และพนักงานทีม่อีายุ 31 – 40 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่าง
จากพนักงานทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป หมายความว่า พนักงานที่มอีายุ 31 – 40 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่า 
พนกังานทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ส่วนคู่อื่นๆ ไม่
พบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 พนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่งทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามผกูพนั
ต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั หมายความว่า พนักงานโสด สมรส และหย่าร้าง /หมา้ย มคีวามผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 พนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามผกูพนั
ต่อองค์กรแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์ความผูกพนัเป็นรายคู่จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า พนักงานที่มรีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี มคีวามผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างจากพนักงานที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
หมายความว่า พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่า พนักงานที่มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.5 พนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่งทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร
ไม่แตกต่างกนั หมายความว่า พนักงานทีม่รีายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท และ 30,001 บาทขึน้ไป มคีวามผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมไม่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.6 พนักงานในบรษิัทจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่งที่มรีะยะเวลาในการท างาน แตกต่างกนั มี
ความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั หมายความว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 – 5 
ปี ระหว่าง 6 – 10 ปี และ มากกว่า 10 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความมอีสิระในการท างาน ความรบัผดิชอบในงาน การมี
สว่นร่วมในการบรหิารงาน และความกา้วหน้าในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร ของพนักงานใน
บรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง 

โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ดา้น สรุปขอ้มลูได ้ดงันี้ 
 ด้านความมีอิสระในการท างาน 

ปจัจยัด้านลกัษณะงาน ในดา้นความมอีสิระในการท างานโดยรวม มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัโดยรวม
ของพนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.214 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ค่อนข้างต ่า กล่าวคอื ถ้าพนักงานในองค์กรได้รบัอิสระในการท างานมากขึน้ พนักงานก็จะมีความผูกพนัต่อองค์กร
เพิม่ขึน้เลก็น้อย และสามารถวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ได ้ดงันี้ 

ดา้นความมอีสิระในการท างาน ในขอ้ท่านได้รบัอ านาจในการจดัการขอ้มูลในการท างานของตนเองอย่าง
เตม็ที ่ในขอ้ท่านสามารถแบ่งเวลาใหก้บัการท างาน และเวลาส่วนตวัไดอ้ย่างลงตวั และเหมาะสม และในขอ้ท่านคดิว่า
ระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลในการท างานขององค์กรไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของท่าน มี
ความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัโดยรวมของพนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ส่วนในข้อท่านมีโอกาสใช้ความสามารถเพื่อพัฒนางานที่ท าอยู่ให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัโดยรวมของพนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ด้านความรบัผิดชอบในงาน 

ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ในดา้นความรบัผดิชอบในงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัโดยรวมของ
พนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดย
มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.268 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ค่อนขา้งต ่า กล่าวคอื ถา้พนกังานในองคก์รไดร้บัความรบัผดิชอบในงานมากขึน้ พนักงานกจ็ะมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร
เพิม่ขึน้เลก็น้อย และสามารถวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ได ้ดงันี้ 

ดา้นความรบัผดิชอบในงาน ในขอ้องคก์รของท่านมกีารมอบหมายงานใหม่ๆ ใหท้่านท าเสมอ  ในขอ้ท่านคดิ
ว่าองคก์รของท่านมกีารก าหนดบทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจน และในขอ้ท่านคดิว่าองคก์รไดม้อบหมายงานทีม่คีวามส าคญักบั
ท่าน และรู้สกึภาคภูมใิจที่ได้ท า มีความสมัพนัธต่์อความผูกพนัโดยรวมของพนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ด้านการมีส่วนรว่มในการบริหารงาน    

ปจัจยัด้านลกัษณะงาน ในด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ต่อความผูกพนั
โดยรวมของพนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.489 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั 
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ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าพนักงานในองคก์รมสี่วนร่วมในการบรหิารงานมากขึน้ พนักงานกจ็ะมคีวามผูกพนัต่อ
องคก์รเพิม่ขึน้ปานกลาง และสามารถวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ได ้ดงันี้ 

