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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาวิจัยครัง้น้ีมุ่งศึกษาปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท

เครื่องปรับอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ พนักงานในบริษัท

เครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าท ี              

การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหเ์ชงิถดถอยแบบพหุคณูผลการวจิยั พบว่า 

 1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31-40 ปี มสีถานภาพโสด มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

มอีตัราเงนิเดอืน 15,001 – 25,000 บาท สว่นใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏบิตักิารช่างเทคนิค และมรีะยะเวลาทาํงาน 1-5 ปี  

 2.  กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจต่อปจัจยัจูงใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงาน รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น

ความสําเร็จในการทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้าน

ความกา้วหน้าในการทาํงาน อยู่ในระดบัปานกลาง 

 3. กลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจต่อปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย ด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล รองลงมา 

ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย 

ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต และดา้นค่าตอบแทน ตามลาํดบั 

 4. กลุ่มตวัอย่างมคีวามผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

ความผกูพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย ดา้นบรรทดัฐาน รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นจติใจ ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างมคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัปานกลาง คอื ดา้นการคงอยู่  

 

คาํสาํคญั: ความผกูพนั องคก์ร พนกังานบรษิทั เครื่องปรบัอากาศ 
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Abstract 
 

 This research aims to study factors relating to employee’s commitment of an air conditioning 

company in Bangkok Metropolis. The sample group of this study included 200 employees of an air 

conditioning company in Bangkok Metropolis. Questionnaires are used to collect the data. The analysis 

methods employed are percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and 

multiple regression analysis. The study showed that  

 1. The majority of sample were female, aged between 31-40 years old. They were single, 

undergraduate and earned between Baht 15,000 - 25,000. Most of them were operational employees who 

have been working for 1-5 years. 

 2. The employees had high level in overall working motivation factors. Consider in each aspect, 

employees had high level of motivation in job description, job achievement and recognition respectively. The 

working motivation of employees in the aspect of career development was at moderate level. 

 3. The employees had high level in overall working motivation in hygiene factors. Consider in each 

aspect, employees had high level of motivation in the aspect of personal relationship, followed by job security 

while they had moderate level of motivation in career development and compensation respectively.  

 4. The employees had high level of overall commitment to organization. Consider in each aspect, 

employees had high level of commitment to organization in the aspect of norm and emotion but they had 

moderate level of commitment to organization in retention. 
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บทนํา 

 ปจัจุบนัองคก์รต่างๆ ใหค้วามสาํคญัต่อการจดัการทรพัยากรมนุษย ์โดยเน้นการบรหิารและจดัการบุคลากร

ขององคก์รใหม้คีวามเหมาะสมกบัองคก์ร ทรพัยากรมนุษย ์ถอืเป็นปจัจยัสาํคญัทีช่่วยในการผลกัดนัใหอ้งคก์รสามารถ

ดาํเนินกจิการใหม้ปีระสทิธภิาพ และเป็นกาํลงัสาํคญัในการนําพาองคก์รขบัเคลื่อนไปสูเ่ป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ทรพัยากร

มนุษย์เปรยีบเสมอืนขุมทรพัย์ที่มคี่า หากองค์กรมบีุคคลที่มทีัง้ความเก่ง และความด ีองค์กรเหล่านัน้กจ็ะบรรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ดงันัน้การจดัการทรพัยากรมนุษยจ์งึเป็นสิง่ทีส่าํคญัยิง่ต่อองคก์ร  

 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ มิได้จํากัดแค่การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้า

ปฏบิตังิานในองคก์รเท่านัน้ สิง่สาํคญัทีต่้องดําเนินการควบคู่กนัไป คอืการปลูกฝงัจติสาํนึกใหบุ้คคลภายในองคก์รเกดิ

ความพงึพอใจ ความผูกพนั ความซื่อสตัย ์และความภกัดทีีจ่ะให้ความร่วมมอื และปฏบิตัใิห้กบัองค์กรตลอดไป โดย

องคก์รจะตอ้งใสใ่จและดแูลรกัษาบุคลากร ดงันัน้องคก์รจงึมหีน้าทีใ่นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์เพื่อใหป้ฏบิตังิานจน

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร   

 ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นสิง่ที่ผู้บรหิารต้องการให้เกดิในองค์กร เพราะความผูกพนัของพนักงานที่มต่ีอ

องค์กรนัน้เป็นปจัจยัหลกัที่จะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร และเป็นพื้นฐานที่สร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับ

