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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัน้ี มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถึงแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ความผูกพนัต่อองค์กร รวมไปถึงปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั โดยสุ่มตวัอย่างจ านวน 176 คน 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย               
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และ
การวเิคราะหเ์ชงิถดถอยแบบพหุคณู   

ผลการวจิยัพบว่า พนักงานของบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศชายทีม่อีายุในช่วง  
20 – 29 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 23,999 บาท               
เป็นพนกังานระดบัปฎบิตังิานทีท่ างานมาแลว้ 1 – 3 ปีแรงจงูใจในการปฎบิตังิานของพนกังาน อยู่ในระดบัมาก ความผกูพนั
ในองคก์รของพนกังาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัในองคก์รต่อบรษิทัเหรยีญ
ทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดัแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความส าเรจ็
ในการท างาน และด้านลกัษณะงาน มอีทิธพิลต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01  
โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 12.2 
 
ค าส าคญั: แรงจงูใจในการท างาน ความผกูพนัในองคก์ร บรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั   
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ABSTRACT 
 

This research was aimed to study working motivation, organizational commitment, and the factors 
influenced to organizational commitment of employees at KIM PAI Printing Co., Ltd. Research population were 176 
randomly selected samples. They were given questionnaire as data collection method. Statistical analysis included 
frequency, percentage, mean, and standard deviation.  Hypothesis testing was done by t- test, One-way ANOVA, 
and multiple regression analysis. For the results, it found that : 
 Employees of KIM PAI Printing Co. , Ltd mostly are male, aged between 20-29 years, single, graduated 
secondary school, earned monthly salary income THB 12,000 – 23,999, and working in operational level for 1 – 3 
years. Working motivation of employees at KIM PAI Printing Co., Ltd. found in high level. The overall organizational 
commitment of employees at KIM PAI Printing Co., Ltd found in moderate level. Employees with different age has 
different organizational commitment at statistically significant level of . 01.  Working motivation in terms of work 
success and job characteristics is influenced to organizational commitment of employees at KIM PAI Printing Co. , 
Ltd at statistically significant level .01 which can be explained by 12.2  percent. 
 
Keywords: Motivation, Organizational Commitment, Reinthong Printing Company 
 
บทน า 

ความผูกพนัต่อองคก์รมคีวามส าคญัต่อการอยู่รอดขององคก์ร และเป็นตวัชีท้ีด่ถีงึความมปีระสทิธผิลขององค์กร 
นอกจากนี้ยังสามารถชี้ถึงแนวโน้มของความตัง้ใจที่จะอยู่หรือลาออกของบุคคลในองค์กรได้ ถ้าหากบุคลากรเกิด               
ความผูกพนัต่อองคก์รกจ็ะตัง้ใจท างานอย่างเตม็ที ่ทุ่มเทเวลาใหอ้ย่างเตม็ที ่มกีารขาดงานต ่า มคีวามตัง้ใจทีจ่ะลาออกและ
พฤติกรรมการลาออกจากองค์กรต ่าผลการปฏบิตัิงานดี มีความภักดีต่อองค์กร องค์กรนัน้ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรอืง 
สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรได้ ในทางตรงกนัขา้มหากบุคลากรขาดความผูกพนัต่อองค์กร จะท าให้บุคลากร              
มคีวามตัง้ใจทีจ่ะลาออกไปท างานยงัองคก์รอื่น หรอื อาจจะฝืนใจท างานกบัองคก์รต่อไปอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ 
การทีอ่งคก์รตอ้งประสบกบัปญัหาการลาออกจากงานของบุคลากรในอตัราทีส่งู ท าใหก้ารท างานขาดความต่อเน่ือง สญูเสยี
ทรพัยากรทัง้เวลา เงนิทอง และก าลงัแรงงานในการฝึกอบรมผูท้ีเ่ขา้มาใหม่ และการลาออกของบุคลากรอาจส่งผลกระทบ
ต่อขวญั ก าลงัใจ ทศันคติของบุคลากรที่ยงัคงท างานอยู่ในองค์กรนัน้ ถ้าหากอตัราการลาออกสูงอาจท าใ ห้ภาพพจน์             
ขององคก์รเสยีและองคก์รกจ็ะขาดความมัน่คงตามมา การทีอ่งคก์รจะประสบความส าเรจ็และสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ มกีารด าเนินงานที่ตรงตามเป้าหมายขององค์กรได้นัน้ ปจัจยัหลกัที่ส าคญัปจัจยัหน่ึง ได้แก่ บุคลากรหรอื
พนักงานที่อยู่ในองค์กรซึ่งพนักงานที่อยู่ในองค์กรนัน้จะเป็นตวับ่งชี้ส าคญัว่าองค์กรจะประสบความส าเรจ็หรือล้มเหลว
เพยีงใด  การทีอ่งคก์รมคีวามพนกังานทีม่ปีระสทิธภิาพยงับ่งบอกถงึการพฒันาขององคก์รในอนาคตอกีดว้ยการทีพ่นักงาน
ในองค์กรสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพจะต้องมอีงค์กรประกอบหรอืปจัจยัหลายประการ เช่น งานที่ได้รบั
มอบหมายนัน้ต้องเหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน ปริมาณงานที่พนักงานได้รับต้องเหมาะสมกับพนักงาน 
ผลตอบแทนเทยีบกบัผลงานตอ้งเหมาะสมกนั ทศันคตขิองพนกังานต่อหวัหน้างาน เป็นตน้ (สมชาย หริญักติ ิ2542:10-11) 

บรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั อยู่ในกลุ่มธุรกจิในเครอื กมิไป๊กรุ๊ป เป็นธุรกจิทีใ่หบ้รกิารดา้นงานพมิพ์
อ๊อฟเซท มีบริการ งานพิมพ์ฉลาก ฉลากกนัน ้า กล่องกระดาษแขง็ กล่องเคลือบเทียน กล่องประกบลูกฟูก กวาดทอง             
พมิพ์ฟอยล์ พมิพ์พวีซี ีโปสเตอร์ โบรชวัร์ ปฏทินิ หนังสอื และอื่นๆ ซึ่งบรษิัทมกี าลงัการผลติที่ค่อนขา้งสูง  และทศิทาง



3 

 

ธุรกจิอยู่ในช่วงทีเ่ติบโตไปในทศิทางทีด่ ี แต่กลบัก าลงัประสบปญัหาอตัราการลาออกของพนักงานทีม่จี านวนสูงขึน้ดว้ย
เหตุผลดงักล่าว   จงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาถงึ ปจัจยัใดทีส่่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานทีม่ต่ีอบรษิทั เหรยีญ
ทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั 

นอกจากนี้  ผู้วิจ ัยยังสนใจศึกษาถึงปจัจัยจูงใจในการท างานและสิ่งที่พนักงานต้องการ ไม่ว่าจะเป็น                      
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการท างาน ดา้นความส าคญัในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และ
ด้านการได้รบัความยอบรบันับถือ   ข้อมูลที่ได้จากการวิจยัในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างให้พนักงานเกดิ               
การรบัรู้ถงึปจัจยัจูงใจที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงาน ที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัความต้องการของ
องค์กร โดยความส าคญัของการวิจยัในครัง้นี้จะท าให้พนักงานมคีวามผูกพนัต่อองค์กรมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้  ยงัจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้รหิารขององคก์รเพื่อทีจ่ะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยุทธใ์นดา้นต่างๆ  ในการควบคุมการลาออกของ
พนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมขีวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน เพื่อช่วยใหธุ้รกิจสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และก่อใหเ้กดิประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็และเตบิโตต่อไปไดใ้นอนาคต และสง่ผลถงึอทิธพิล
ต่อการคงความเป็นสมาชกิของพนกังานในองคก์รต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บรษิัทเหรยีญทองการพมิพ์ (กมิไป๊) จ ากดั จ าแนกตามขอ้มูล
สว่นบุคคล 

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน                
ดา้นความรบัผดิชอบ  และดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์รของพนักงาน บรษิทั
เหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. พนกังานทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน อตัราเงนิเดอืน 
ระยะเวลาการท างานแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์รต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดัแตกต่างกนั 

2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือด้านลักษณะงาน                  
ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน มอีทิธพิลต่อความผูกพนัองคก์รของพนักงานบรษิทัเหรยีญทอง
การพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั 
  
ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของประชากรศาสตร ์
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529: 312 – 315) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคลที่   

แตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตรจ์ะมอีทิธพิลต่อการสือ่สาร ลกัษณะประชากรศาสตร ์คอื 
1. เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่า คุณลกัษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญงิทีต่่างกนัส่งผลใหก้ารสื่อสาร

ของชายและหญงิต่างกนั เช่น การวจิยัเกีย่วกบัชมภาพยนตรโ์ทรทศัน์ของเดก็วยัรุ่น พบว่าเดก็วยัรุ่นชายสนใจภาพยนตร์
สงครามและจารกรรมมากทีส่ดุ สว่นเดก็วยัรุ่นหญงิสนใจภาพยนตรว์ทิยาศาสตรม์ากทีส่ดุ แต่กม็งีานวจิยัหลายชิน้ทีแ่สดงวา่ 
ชายและหญงิมกีารสือ่สารและรบัสือ่ไม่ต่างกนั 

2. อายุ (Age) การจะสอนผูท้ีอ่ายุต่างกนัใหเ้ชื่อฟงั หรอืเปลีย่นทศันคตหิรอืเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้มคีวามยากง่าย
ต่างกนั ยิง่มอีายุมากกว่าทีจ่ะสอนใหเ้ชื่อฟงั ให้เปลี่ยนทศันคติและเปลี่ยนพฤตกิรรมกย็ิง่มากขึน้ การวจิยั  C.Maple และ 
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I.L.Janis and D.Rife ได้ท าการวจิยัและใหผ้ลสรุปว่า การชกัจูงจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคนจะยากขึน้ตามอายุของคน             
ทีเ่พิม่ขึน้ อายุยงัมคีวามสมัพนัธข์องขา่วสาร และสื่ออกีดว้ย เช่น ภาษาทีใ่ชใ้นวยัต่างกนั กย็งัมคีวามต่างกนั โดยจะพบว่า 
ภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาว สงูกว่าผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

3. การศกึษา (Education) นักวชิาการสื่อสารพบว่าการศกึษาเป็นตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธค์่อนขา้งสงูกบัตวัแปร             
ทีเ่กีย่วกบัการรบัสารและใชส้ือ่การศกึษาของผูร้บัสารท าใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสือ่สารต่างกนัไปโดยคนทีม่กีารศกึษาสงู
จะเป็นผู้ร ับสารที่ดีเนื่องจากมีความรู้กว้างขวางในหลาย ๆ เรื่องและสามารถเข้าใจสารได้ดีจึงส่งผลให้คนที่มีระดับ    
การศกึษาสงูจะเลอืกใชส้ือ่มากประเภทกว่าคนทีม่กีารศกึษาต ่า 

4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชพีรายได้ เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิ
หลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องทีไ่ด้พสิูจน์แลว้ว่า 
ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤติกรรมของคน เช่นคนทีม่ฐีานะดอีาศยัอยู่ในเมอืงอาจมโีอกาส
เลอืกสือ่ไดห้ลากหลายประเภทกว่าและบ่อยครัง้กว่าโดยเฉพาะการสือ่สารทีต่อ้งเสยีค่าใชจ้่าย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจในการปฏิบติั 
ความหมายและความส าคัญของแรงจูงใจ แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สภาวะที่เป็นแรงกระตุ้นหรือเป็น