ดา้นการมสีว่นร่วมในการบรหิารงาน ในขอ้องคก์รของท่านเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดม้สี่วนร่วมในการแสดง
ความคดิเหน็ และตดัสนิใจเรื่องทีม่ผีลต่องาน ในขอ้ท่านมโีอกาสไดเ้ขา้ร่วมการประชุมขององคก์รอยู่เสมอ และในขอ้
ท่านทราบว่าการท างานของท่านเป็นส่วนหนึ่งในความส าเรจ็ขององคก์ร  มคีวามสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัโดยรวมของ
พนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน   
 ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ในดา้นความกา้วหน้าในการท างานโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัโดยรวม
ความผกูพนัโดยรวมของพนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.536 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัใน
ทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าพนักงานในองคก์รมคีวามกา้วหน้าในการท างานมากขึน้ กจ็ะมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้ปานกลาง และสามารถวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ได ้ดงันี้ 

ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ในข้อท่านคิดว่าการเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งในองค์กร ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ และความสามารถ และในขอ้องคก์รของท่านส่งเสรมิใหพ้นักงานไดม้โีอกาสการเรยีนต่อ หรอืฝึกอบรม
ต่างๆ เสมอ มคีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัโดยรวมของพนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สว่นในขอ้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอาชพีอื่นทีใ่ชค้วามรูค้วาม สามารถ 
และประสบการณ์พอๆ กนั อาชพีนี้ท าใหท้่านกา้วหน้าทดัเทยีมกบัอาชพีอื่น ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัโดยรวม
ของพนักงานในบรษิัทจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน           
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปจัจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของที่ท างาน 
สมัพนัธภาพระหว่างพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา และสมัพนัธภาพระหว่างพนกังานกบัเพื่อนร่วมงาน มคีวามสมัพนัธก์บั
ความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง 

โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ดา้น สรุปขอ้มลูได ้ดงันี้ 
 ด้านลกัษณะทางกายภาพของท่ีท างาน 

ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างาน ในดา้นลกัษณะทางกายภาพของทีท่ างานโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
ความผกูพนัโดยรวมของพนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.512 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพันธก์นัใน
ทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถา้องคก์รมลีกัษณะทางกายภาพของทีท่ างานทีด่ขี ึน้ พนกังานกจ็ะมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้ปานกลาง และสามารถวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ได ้ดงันี้ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพของทีท่ างาน ในขอ้องคก์รใหก้ารใส่ใจดูแลด้านความปลอดภยัสถานทีภ่ายในที่
ท างานอย่างเหมาะสม ในขอ้คอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในการท างานของท่านมสีภาพทีด่พีรอ้มใช้งาน ในขอ้องคก์รของท่านมี
อุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการท างานอย่างเพยีงพอ และในขอ้สถานทีท่ างานมพีืน้ทีเ่พยีงพอกบัจ านวนพนักงาน มี
ความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัโดยรวมของพนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ด้านสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัผูบ้งัคบับญัชา 

ปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมในการท างาน ในด้านสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัผู้บงัคบับญัชาโดยรวม มี
ความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัโดยรวมของพนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.526 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าพนักงานในองคก์รมสีมัพนัธภาพระหว่างพนักงาน
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กบัผู้บงัคบับญัชาที่ดขี ึน้ พนักงานกจ็ะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้ปานกลาง และสามารถวเิคราะห์เป็นรายขอ้ได ้
ดงันี้ 

ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัผูบ้งัคบับญัชา ในขอ้ผู้บงัคบับญัชาชี้แนะแนวทางในการปฏบิตัิงาน
ใหแ้ก่ท่าน ในขอ้เมื่อท่านท างานผดิพลาดท่านกลา้ทีจ่ะรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ ในขอ้ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็น
กนัเองกบัท่าน และในขอ้ผูบ้งัคบับญัชาปกป้องท่านในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้กบับุคคลภายนอก มคีวามสมัพนัธต่์อความ
ผูกพนัโดยรวมของพนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ด้านสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัเพื่อนรว่มงาน 

ปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมในการท างาน ในด้านสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัเพื่อนร่วมงานโดยรวม มี
ความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัโดยรวมของพนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.488 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าพนักงานในองคก์รมสีมัพนัธภาพระหว่างพนักงาน
กบัเพื่อนร่วมงานทีด่ขี ึน้ พนักงานกจ็ะมคีวามผูกพนัต่อองค์กรเพิม่ขึน้ปานกลาง และสามารถวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ได ้
ดงันี้ 

ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัเพื่อนร่วมงาน ในขอ้ท่านและเพื่อนร่วมงานช่วยเหลอื และร่วมมอืกนั
แกไ้ขปญัหาในการท างานเป็นอย่างด ีในขอ้ท่านและเพื่อนร่วมงานใหเ้กยีรติ และไม่กา้วก่ายเรื่องส่วนตวัซึง่กนัและกนั 
ในขอ้ท่านและเพื่อนร่วมงานมคีวามสนิทสนมเป็นกนัเอง และในขอ้ท่านไดร้บัการยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน มี
ความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัโดยรวมของพนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล  
 จากผลการศกึษาวจิยั เรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน กรณีศกึษา บรษิทัจดัการ
ขอ้มลูแห่งหนึ่ง สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายได ้ดงันี้ 

1. จากการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ มชี่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด มวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาท และมรีะยะเวลาในการท างานระหว่าง 1 – 5 ปี 

 ผลการศึกษาปจัจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน ทีม่ต่ีอความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง 
พบว่า 

 1.1  พนักงานทีม่เีพศที่แตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูล
แห่งหนึ่ง ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากความ
ผูกพนัต่อบริษัทจดัการข้อมูลแห่งหนึ่งที่ท าการศึกษา ไม่ได้ขึน้อยู่กบัพนักงานเพศชายและเพศหญิง เนื่องมาจาก
ผูบ้รหิารขององคก์รมนีโยบาย และแนวทางการปฏบิตัต่ิอพนักงานชายและหญงิทีเ่หมอืนกนั เปิดโอกาสใหพ้นักงานมี
ความเสมอภาคกนั สามารถแสดงความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัิงานในดา้นต่างๆ โดยไม่ขึน้กบัเพศของผูป้ฏบิตั ิ
รวมถึงนโยบายการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง ไม่ได้ก าหนดและจ ากัดในเรื่องเพศ ฉะนัน้ความแตกต่างทางด้าน
ความสามารถในการปฏบิตังิานระหว่างเพศจงึมน้ีอยลง จงึอาจสง่ผลใหเ้พศไม่มคีวามผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม  
  1.2 พนกังานทีม่อีายุ ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานในบรษิทัจดัการขอ้มูล
แห่งหนึ่ง แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานทีม่อีายุ
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปีจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่า พนักงานทีม่อีายุ 21 – 30 ปี และอายุ 41 ปีขึน้ไป และ
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พนักงานทีม่อีายุ 31 – 40 ปี จะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่า พนักงานทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก 
พนักงานทีม่อีายุ 21 – 30 ปี เพิง่ศกึษาจบปรญิญาตร ีอยู่ในช่วงเริม่ท างานท าใหม้คีวามกระตอืรอืรน้ และเรยีนรูส้ ิง่
ใหม่ๆ ในขณะเดยีวกนัพนักงานทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป มปีระสบการณ์ในการท างานมามาก ท าใหม้ปีระสทิธภิาพในการ
เรยีนรูง้าน เขา้ใจในระบบการท างานเป็นอย่างด ี ผูบ้งัคบับญัชาเกดิความไวว้างใจในการท างาน และอาจรวมไปถงึเป็น
ช่วงอายุทีย่ากส าหรบัการเปลีย่นแปลงสถานทีท่ างาน  
  1.3 พนักงานทีม่สีถานภาพสมรส ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานในบรษิัท
จดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
สามารถอธบิายไดว้่าสถานภาพโสด สมรส หรอืหย่ารา้ง/หมา้ย ไม่ใช่ปจัจยัส าคญัในการปฏบิตังิานขององคก์ร เน่ืองจาก
นโยบายขององค์กรตัง้แต่เรื่องการพิจารณาคดัเลือกบุคลากร การมอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบ การเลื่อนขัน้เลื่อน
ต าแหน่ง ไม่ไดจ้ ากดัในเรื่องของสถานภาพ แต่มุ่งเน้นในเรื่องของความรูค้วามสามารถของพนักงานเป็นส าคญั แมว้่า
พนกังานจะมสีถานภาพใด กม็โีอกาส และสทิธเิท่าเทยีมกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ประนอม กติตดิุษฎธีรรม 
(2538: 67) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัของลูกจา้งต่อองคก์าร: ศกึษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
ประเภทการทอดว้ยเสน้ใยฝ้าย และเสน้ใยประดษิฐ ์พบว่า สถานภาพการสมรส ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อ
องคก์าร นัน่กค็อืลกูจา้งทีส่ถานภาพการสมรสต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  
 1.4 พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานในบรษิัท
จดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย
พนักงานที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จะมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่า พนักงานที่มีระ ดบัการศึกษา
ปรญิญาตรี เนื่องมาจากพนักงานที่มกีารศกึษาสูงกว่าจะมกีารก าหนดอ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบที่สูงขึน้ ท าให้
พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ากับองค์กร ภูมิใจในงานที่ท า รวมทัง้ในเรื่องผลตอบแทน เงินเดือน และ
สวสัดกิารทีส่งูกว่า และโอกาสทีจ่ะกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานทีม่ากกว่าพนกังานกลุ่มทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี 
  1.5  พนักงานที่มีระดับรายได้ ที่แตกต่างกนั มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานในบริษัท
จดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะอตัราเงนิเดอืนจะขึน้อยู่กบัอายุงานและความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน เช่น ในเรื่องการขาดลามาสาย
เป็นส าคญั การประเมนิผลงานในเรื่องงานไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนัก ดงันัน้ ไม่ว่าระดบัอตัราเงนิเดอืนจะแตกต่าง
อย่างไร การปฏบิตังิานกเ็ป็นไปตามหน้าทีท่ีต่นเองรบัผดิชอบ  
  1.6 พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานใน
บรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว้ สามารถอธบิายได้ว่า พนักงานที่มรีะยะเวลาในการท างานมากบางคนมคีวามผูกพนัต่อองค์กรมาก ทัง้นี้เพราะ
พนกังานทีม่ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานมากเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการปฏบิตังิาน มคีวามสามารถในการแกไ้ขปญัหาได้
เป็นอย่างด ีมคีวามคุน้เคยกบังานรวมถงึสภาพแวดลอ้มท าใหม้คีวามผูกพนัต่อองคก์รมาก แต่กบับางคนมคีวามความ
ผูกพนัน้อยเนื่องจากปฏบิตังิานมาเป็นเวลานานท าใหเ้กดิความเบื่อหน่าย และขาดความกระตอืรอืรน้ในการพฒันาใน
ดา้นต่างๆ ท าใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์รน้อย ส าหรบัพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานน้อย มปีระสบการณ์ในการ
ปฏบิตังิานน้อยบางครัง้ขาดความรอบคอบ ท าใหเ้กดิความผดิพลาด ประกอบกบัพนกังานตอ้งมขีอ้มลูในการปฏบิตังิาน
มาก ท าให้เกดิความไม่มัน่ใจ และกลวัความเสยีหายที่เกดิขึ้น มีผลให้ความผูกพนัต่อองค์กรน้อย แต่พนักงานที่มี
ระยะเวลาในการท างานน้อยบางคน แมว้่าประสบการณ์น้อยแต่มคีวามกระตอืรอืรน้ในการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อประโยชน์
ในการปฏบิตังิาน เพื่อผลกัดนัและพฒันาความสามารถของตนเอง ท าใหม้คีวามผูกพนัต่อองคก์รมาก ดงันัน้ระยะเวลา
ในการท างานจงึไม่ใช่ปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร  
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 2.  ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ในดา้นความมอีสิระในการท างาน ดา้นความ
รบัผดิชอบในงาน ดา้นการมสีว่นร่วมในการบรหิารงาน และดา้นความกา้วหน้าในการท างาน กบัความผูกพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง พบว่า 