พนักงาน องค์กรต่างๆ จําเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงาน ซึ่งหากพนักงานเกดิความผูกพนัต่อองค์กร ย่อม

ปฏบิตังิานดว้ยเตม็ใจความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานหากพนักงานไดร้บัการตอบสนองตามความต้องการของ

ตนเองในดา้นต่างๆ ทัง้ในดา้นความตอ้งการพืน้ฐาน ความปรารถนาในชื่อเสยีงเกยีรตยิศ การเป็นทีย่อมรบัของบุคคล

ต่างๆ เมื่อความตอ้งการของพนกังานไดร้บัการตอบสนองกจ็ะมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร   
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 แต่เน่ืองจากปจัจุบนัความผกูพนัของพนกังานในองคก์รมคีวามเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก ทาํใหอ้งคก์รต่างๆ 

พบกบัปญัหาการเปลีย่นงานทีส่งูขึน้ สง่ผลใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รเกดิความไม่ต่อเน่ือง อกีทัง้การว่าจา้งพนักงาน

ใหม่เพื่อมาทดแทนพนกังานเดมิทีล่าออกไปนัน้ จาํเป็นมกีารลงทุน ทัง้ในดา้นค่าใชจ้่ายและเวลา ในการอบรมพนักงาน

เพื่อสามารถทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ         ซึง่ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานในองคก์รลดลง 

ดัง้นัน้สิง่ทีอ่งคก์รจําเป็นทีจ่ะต้องตระหนักอยู่เสมอ คอื องคก์รจะดําเนินการอย่างไรเพื่อจูงใจและส่งเสรมิใหบุ้คคลากร

เกดิความผกูพนัต่อองคก์ร ซึง่มคีวามสาํคญัและสง่ผลใหส้ามารถทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและนําไปสู่ความสาํเรจ็

ตามเป้าหมายขององคก์ร 

 ในช่วงทีผ่่านมาบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงแถวถนนเพชรบุรตีดัใหม่ กรุงเทพมหานคร กเ็ป็นหน่ึงใน

บรษิทัทีป่ระสบปญัหาเรื่องความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรโดย       มอีตัราการเปลี่ยนงานค่อนขา้งสูง ซึง่ส่งผล

กระทบอย่างมากกบัการดําเนินงานของบรษิทั รวมถงึสิน้เปลอืงค่าใช้จ่ายและสิน้เปลอืงเวลา ทัง้น้ีปญัหาเหล่าน้ีจะไม่

เกดิขึน้ หากพนกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร และไม่มคีวามรูส้กึอยากทีจ่ะเปลีย่นงานหรอืลาออก จากองคก์รทีม่คีวาม

ผกูพนั 

 จากที่กล่าวมาขา้งต้น ทําใหผู้้วจิยัสนใจที่จะศกึษา “ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงาน

ขององคก์ร รวมทัง้เป็นแนวทางสาํหรบัการวางนโยบายทางดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ปรบัปรุง แกไ้ขในส่วนที่

บกพร่อง และพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ไป ซึง่ส่งผลใหอ้งคก์รการมปีระสทิธภิาพและสามารถดําเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเน่ืองเพื่อ

บรรลุตามเป้าหมายขององคก์รอกีดว้ย    

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร

จาํแนกตามลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อตัราเงนิเดอืน และ

ระยะเวลาการทาํงาน 

 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัจูงใจการปฏิบตัิงาน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน            

ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน ดา้นความสาํคญัของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และดา้นการไดร้บัความยอมรบันับ

ถอื กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความสมัพนัธ์

กบัผู้บงัคับบญัชา ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการทํางาน และด้านความมัน่คงในการทํางาน             

กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 

  1.1  ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1  ชาย 

    1.1.1.2  หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1  21 - 30 ปี 

    1.1.2.2  31 -  40 ปี 

    1.1.2.3  41 - 50 ปี 
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    1.1.2.4  51 - 60 ปี 

   1.1.3  สถานภาพสมรส 

    1.1.3.1  โสด 

    1.1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.3.3  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู ่

   1.1.4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1.1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.4.2  ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5  รายไดต่้อเดอืน 