กระบวนการที่สร้างและกระตุ้น/ผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ทัง้ที่เป็นพฤติกรรม              
โดยสญัชาตญาณและพฤติกรรมจากการเรยีนรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแรงจูงใจนัน้ต้องการ การจูงใจ (Motivation) 
หมายถึง กระบวนการน าปจัจยัต่างๆที่เป็นแรงจูงใจมากระตุ้น หรือผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปอย่างมทีศิทาง 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืเงื่อนไขทีผู่ถู้กจูงใจต้องการ โดยปจัจยัทีน่ ามากระตุ้นนัน้อาจจะเป็นสิง่เรา้หรอืสถานการณ์ที่มา 
เรา้ ล่อ จูงใจและผลกัดนัใหบุ้คคลเกดิความต้องการในเบือ้งต้น และความต้องการนี้จะเป็นพืน้ฐาน ท าใหเ้กดิเป็นภาวะของ
แรงจูงใจ แรงจูงใจ จะอยู่ในภาวะที่ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic) และจะเป็นกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา               
เพื่อสรา้งใหส้ภาวะของร่างกายอยู่ ในความสมดุล (Homeostasis) แรงจูงใจเฉพาะบุคคล ประกอบดว้ย แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์
แรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ และแรงจูงใจ ใฝ่อ านาจ โดยแรงจูงใจจะช่วยให้บุคคลเขา้ใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมบางพฤติกรรม              
ทีไ่ม่สามารถอธบิายดว้ยแนวคดิอื่น นอกจากนี้ ยงัจะช่วยใหบุ้คคลท านายและควบคุมพฤตกิรรมที ่ยงัไม่ไดเ้กดิขึน้อกีดว้ย 
ในดา้นวชิาการ ค าว่า แรงจูงใจ (Motivation) มาจากรากศพัทภ์าษาละตินว่า movere ซึง่มคีวามหมายว่า การเคลื่อนไหว 
(Move) ซึ่งหมายความที่ว่านี้ เห็นได้ชัดจากค าจ ากัดความที่เขียนโดย Bernard Berelson และ Gerry A. Steiner ว่า                 
“แรงกระตุ้น (Motives) เป็นสภาวะภายในอนัหนึ่งที่เป็นพลงั สิง่กระตุ้น สิง่น า การกระท าของมนุษย์ไปในทศิทางหรอื
ช่องทางทีจ่ะท าใหบ้รรลุถงึเป้าหมายทีต่อ้งการ”  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
ความผูกพนัต่อองค์กร เป็นสิ่งที่มีความส าคญัในการด าเนินธุรกิจขององค์กร หากองค์กรใดที่มีบุคลากรที่มี               

ความผูกพนัต่อองค์กรสูงแล้ว ย่อมที่จะน าพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ จากแนวคดิของนักวชิาการหลายท่าน ได้ให้
ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ร ดงันี้ O’Reilly (1981: 597-616)  กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นความเชื่อทาง
จติวทิยา ของคนทีผู่กพนัต่อองคก์ร รวมทัง้ความรูส้กึผูกพนักบังาน ความจงรกัภกัด ีและความเชื่อในค่านิยมขององคก์ร 
โดยความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ยกนั 3 ขัน้ตอน คอื 

1. ความยนิยอมท าตาม (Compliance) คอื การที่บุคคลยอมท าตามความต้องการขององค์กร เพื่อให้ได้บางสิง่
บางอย่างจากองคก์ร เช่น ค่าจา้ง 

2. การยดึถือองค์กร (Identification) คอื การที่บุคคลยอมทาตามความต้องการขององค์กร และความรู้สกึภูมใิจ              
ทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 

3. การซมึซบัค่านิยมในองคก์ร (Internalization) คอื การทีค่นรบัเอาค่านิยมขององคก์รมาเป็นค่านิยมของตนเอง 
ธรีะ วรีธรรมสาธติ (2532: 20) ได้นิยามความผูกพนัต่อองค์กร โดยเน้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาของสมาชกิองค์กรนัน้              
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ในรปูของความสม ่าเสมอของพฤตกิรรมเมื่อสมาชกิองคก์รมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร กจ็ะมกีารแสดงออกในรปูแบบพฤตกิรรม
ที่ต่อเนื่อง หรอืคงเสน้คงวาในการท างานความต่อเนื่องในการท างานโดยไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงทีท่ างาน การที่สมาชกิ
ผูกพนัต่อองค์กรและพยายามที่จะรกัษาสมาชิกภาพไว้ โดยไม่โยกย้ายไปไหน วรพล นันทเกษม (2540: 7) ได้นิยาม             
ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นความรูส้กึซึง่เป็นไปในทางทีด่โีดยแสดงออกมาในรูปของการอุทศิตนโดยไม่เหน็แก่ผลประโยชน์  
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบตัิงานเพื่อองค์กร และมีความต้องการด ารงความเป็นสมาชกิ               
ในองคก์รของตน จากความหมายทีน่ักวชิาการต่าง ๆ ใหไ้ว ้สามารถสรุปไดว้่า ความผูกพนัต่อองคก์ร หมายถงึ ลกัษณะ
ความสมัพนัธข์องบุคคลทีม่ต่ีอองคก์รซึง่จะแสดงออกในลกัษณะส าคญั 3 ประการ คอื 

1. ความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
2. ความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร 
3. ความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชกิในองคก์ร 
งานวจิยัทัง้หมดขา้งต้นมาศกึษาเพิม่เตมิถงึแรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นโอกาสความกา้วหน้า

ในการท างาน ด้านความส าคญัของงานที่รบัมอบหมาย และด้านการได้รบัความยอมรบันับถือ ซึ่งจะท าให้สามารถตอบ
ค าถามว่า   แรงจงูใจมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์รของพนกังานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานประจ าของบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั จ านวน 289 คน 
(ขอ้มลูจากฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2558) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  คอื พนักงานประจ าของบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ซึง่ผูว้จิยั
ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึใชก้ารก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยมี
กลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากร ใช้วธิกีารค านวณสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane 1967: 886) ได้ขนาด
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 176 ตวัอย่าง ค านวณไดด้งันี้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์  และคณะ 2548: 193)                                        
             ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมิู (Stratified Random Sampling) โดยวิธีการหาขนาดตัวอย่าง          
เป็นสดัสว่นตามจ านวนประชากรทัง้หมดในแต่ละชัน้ภูม ิ(Proportional) 
           ขัน้ตอนท่ี 2 ท าการสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อแจก
แบบสอบถามตามจ านวนสดัสว่นทีค่ านวณได ้  
 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 สถิติพรรณนา 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะและขอ้มูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ต าแหน่งงาน ระดบัการศกึษา เงนิเดอืน ระยะเวลาการท างาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามโดยสว่นใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 
130 คน คิดเป็นร้อยละ 73.86 มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 29 ปี จ านวน 105 คน    คิดเป็นร้อยละ 59.66 มีสถานภาพโสด                 
โดยมอียู่ถงึ 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.11  การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า ซึง่มอียู่จ านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.89 พนักงานระดบัปฏิบตัิงาน จ านวน 114 คน    คิดเป็นร้อยละ 64.77 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง       
12,000 – 23,999 บาท จ านวน 139 คน คดิเป็นร้อยละ 78.98 มรีะยะเวลาการท างานอยู่ในช่วง 1 – 3 ปีจ านวน 107 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 60.80 
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทัเหรียญทองการพิมพ ์
(กิมไป๊) จ ากดั 
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ประกอบดว้ย ดา้นความส าเรจ็
ในการท างาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าใน            
ต าแหน่งงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น จะสรุปไดด้งันี้ 
 ด้านความส าเรจ็ในการท างาน พบว่า ระดบัความส าเรจ็ในการท างานโดยรวม พบว่า มแีรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมากในทุกขอ้ ทัง้ในขอ้ท่านปฏบิตัิงาน
ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ท่านสามารถแก้ไขปญัหาในงานของท่านได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถ
แกป้ญัหาในการท างานได ้และในขอ้ท่านพงึพอใจในผลการปฏบิตังิานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89, 
3.72, 3.70 และ 3.69 ตามล าดบั 
 ด้านการได้รบัความยอมรบันับถือ พบว่า ระดบัการไดร้บัความยอมรบันับถอืโดยรวม พบว่า มแีรงจูงใจอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมากในทุกขอ้ ทัง้ในขอ้เพื่อน
ร่วมงานยอมรบัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่าน ท่านไดร้บัความไวว้างใจใหท้ างานทีส่ าคญัๆ ของบรษิทัฯ ท่านไดร้บั
ความร่วมมอืในการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นอย่างด ีเพื่อนร่วมงานมกัจะชื่นชมและยนิดกีบัท่านเมื่อท่านท างานด ี
และในขอ้เพื่อนร่วมงานมกัจะชื่นชมและยนิดกีบัท่าน เมื่อท่านท างานดี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95, 3.79, 3.74, 3.73 และ 