 ดา้นความมอีสิระในการท างาน มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานในบรษิทัจดัการ
ขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื พนักงานต้องการ
ความมอีสิระในการตดัสนิใจในเรื่องของวธิกีารท างานของตนเอง ยิง่หากองค์กรมกีารควบคุมอย่างใกล้ชดิ โดยการ
ก าหนดกฎเกณฑ ์จะยิง่สรา้งความกดดนัใหแ้ก่พนักงานมากยิง่ขึน้ ซึง่หากองคก์รมกีารเปิดโอกาสใหพ้นักงาน มอีสิระ
ในการตดัสนิใจในกระบวนการท างาน มอี านาจในการตดัสนิใจในงานทีร่บัผดิชอบ พนักงานจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร
ทีเ่พิม่มากขึน้  
  ดา้นความรบัผดิชอบในงาน มคีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มลู
แห่งหนึ่ง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื การทีพ่นกังานไดร้บัความ
ไวว้างใจมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชา มคีวามรบัผดิชอบของงานทีป่ฏบิตัชิดัเจน มอีสิระในการตดัสนิใจแกป้ญัหาที่
เกดิขึน้ และงานทีท่ ามสีว่นช่วยสง่เสรมิชื่อเสยีง เกยีรตยิศ ไดร้บัการยอมรบันบัถอื เป็นปจัจยัทีเ่ป็นช่วยใหเ้กดิความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิาน และเกดิความผกูพนังานทีร่บัผดิชอบ  