    1.1.5.1  ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

    1.1.5.2  15,001 - 25,000 บาท 

    1.1.5.3  25,001 - 35,000 บาท 

    1.1.5.4  35,001 - 45,000 บาท 

    1.1.5.5  มากกว่า 45,001 บาท 

   1.1.6  ตําแหน่งงาน 

    1.1.6.1  ผูบ้รหิารระดบัสงู   

    1.1.6.2  ผูบ้รหิารระดบักลาง 

    1.1.6.3  ผูบ้รหิารระดบัตน้ 

    1.1.6.4 พนกังานระดบัปฏบิตักิารทัว่ไป 

    1.1.6.5 พนกังานระดบัปฏบิตักิารช่างเทคนิค 

   1.1.7  ระยะเวลาการทาํงาน 

    1.1.7.1  1 – 5 ปี 

    1.1.7.2  6 – 10 ปี 

    1.1.7.3  11 ขึน้ไป 

  1.2  ปจัจยัจงูใจ ไดแ้ก่ 

   1.2.1  ดา้นลกัษณะของงาน 

   1.2.2  ดา้นความสาํเรจ็ในการทาํงาน 

   1.2.3  ดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน 

   1.2.4 ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื    

  1.3  ปจัจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ 

   1.3.1  ดา้นค่าตอบแทน 

   1.3.2  ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 

   1.3.3  ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  

   1.3.4 ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  

  ความผกูพนัของพนกังานในบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั  

 1.  พนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์

ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ อตัราเงนิเดอืน ตําแหน่งงาน และระยะเวลาการทาํงานแตกต่าง

กนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

  2.  ปจัจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านลักษณะของงาน ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้าน

ความก้าวหน้าในการทํางาน และด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ มีความสมัพนัธ์กบั  ความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นความมัน่คง

ในการทาํงาน และดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

บรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของประชากรศาสตร ์

 ประชากรศาสตร ์หมายถงึ ลกัษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป  โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร ์ 

จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สาร ลกัษณะประชากรศาสตร ์(พรทพิย ์วรกจิโภคาทร. 2529: 312 - 315) คอื  

 1. เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่า คุณลกัษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญงิที ่ต่างกนัส่งผลใหก้าร

สือ่สารของชายและหญงิต่างกนั เช่น การวจิยัเกีย่วกบัชมภาพยนตรโ์ทรทศัน์ ของเดก็วยัรุ่น พบว่าเดก็วยัรุ่นชายสนใจ

ภาพยนตรส์งครามและจารกรรมมากทีสุ่ด ส่วนเดก็วยัรุ่นหญงิสนใจภาพยนตรว์ทิยาศาสตรม์ากทีสุ่ด แต่กม็งีานวจิยั

หลายชิน้ทีแ่สดงว่าชายและหญงิมกีารสือ่สารและรบัสือ่ไม่ต่างกนั 

 2.  อายุ (Age) การจะสอนผูท้ีอ่ายุต่างกนัใหเ้ชื่อฟงัหรอืเปลีย่นทศันคตหิรอืเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้มคีวามยาก

ง่ายต่างกนั ยิง่มอีายุมากกว่าทีจ่ะสอนใหเ้ชื่อฟงัใหเ้ปลีย่นทศันคต ิ และเปลี่ยนพฤตกิรรมกย็ิง่ยากขึน้ การวจิยัโดย            

ซ.ีเมเบลิ (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดเีรฟ์ (I.L.Janis and D.Rife) ไดท้ําการวจิยัและใหผ้ลสรุปว่าการชกัจูง

จติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคนจะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ อายุยงัมคีวามสมัพนัธข์องข่าวสารและสื่ออกีดว้ย 

เช่น ภาษาทีใ่ชใ้นวยัต่างกนักย็งัมคีวามต่างกนั โดยจะพบว่า ภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาวสงูกว่าผูส้งูอายุ  

เป็นตน้ 

 3.  การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าํคญัมากทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของ

ผูร้บัสาร ดงังานวจิยัหลายชิน้ทีช่ ีว้่า การศกึษาของผูร้บัสารนัน้ทําใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรม  การสื่อสารต่างกนัไป เช่น 

บุคคลทีม่กีารศกึษาสงูจะสนใจขา่วสารไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และมกัเปิดรบัสือ่สิง่พมิพม์าก  

 4.  ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึ อาชพี รายได ้เชือ้ชาตติลอดจน

ภูมหิลงัของครอบครวัเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้

ว่าฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของคน 

 ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร อรพนิท ์ สุขสถาพร (2542) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร 

หมายถงึ ความรูส้กึของผูป้ฏบิตังิานทีแ่สดงตนเป็นหน่ึงเดยีวกบัองคก์ร มคี่านิยมทีก่ลมกลนืกบัสมาชกิในองคก์รคน

อื่นๆ และเตม็ใจทีจ่ะอุทศิกําลงักาย และกําลงัใจเพื่อปฏบิตัภิารกจิขององคก์รซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความเชื่อมัน่อย่างแรง

กลา้ และการยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร  และ วชัรา วชัรเสถยีร (2540) กล่าวไวว้่า ความผูกพนัต่อ

องคก์ร หมายถงึ ความสมัพนัธอ์นัเขม้แขง็ของบุคคลทีเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัองคก์ร และความเกีย่วขอ้งกบัองคก์ร 

บุคคลโดยทัว่ไปจะมคีวามรูส้กึผูกพนัเป็นธรรมชาตใินตนเองอยู่แลว้ เพราะต้องการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม แต่กไ็ม่มี

บุคคลใดทีจ่ะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รไดอ้ย่าง 100 เปอรเ์ซน็ต ์ในความผกูพนันัน้กจ็ะมคีวามไม่ผกูพนัแฝงอยู่ดว้ย หาก
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มขีอ้เสนอบางอย่างทีพ่เิศษกว่า เขากพ็รอ้มทีจ่ะออกจากองคก์รไป ORPEN (อา้งถงึใน อรปภากร รตัน์หริญักร.  2542) ได้

สรุปแนวคดิในเรื่องความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้ น้ี  คือ พนักงานในบริษัทเครื่องปรับอากาศแห่งหน่ึงในเขต

กรุงเทพมหานคร มจีาํนวนทัง้สิน้ 339 คน (ขอ้มลู ณ พฤษภาคม 2557)  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้ น้ี  คือ พนักงานบริษัทเครื่องปรับอากาศแห่งหน่ึงในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้สิน้ 339 คน เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัได้คํานวณหาขนาด

กลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของ Taro Yamane (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2548: 194) โดยมรีะดบัความเชื่อมัน่อยู่ที ่95% และ

สดัสว่นของการคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ไดเ้ท่ากบั 5% ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 183 คน โดยผูว้จิยัไดส้าํรอง

กลุ่มตวัอย่างเพิม่จํานวน 9% ซึง่จะไดจ้ํานวน 17 คน ดงันัน้ในการทําการวจิยัครัง้น้ีจะไดก้ลุ่มตวัอย่างจํานวนทัง้สิน้  

200 คน  

 

ผลการวิจยั  

 1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31-40 ปี มสีถานภาพโสด มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

มอีตัราเงนิเดอืน 15,001 – 25,000 บาท สว่นใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏบิตักิารช่างเทคนิค และมรีะยะเวลาทาํงาน 1-5 ปี  

 2.  กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจต่อปจัจยัจูงใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงาน รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น

ความสําเร็จในการทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้าน

ความกา้วหน้าในการทาํงาน อยู่ในระดบัปานกลาง 

 3. กลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจต่อปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย ด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล รองลงมา 

ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย 

ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต และดา้นค่าตอบแทน ตามลาํดบั 

 4. กลุ่มตวัอย่างมคีวามผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

ความผกูพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย ดา้นบรรทดัฐาน รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นจติใจ ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างมคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัปานกลาง คอื ดา้นการคงอยู่  

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 1. พนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รดา้นจติใจแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2. พนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนั 

มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นจติใจ ด้านบรรทดัฐาน และด้านการคงอยู่ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 

0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

 3.  พนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีตัราเงนิเดอืนแตกต่างกนั มคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นการคงอยู่ และดา้นบรรทดัฐานแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 4. พนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ตีําแหน่งงานแตกต่างกนั มคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นการคงอยู่ และดา้นบรรทดัฐาน แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 5. ปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานในภาพรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นจติใจ ดา้นการคง

อยู่ และดา้นบรรทดัฐานของพนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั โดย

มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและสงู ตามลาํดบั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 6. ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิานในภาพรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจติใจ ดา้นการคง

อยู่ และดา้นบรรทดัฐานของพนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครในทศิทางเดยีวกนั โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและสงู ตามลาํดบั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิัทเครื่องปรบัอากาศ

แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร” เมื่อพิจารณาเกี่ยวกบัการศึกษาในครัง้น้ีแล้วมีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งสามารถนํา

อภปิรายผล ดงัน้ี  

 1.  พนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์

ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษาสงูสุด อตัราเงนิเดอืน และตําแหน่งงาน แตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

พบว่า 

  1.1  พนักงานบรษิัทเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศแตกต่างกนั มีความ