 ดา้นการมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานในบรษิัท
จดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอื การเปิด
โอกาสใหพ้นกังานแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบักบัการท างานหรอืการมอบหมายใหพ้นักงานตดัสนิใจเกีย่วกบังานทีท่ า
นัน้ เป็นสิง่จูงใจทีเ่ป็นตวักระตุ้นให้คนเกดิความพอใจในการปฏบิตังิาน โดยวธิกีารเปิดโอกาสใหพ้นักงานแสดงความ
คดิเหน็ และมสีว่นร่วมในงานทีอ่งคก์รจดัใหม้ขีึน้ ท าใหพ้นักงานรูส้กึว่าตนเป็นบุคคลส าคญัของหน่วยงาน และมคีวาม
เตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทและท างานเพื่อองคก์ร พนักงานทีรู่ส้กึว่าตนเองมสี่วนร่วมในการบรหิารงานมาก จะมคีวามผูกพนัต่อ
องคก์รมากกว่าพนกังานทีรู่ส้กึว่าตนเองมสีว่นร่วมในการบรหิารงานน้อย 

 ดา้นกา้วหน้าในการท างาน มคีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มูล
แห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้  กล่าวคอื หากองคก์รมนีโยบาย
สง่เสรมิเรื่องการศกึษา การฝึกอบรม เพิม่ทกัษะในดา้นต่างๆ จะท าใหพ้นกังานมกี าลงัใจในการปฏบิตังิาน และมองเหน็
อนาคตของตนเอง จะท าใหพ้นกังานมคีวามพงึพอใจในการท างานมากขึน้ และมคีวามรูส้กึว่าองคก์รใหก้ารสนับสนุนใน
การพฒันาความสามารถของตน มคีวามมัน่คงในอาชพี ซึ่งเป็นปจัจยัทางบวกในการเพิม่ความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังาน  
 3.  ผลการศกึษาวจิยัความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างาน ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ของทีท่ างาน สมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัผูบ้งัคบับญัชา และสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัเพื่อนร่วมงาน กบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง พบว่า 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพของทีท่ างาน มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานในบรษิทั
จดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอื พนักงานที่
ปฏบิตังิานในสถานทีท่ างานทีม่บีรรยากาศในการท างานด ีจะมคีวามพงึพอใจ และเกดิความผูกพนัต่อองคก์รเพิม่มาก
ขึน้ ทัง้นี้เพราะสถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสม ปลอดภยั มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเอือ้ต่อการปฏบิตังิาน มพีืน้ทีเ่พยีงพอ
กบัจ านวนพนกังาน รวมถงึมอีุปกรณ์และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการท างานที่มสีภาพด ีทนัสมยั และมเีพยีงพอต่อพนักงานใน
การปฏบิตังิาน สามารถอ านวยความสะดวกในปฏบิตังิานได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ Tower Perrin (2003) ซึง่
ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบว่า อนัดบัแรกคอื องคก์รใหค้วามเอาใจใส่สนใจใน
สภาพความเป็นอยู่ทีด่ขีองพนักงาน และมกีารสื่อสารทีช่ดัเจนถงึวสิยัทศัน์เพื่อความส าเรจ็ในอนาคต และไดก้ล่าวถึง
สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบัการใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตังิานว่า องคก์รมทีรพัยากร เช่นเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีส่มบรูณ์ 
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สนบัสนุนการท างานทีเ่พยีงพอและเหมาะสม เป็นปจัจยัส าคญัของการเกดิความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานได ้
  สมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัผูบ้งัคบับญัชา มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน
ในบรษิทัจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ กล่าวคอื 
ผูบ้งัคบับญัชามบีทบาทส าคญัต่อพนักงานเป็นอย่างมาก โดยพนกังานทีม่สีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูบ้งัคบับญัชา จะมคีวาม
ผูกพนัต่อองค์กรเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้เพราะ ผูบ้งัคบับญัชาเป็นส่วนส าคญัที่ท าให้เกดิบรรยากาศการท างานที่ด ีความมี
มนุษย์สมัพนัธ์ด ีมคีวามยุติธรรม ชี้แนะแนวทางในการปฏบิตัิงาน ปกป้องดูแล และใหค้วามเป็นกนัเองต่อพนักงาน 
สง่ผลใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึทีด่ ีเกดิความผกูพนัต่องานและต่อองคก์รของตน 
  สมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบัเพื่อนร่วมงาน มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน
ในบรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอื การ
ทีพ่นักงานมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน พนักงานย่อมใหก้ารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มคีวามสามคัคปีรองดอง 
ใหเ้กยีรต ิและท างานร่วมกนัอย่างมคีวามสุข สบายใจ สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิความพงึพอใจ 
และเกิดความผูกพนัต่อองค์กร ในทางตรงข้าม หากพนักงานมสีมัพนัธภาพที่ไม่ดีกบัเพื่อนร่วมงาน จะท าให้ไม่มี
ความสขุในการท างาน ขาดการสือ่สาร และประสานงานทีด่ต่ีอกนัภายในองคก์ร  