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นจติใจแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเพศชายมคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้น

จติใจสงูกว่าเพศหญงิ เน่ืองจากลกัษณะงานทีท่ําส่วนใหญ่เกีย่วขอ้งกบัเพศชาย จงึส่งผลใหเ้พศชายมคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รดา้นจติใจสงูกว่าเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัชยั ศกุนตนาค (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง แรงจงูใจในการ

ปฏบิตังิานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัของพนักงานกลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง ผลการศกึษา 

พบว่า พนกังานทีม่เีพศ แตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  และ

ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กติตภิา ธาราสนธิ ์(2555)  ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ

พนักงานบรษิทัโรงแรมดาราเทว ีจํากดั ผลการศกึษา พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานบรษิทัโรงแรมดาราเทว ี

จาํกดั ไดแ้ก่ เพศ แตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05    

  1.2  พนักงานบริษัทเครื่องปรับอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุด

แตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รด้านจติใจ ด้านบรรทดัฐาน และดา้นการคงอยู่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญา

ตร ี มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นจติใจ ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นการคงอยู่ สงูกว่าพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญา

ตร ีเน่ืองจากคนทีม่กีารศกึษาสงูจะมคีวามคาดหวงัต่อองคก์รสงู และเมื่อองคก์ารไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 

หรอืความคาดหวงัของเขาได ้ เขา้กจ็ะผูกพนัต่อองคก์รน้อยลง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรกฤษณ์ อคัคโพธกุิล 

(2556) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน กรณีศกึษา บรษิัทจดัการขอ้มูลแห่งหน่ึง ผล

การศกึษา พบว่า ปจัจยัดา้นลกัษณะบุคคลในดา้นระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มผีลทําใหพ้นักงานมคีวามผูกพนัต่อ

องค์กรแตกต่างกนั และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรอุมา ศรีสว่าง (2544) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อความ

ผกูพนัของบุคลากรในมหาวทิยาลยัเอกชน ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล คอื ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บั

ความผูกพนัต่อองคก์ร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Herbiniak & Alutto  

(ธีระ 2532) ซึ่งพบว่า คนที่มีการศึกษาตํ่าจะมีความผูกพนัต่อองค์การสูงกว่าคนที่มีการศกึษาสูง เน่ืองจากคนที่มี

การศกึษาสงูจะมคีวามผกูพนัต่อวชิาชพีของตนมากกว่าจะผกูพนัต่อองคก์ร  

  1.3 พนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีตัราเงนิเดอืนแตกต่างกนั มี

ความผูกพนัต่อองค์กรด้านการคงอยู่ และด้านบรรทดัฐานแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยพนกังานทีม่อีตัราเงนิเดอืน 15,001-25,000 บาท มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นการ
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คงอยู่ และดา้นบรรทดัฐานมากทีส่ดุ เน่ืองจากคนทีม่รีายไดส้งู ย่อมมคีวามมัน่ใจในตนเอง ไม่กลวัการเปลีย่นแปลง จงึ

ทําให้มคีวามผูกพนัต่อองค์กรตํ่ากว่าผู้ทีม่รีายไดน้้อย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  ปิยพร หอ้งแซง (2555). ศกึษา

เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสิน ใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มรีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รในเรื่องความ

ผูกพนัด้านบรรทดัฐานแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ รชันี            

ภู่สกุล (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลให้พนักงานเกดิความผูกพนัต่อองคก์ร กรณีศกึษา : บรษิัท ททัซูโน่เอน็จิ

เนียริง่แอนดเ์ซอรว์สิ จํากดั ผลการศกึษาพบว่า ระดบัการศกึษามผีลก่อใหเ้กดิความผูกพนัต่อองคก์รของบรษิทั ททัซู

โน่เอน็จเินียริง่แอนดเ์ซอรว์สิ จํากดั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ผลการศกึษายงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ จติรา จดัละ (2550) ได้ศกึษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานสาขา บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์ จํากดั 

พบว่า พนักงานสาขาที่มขีอ้มูลทัว่ไป ด้านรายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05      

  1.4  พนักงานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ตีําแหน่งงานแตกต่างกนั มี

ความผูกพนัต่อองค์กรด้านการคงอยู่ และด้านบรรทดัฐานแตกต่างกนั  อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยพนักงานที่มตีําแหน่งงานผูบ้รหิาร  และพนักงานระดบัปฏบิตักิารทัว่ไป มคีวาม