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู และสรุปผลการวจิยัขา้งตน้ ท าให้ทราบถงึปจัจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนักงานในบริษัทจดัการข้อมูลแห่งหนึ่ ง เพื่อน าผลการวิจยัที่ได้ในครัง้นี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด
แนวทางในวางแผนกลยุทธด์า้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  และแนวทางทีส่ามารถน าไป
ปรบัปรุง และพฒันาระบบการบรหิารงาน เสรมิสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานในองค์กร เกดิความพงึพอใจในการท างาน
มากยิง่ขึ้น และทุ่มเทการท างานเพื่อความส าเรจ็ได้อย่างเหมาะสมและเกดิประสทิธภิาพสูงสุด ทัง้นี้เพื่อด ารงรกัษา
บุคลากรทีม่คีุณภาพใหค้งอยู่กบัองคก์ร ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลในดา้นอายุ และระดบัการศกึษามผีลต่อความผูกพนั
ต่อองค์กรของพนักงานในบรษิัทจดัการขอ้มูลแห่งหนึ่ง โดยพบว่า พนักงานที่มอีายุ 41 ปีขึน้ไปจะมคีวามผูกพนัต่อ
องคก์รมากทีส่ดุ ดงันัน้องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัพนกังานทีม่อีายุมากอย่างเหมาะสม เน่ืองจากพนกังานทีม่อีายุมาก
จะมีความช านาญในการปฏิบตัิงาน มีประสทิธิภาพในการท างาน มีความรอบคอบ และสามารถถ่ายทอดความรู ้
ประสบการณ์ใหก้บัพนกังานใหม่ได ้และองคก์รควรตระหนกัว่าทรพัยากรบุคคลจะเป็นปจัจยัส าคญัในการพฒันาองคก์ร
ต่อไปในอนาคต ดงันัน้ควรมีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเกิดการเรียนรู้ มีการมอบหมายงาน ให้อ านาจในการ
ตดัสนิใจงานที่ตนเองรบัผดิชอบ ผู้บรหิารองค์กรควรมกีารชกัน า และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกระดบั เกดิความ
เชื่อมัน่ในองค์กร มีความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน และมีการชี้แจงวตัถุประสงค์ในการท างาน รวมถึง
นโยบายด้านความก้าวหน้าในการท างานที่ชัดเจน ให้โอกาสในการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง โดยยึดจากความรู้
ความสามารถของพนักงานเป็นส าคญั และควรมกีารมอบรางวลัแก่พนักงานบนพืน้ฐานของผลการปฏบิตังิานเพื่อเป็น
การเสรมิสร้างขวญั และก าลงัใจให้แก่พนักงานทุกคน และยงัเป็นสิง่ที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานมปีระสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานทีด่ยีิง่ขึน้ เกดิความผกูพนัต่องานทีท่ า และต่อองคก์รในระยะยาว รวมถงึการส่งเสรมิใหม้กีจิกรรมเพื่อสรา้ง
ความสมัพันธ์ในองค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีอายุมากมีประสบการณ์มากได้แลกเปลี่ยนความคิด และแชร์
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ใหก้บัพนักงานทีม่อีายุน้อยกว่าเพื่อทีจ่ะสามารถน าไปปรบัใช้กบัตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 
และส าหรบัเรื่องระดบัการศึกษา พนักงานที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มคีวามผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่า 
พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาตัง้แต่ปรญิญาตรขีึน้ไป ดงันัน้องคก์รควรใจใส่พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญา
ตร ีเพิม่ขึน้ ตลอดจนพนักงานที่จะเขา้มาใหม่ เช่น การฝึกอบรม และการเรยีนรู้สิง่ใหม่ๆ การส่งเสรมิให้ได้มโีอกาส
ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ เปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็ และความสามารถในการปฏบิตังิาน เพื่อใหพ้นักงานรูส้กึว่า
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ตนมคีวามส าคญัต่อองค์กร มโีอกาสก้าวหน้าในการท างาน และมคีวามมัน่คงในอาชพีการงาน รวมไปถึงนโยบาย
เกีย่วกบัสวสัดกิารของพนักงานทีเ่หมาะสม ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจช่วยใหพ้นักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี
หรอืพนักงานใหม่มคีวามมุ่งมัน่ กระตือรือรน้ที่จะปฏบิตัิหน้าที่ให้ส าเรจ็ตามเป้าหมาย และพร้อมที่จะทุ่มเทความรู้
ความสามารถในการพฒันาตนเอง และองคก์รต่อไป 
  2. จากการวจิยั พบว่า ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ในดา้นการมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน เป็นปจัจยัส าคญัทีม่ี
ความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กร ดงันัน้องค์กร และผู้บรหิารองค์กรควรมกีารก าหนดนโยบายที่ชดัเจน เปิด
โอกาสใหพ้นักงานได้มสี่วนในการตดัสนิใจเกีย่วกบังานที่ท าเพื่อพฒันาองคก์รในระดบัต้น และควรสนับสนุนใหแ้สดง
ความคดิเหน็ในดา้นต่างๆ เกีย่วกบัเรื่องงานทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้ใหร้่วมแสดงความสามารถเพื่อพฒันาการปฏบิตัิ งาน
ต่อไป ทัง้นี้เน่ืองจากการเปิดโอกาสใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการบรหิาร จะท าใหพ้นักงานเกดิความเกีย่วขอ้งผูกพนักบั
งานหรอืองคก์ร ความรูส้กึเกีย่วขอ้งผกูพนัน้ีหากไดม้กีารตดัสนิใจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกนัแลว้ จะเป็นผลท า
ใหเ้กดิขอ้ผกูมดั หรอืสิง่ทีต่กลงใจร่วมกนั ท าใหพ้ฤตกิรรมของบุคคลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร รวมถงึเพิม่
ความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร เกดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน 
  3. จากการวิจยั พบว่า ปจัจยัด้านลกัษณะงาน ในด้านความก้าวหน้าในการท างาน เป็นปจัจยัส าคญัที่มี
ความสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองค์กร ดงันัน้องค์กร และผูบ้รหิารองคก์ร ควรใหพ้นักงานทุกคนไดร้บัการพจิารณา
เลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งโดยเท่าเทยีมกนั ตามความรูค้วามสามารถ การพจิารณาจะต้องมเีหตุผลที่เหมาะสม และ
ยุตธิรรม ตลอดจนประเมนิผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นธรรม โดยนโยบายการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งควรจะประกาศอย่าง
เปิดเผย และเมื่อมพีนักงานคนไหนได้รบัการคดัเลอืกกจ็ะต้องมคีวามเหมาะสม ส าหรบัผูท้ี่ไม่ได้รบัการคดัเลอืกควร
ไดร้บัโอกาสในการรบัทราบถงึเหตุผล เพื่อจะไดป้รบัปรุงตนเองในโอกาสต่อไป รวมถงึมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอผูไ้ดร้บัการ
คดัเลอืก นอกจากนัน้ควรส่งเสรมิใหพ้นักงานไดม้โีอกาสศกึษา สมัมนา อบรมความรูท้ ัง้ในส่วนสายงานทีร่บัผดิชอบ 
และสายงานอื่นๆ และควรให้โอกาสพนักงานได้ปฏบิตัิงานใหม่ๆ ที่มสี าคญั อนัจะเป็นการส่งเสรมิใหพ้นักงานได้มี
โอกาสได้เรยีนรูง้านในดา้นต่างๆ เพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง หรอืโยกย้ายต าแหน่งงานใน
อนาคตอกีดว้ย 
  4. จากการวจิยั พบว่า ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มในการท างาน เป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อ
องคก์ร ดงันัน้องคก์ร และผูบ้รหิารองคก์รควรใหค้วามใส่ใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ทัง้ในดา้นกายภาพ เช่น 
อาคารสถานที่ในการปฏบิตัิงาน ความสะอาดเรยีบรอ้ยของพืน้ที่ปฏบิตัิงาน และความปลอดภยัของพนักงานในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่อกีทัง้เครื่องมอืเครื่องใช ้อุปกรณ์ในการปฏบิตังิานต้องมคีวามพรอ้ม และเพยีงพอต่อพนักงานในองคก์ร  
สามารถรองรบัการท างานได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงในเรื่องบรรยากาศของสถานที่ท างาน สมัพนัธภาพทัง้ในส่วน
พนักงาน และส่วนผูบ้งัคบับญัชา เนื่องจากในทุกวนัพนักงานย่อมต้องเจอกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เหล่านี้ตลอดเวลา 
หากองคก์รมกีารเสรมิสรา้งบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มคีวามสุข น่าอยู่ อบอุ่น มคีวามเอือ้อาทรต่อกนั 
ผูบ้งัคบับญัชา มลีกัษณะของผูน้ าทีด่ ีเอาใส่ใจดูแลผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างยุตธิรรม นอกจากจะช่วยให้งานส าเรจ็ลุล่วง
แลว้ ยงัเป็นปจัจยัทีส่ามารถช่วยเพิม่ความผกูพนัของพนกังานทีม่ต่ีอองคก์รไดอ้กีดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากการวเิคราะหผ์ลการวจิยัเรื่องปจัจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน กรณีศกึษา บรษิัท
จดัการขอ้มลูแห่งหนึ่ง ผูว้จิยัขอเสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ดงันี้ 