ผูกพนัต่อองค์กรด้านการคงอยู่ และด้านบรรทดัฐานตํ่ากว่าพนักงานที่มตีําแหน่งงานพนักงานระดบัปฏบิตัิการช่าง

เทคนิค เน่ืองจากลักษณะงานของบริษัทเกี่ยวกับการใช้กลุ่มอาชีพที่เป็นช่างเทคนิค จึงส่งผลให้พนักงานระดับ

ปฏบิตักิารช่างเทคนิคมคีวามผกูพนัต่อองคก์รสงูกว่าตําแหน่งงานอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ของ จติรา จดัละ 

(2550) ไดศ้กึษาเรื่อง ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสาขา บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์จาํกดั พบว่า พนกังานสาขา

ทีม่ขีอ้มูลทัว่ไป ด้านกลุ่มตําแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.05      

 2.  ปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้นจติใจดา้นการคงอยู่ 

และดา้นบรรทดัฐาน ของพนักงานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั ระดบั

ปานกลาง และสงู ตามลาํดบั 

  2.1  ปจัจยัจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นลกัษณะของงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองค์กรด้าน

จติใจ ดา้นการคงอยู่ และดา้นบรรทดัฐานของพนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื พนักงานมปีจัจยัจูงใจในการปฏบิตังิานดา้น

ลกัษณะของงานสงู จะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นจติใจ ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นการคงอยู่ เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

และตํ่า ตามลาํดบั การทีพ่นกังานในองคก์รมลีกัษณะของงานทีม่คีวามอสิระในการคดิหรอืบรหิารงานดว้ยตนเอง จะมี

ความผูกพนัต่อองคก์ารเพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัวฒัน์ ลีพู้ลทรพัย ์(2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บรษิทัซอฟแวรแ์ห่งหน่ึง ซึง่เป็นเจา้ของผลติภณัฑซ์อฟแวรด์า้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

สาขาประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัจูงใจในการทํางานลกัษณะของงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความผูกพัน

โดยรวมของพนักงานในองค์กร และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของจรยิา สุขสละ; ดวงตา สราญรมย์; และ สะอาด 

บรรเจดิฤทธิ ์ (2553) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธข์องแรงจูงใจที่มต่ีอความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ กรณีศกึษา 

บริษัทขนส่ง จํากัด ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทขนส่ง จํากัด โดยรวมมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัค่อนขา้งสงู อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  2.2  ด้านความสําเร็จในการทํางาน ปจัจยัจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านความสําเร็จในการทํางาน มี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่  และด้านบรรทัดฐานของพนักงานบริษัท

เครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอื พนักงานมปีจัจยัจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านความสําเรจ็ในการทํางานมากขึน้ จะมคีวามผูกพนัต่อ
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องค์กรด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทดัฐานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง หากพนักงานมโีอกาสที่จะประสบ

ความสาํเรจ็ในชวีติการทาํงาน กจ็ะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 

วฒันะ พรหมเพชร (2554) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานมหาวทิยาลยั

ตําแหน่งวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ผลการศกึษาพบว่า ความสาํเรจ็ในการทํางาน มคีวามสมัพนัธท์างบวก

กบัความผกูพนัต่อองคก์ร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  2.3  ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ปจัจยัจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านความก้าวหน้าในการทํางาน มี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐานของพนักงานบริษัท

เครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้ กล่าวคอื พนักงานมปีจัจยัจูงใจในการปฏบิตังิานด้านความก้าวหน้าในการทํางานมากขึน้ จะมคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รดา้นจติใจ ดา้นการคงอยู่ และดา้นบรรทดัฐานเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า และ ปานกลาง ตามลําดบั หากพนักงานไดร้บั

การฝึกฝนอบรมอยู่เสมอ และมีการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทําให้พนักงานมีกําลงัใจในการ

ปฏบิตังิาน และมองเหน็อนาคตของตนเอง จะทําใหพ้นักงานมคีวามพงึพอใจในการทํางานมากขึน้ และมคีวามรูส้กึว่า

องค์กรให้การสนับสนุน จงึมคีวามผูกพนัต่อองค์กรเพิม่มากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชยัวฒัน์ ลีพู้ลทรพัย ์

(2556) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บรษิัทซอฟแวร์แห่งหน่ึง ซึ่งเป็นเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สาขาประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัจูงใจในการทํางานด้าน

ความก้าวหน้า มีความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัโดยรวมของพนักงานในองค์กร และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ           

ธญัญาลักษณ์ บรรจงแก้ว (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็น 1 ใน 7 ปจัจัยลักษณะองค์การที่มี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

  2.5  ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ปจัจยัจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ               

มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่  และด้านบรรทัดฐานของพนักงานบริษัท

เครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้ กล่าวคอื พนักงานมปีจัจยัจูงใจในการปฏบิตัิงานดา้นการได้รบัการยอมรบันับถือมากขึน้ จะมคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รดา้นจติใจ ดา้นการคงอยู่ และดา้นบรรทดัฐานเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า หากพนกังานในองคก์รไดร้บัการยอมรบันับถอื

จากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวจิยัของ วฒันะ พรหมเพชร (2554) ไดท้ําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน

มหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการศึกษาพบว่า การได้รับการยอมรับนับถือ               

มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัวฒัน์ ลี้พูลทรพัย์ (2556) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 

ของพนักงาน บรษิทัซอฟแวร์แห่งหน่ึง ซึง่เป็นเจา้ของผลติภณัฑซ์อฟแวรด์า้นการวเิคราะห์ขอ้มูล สาขาประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบว่า ปจัจัยจูงใจในการทํางานด้านการยอมรบันับถือ มีความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัโดยรวมของ

พนกังานในองคก์ร 

 3.  ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตัิงานโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร ด้านจติใจ ด้านการ          

คงอยู่ และดา้นบรรทดัฐานของพนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมทีศิทางเดยีวกนั 

ในระดบัปานกลาง และสงู ตามลาํดบั  

  3.1  ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทน มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อ องคก์รดา้นจติใจ 

ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทดัฐานของพนักงานบริษัทเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื พนกังานมปีจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้น

ค่าตอบแทนมากขึน้ จะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นจติใจ ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นการคงอยู่ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก
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และปานกลางตามลาํดบั หากพนกังานไดร้บัค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีด่ ีเหมาะสม และเพยีงพอ ย่อมสง่ผลใหม้คีวาม

ผกูพนัต่อองคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัชยั ศกุนตนาค (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏบิตังิานทีม่ี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัของพนกังานกลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง ผลการศกึษาพบว่า แรงจูงใจ

ในการปฏบิตัิงานด้านเงนิเดอืน มคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัโดยรวมของพนักงานในองคก์ร อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ แสงจนัทร ์(2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

ความผูกพนัในองคก์รของพนักงานฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทั ยมัเรสเทอรองสป์ระเทศไทย จํากดั พบว่า ปจัจยัคํ้าจุน ดา้น

ผลประโยชน์ตอบแทนมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์รทุกดา้น 

  3.2  ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล มี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่  และด้านบรรทัดฐานของพนักงานบริษัท

เครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื พนกังานมปีจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้น ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลมากขึน้ จะมคีวามผูกพนัต่อ

องค์กรด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐานเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง การที่พนักงานในองค์กรได้รับ

ความสมัพนัธ์ที่ดจีากผู้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ความร่วมมอื หรอืการยอมรบัความคดิเหน็ กย็่อมส่งผลให้มี

ความผูกพนัต่อองคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แคทช และ คาชน์ (Katz; & Kahn. 1966) พบว่า การไดร้บัการ

ยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานเป็นปจัจยัทีช่่วยลดอตัราการขาดงาน และการลาออกจากงานได ้อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่ผลผลติ 

และคุณภาพของงานอกีดว้ย และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อริบีเินค และ ออทโต้ (Heribiniak; & Alutto. 1972) 

พบว่า ความไวว้างใจระหว่างบุคคลจะมคีวามสาํคญัต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูท้ีอ่ยู่ร่วมกนัในสงัคม ในองคก์ารมี

ลกัษณะของความช่วยเหลอืเป็นมติรจะทําใหผู้ป้ฏบิตังิานมคีวามรูส้กึผูกพนัต่อองคก์าร แต่ถ้าองคก์รใดมลีกัษณะของ

การขาดความร่วมมอื หรอืมคีวามเป็นมติรน้อยกจ็ะทาํใหบุ้คคลมคีวามผกูพนัต่อองคก์รตํ่า 

  3.3  ด้านความมัน่คงในการทํางาน ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏิบัติงานด้านความมัน่คงในการทํางาน มี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่  และด้านบรรทัดฐานของพนักงานบริษัท

เครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้ กล่าวคอื พนักงานมปีจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้นความ มัน่คงในการทํางานมากขึน้ จะมคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รดา้นจติใจ ดา้นการคงอยู่ และดา้นบรรทดัฐานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง หากพนกังานรูส้กึว่าองคก์รทีป่ฏบิตังิาน

อยู่มคีวามมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน ย่อมสง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โสภา 

ทรพัย์มากอุดม (2553) ได้ศกึษาเรื่อง ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์กรการศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย พบว่า ประสบการณ์ในการทํางาน ได้แก่ ความรู้สกึว่าตนมีความมัน่คงในการทํางาน ความรู้ศึกว่า

หน่วยงานเป็นที่พึง่พาได้ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความยดึมัน่ผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ วฒันะ พรหมเพชร (2554) ได้ทําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนักงานมหาวทิยาลยัตําแหน่งวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ผลการศกึษาพบว่า ความมัน่คงใน

การทาํงาน มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  3.4  ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บั

ความกา้วหน้าในอนาคต มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นจติใจ ด้านการคงอยู่ และดา้นบรรทดัฐานของ

พนกังานบรษิทัเครื่องปรบัอากาศแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื พนกังานมปีจัจยัคํ้าจุนใน การปฏบิตังิานดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคตสงู 

จะมีความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ด้านบรรทัดฐาน และด้านการคงอยู่ เพิ่มขึ้นในระดบัตํ่า ปานกลาง และสูง 

ตามลําดบั หากพนักงานในองค์กรมโีอกาสได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต กย็่อมมคีวามผูกพนัต่อองค์กรตามไปดว้ย  

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จกัรกฤษณ์ อคัคโพธกุิล (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
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พนกังาน กรณีศกึษา บรษิทัจดัการขอ้มลูแห่งหน่ึง ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ในดา้นความกา้วหน้าใน

การทาํงาน มคีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาถึงปจัจยัอื่นๆ ที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน เช่น การบรหิารองค์กร 

ลกัษณะองคก์ร เน่ืองจากมปีจัจยัหลายตวัทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน  

 2.  ควรมกีารสาํรวจขอ้มูลจากคู่แข่ง หรอืองคก์รที่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั เพื่อทราบว่าปจัจยัใดบ้างทีท่ําให้

พนกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร เพื่อจะไดนํ้าขอ้มูลมาเปรยีบเทยีบ ใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาใหด้ขีึน้ 

สง่ผลใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจในการทาํงานและมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสําเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากไดร้บัการสนับสนุนและการช่วยเหลอืเป็นอย่างดจีาก

รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ ประธานกรรมการทีป่รกึษาสารนิพนธ ์และรองศาสตราจารยส์ุพาดา  สริกิุตตา 

และ อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์ กรีตอิงักูร ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืการวจิยั

และคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธท์ุกท่าน ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่ายิง่เพื่อใหค้ําปรกึษาแนะนําในการจดัทํา

งานวจิยัน้ีในทุกขัน้ตอน อกีทัง้ทาํใหผู้ว้จิยัไดร้บัประสบการณ์ในการทําวจิยัในชุมชนและรูถ้งึคุณค่าของงานวจิยัทีจ่ะ

ช่วยทาํใหก้ารทาํงานในการพฒันาความรูท้างดา้นการตลาดเป็นไปอย่างมคีุณค่ามากขึน้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ

อย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามรูแ้ก่ผูว้จิยัในการศกึษาตามหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด ซึง่ทาํใหผู้ว้จิยัรูว้่าการศกึษาในระดบัปรญิญาโทของผูว้จิยันัน้มไิดส้ิน้สุดลงเพยีงการ

ทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีใหส้าํเรจ็ลงได ้หากไดก้ลายเป็นจุดเริม่ต้นในการเรยีนรูท้ีต่้องสบืเน่ืองต่อไปอย่างไม่มสีิน้สุด 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวั ซึง่ใหก้ารสนับสนุนและคอยชีแ้นะในการศกึษาเล่า

เรยีนตลอดจนใหก้ําลงัใจในยามทีท่อ้แท ้และขอขอบพระคุณทุกท่านทีผ่ ่านเขา้มาในชวีติ ทําใหผู้ว้ จิยัไดร้บั

ประสบการณ์และขอ้คดิต่างๆ มากมาย ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการใชช้วีติในสงัคมทีเ่ป็นอยู่ปจัจุบนั 

 สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์

และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิา มารดา คลอดจนครูอาจารยท์ุกท่าน 
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