1.  ควรศกึษาเกีย่วกบั ปจัจยัอื่นๆ ทีค่าดว่าจะมจีะมคีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์ร ของพนกังานใน
บรษิทั เช่น ปจัจยัดา้นครอบครวั ปจัจยัดา้นบุคลกิภาพ 

2.  ควรมกีารส ารวจขอ้มลูจากคู่แขง่ หรอืองคก์รทีม่ธีุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกนั เพื่อใหท้ราบ
ว่ามปีจัจยัใดบ้างที่ท าให้พนักงานเกดิความผูกพนัต่อองค์กร เพื่อที่จะน ามาเปรยีบเทยีบ และใช้เป็นแนวทางในการ
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ปรบัปรุง พฒันาองคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ อนัจะส่งผลใหพ้นักงานมคีวามจงรกัภกัด ีมคีวามผูกพนัทัง้ในส่วนงานทีป่ฏบิตัแิละ
สว่นองคก์ร ทัง้นี้เน่ืองจากการรบัสมคัรพนกังานใหม่ ตอ้งเสยีเวลารวมถงึค่าใชจ้่ายเป็นจ านวนมากในการคดัเลอืก และ
การฝึกอบรม 
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ทีป่รกึษาสารนิพนธ์ ทีก่รุณาเสยีสละเวลาใหค้ าแนะน าทีม่คีุณค่า และช่วยเหลอืในการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็น
ประโยชน์ในงานวจิยัฉบบันี้ นับตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนส าเรจ็ เรยีบรอ้ยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้ วจิยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอติเวทนิ อาจารย ์ดร.พนิต กุลศริ ิและ อาจารย์นาฏอนงค ์
นามบุดดี ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ รวมทัง้ที่ได้กรุณามาเป็น
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์โดยไดใ้หก้ารพจิารณา และค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ยิง่กบัผูว้จิยั 
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั                
ศรนีครนิทรวโิรฒ และคณาจารย์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความรู้ ทัง้ในทางทฤษฎ ี
รวมถงึการประยุกต์ใชใ้นทางปฏบิตั ิและขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ และบณัฑติวทิยาลยั
ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 
 ทา้ยทีส่ดุน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และขอขอบคุณทุกคนในครอบครวั ตลอดจนเพื่อนนิสติ
ทุกท่าน ทีใ่หก้ารสนับสนุน และให้ความช่วยเหลอืพรอ้มค าแนะน าที่ด ีรวมทัง้เป็นก าลงัใจเสมอมาท าใหผู้ว้จิยัมคีวาม           
มุมานะ พยายามจนประสบความส าเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอย่างด ี
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