3.73 ตามล าดบั 
 ด้านลกัษณะงาน พบว่า ระดบัดา้นลกัษณะงานโดยรวม พบว่า มแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.75 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมากในทุกข้อ ทัง้ในขอ้ท่านได้ใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการ
ปฏบิตัิงานอยู่เสมอ ท่านมคีวามรู้ความเขา้ใจในหน้าที่และความรบัผดิชอบในต าแหน่งงานที่ท่านท างานอยู่อย่างชดัเจน  
ท่านมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบังานทีร่บัผดิชอบอยู่ในปจัจุบนั และในขอ้ท่านรูส้กึว่างานทีท่่านปฏบิตัเิป็นงานที่มี
คุณค่า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79, 3.78, 3.73 และ 3.72 ตามล าดบั 
 ด้านความรบัผิดชอบ พบว่า ระดบัด้านความรบัผดิชอบโดยรวม พบว่า ด้านความรบัผดิชอบโดยรวม พบว่า              
มแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมากในทุกขอ้ 
ทัง้ในขอ้ท่านปฏบิตัต่ิอกฎ ระเบยีบ นโยบายการปฏบิตังิาน และแนวทางการปฏบิตังิานขององคก์รอย่างเตม็ทิท่่านมคีวาม
กระตือรอืร้นอยู่เสมอทีจ่ะปฏบิตัทิี่รบัผดิชอบใหส้ าเรจ็ ท่านมอีสิระในการท างานทีไ่ด้รบัมอบหมาย และในขอ้ปรมิาณงาน             
ทีท่่านรบัผดิชอบมคีวามเหมาะสม กบัรายไดท้ีท่่านไดร้บั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06, 3.90, 3.85 และ 3.76 ตามล าดบั 
 ด้านต าแหน่งงาน พบว่า ระดบัด้านต าแหน่งงาน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานโดยรวม พบว่า               
มแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมากในทุกขอ้ 
ทัง้ในข้อองค์กรได้เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น หน่วยงานที่ท่านส่งเสริม                
ให้มกีารพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการท างาน และในขอ้หน่วยงานทีท่่านท าอยู่นัน้มโีอกาสได้รบัการเลื่อนต าแหน่งอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62, 3.54 และ 3.41ตามล าดบั 
 ด้านความผกูพนั พบว่า ด้านความผูกพนัในองค์กรของพนักงานบริษัทเหรียญทองการพมิพ์ (กิมไป๊) จ ากดั 
พบว่า มคีวามผกูพนัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คีวามผกูพนัอยู่
ในระดบัมาก ได้แก่ กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ มคีวามเหมาะสม ท่านมคีวามรู้สกึว่าท่านพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมอืต่อบรษิัทฯ โดยที่จะไม่มคีวามเคลอืบแคลงใด ๆ และขอ้ท่านมคีวามรู้สกึภาคภูมใิจ ที่ได้ก้าวเขา้มาเป็นส่วนหนึ่ง              
ของบรษิัทเหรยีญทองการพมิพ์ (กมิไป๊) จ ากดั โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65, 3.61 และ 3.59 ตามล าดบั ส่วนขอ้ที่มคีวาม
ผกูพนัอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ขององคก์รอย่างสม ่าเสมอ ท่านรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของบรษิทัฯ 
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ท่านไม่คดิจะไปปฏบิตังิาน ที่องค์กรอื่น แม้ว่าจะไดร้บัต าแหน่งและเงนิเดอืนทีด่กีว่า และในขอ้หากสภาพการท างานของ
ท่านเปลีย่นแปลงไป กจ็ะไม่เป็นสาเหตุใหท้่านลาออกจากงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34, 3.06, 3.01 และ 2.92 ตามล าดบั 
  ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 พนกังานทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการ ศกึษา ระดบัต าแหน่ง
งาน อตัราเงนิเดอืน ระยะเวลาการท างานแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัในองคก์รต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์ (กมิไป๊) จ ากดั
แตกต่างกนั โดยสามารถจ าแนกออกเป็นสมมตฐิานย่อยได ้7 สมมตฐิาน ดงันี้ คอื 

เพศ พบว่า พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองค์กรต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ์ (กมิไป๊) จ ากดั
แตกต่างกนัความผูกพนัในองค์กรของพนักงานบรษิัทเหรยีญทองการพมิพ์ (กมิไป๊) จ ากดั มคี่า Probability (p) เท่ากบั 
0.617 ซึง่มากกว่า 0.05 หมายความว่า พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัในองคก์รต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์
(กมิไป๊) จ ากดัไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05      

อายุ พบว่า พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองค์กรต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ์ (กมิไป๊) จ ากดั
แตกต่างกนัโดยมคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์รต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) 
จ ากดัแตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 

สถานภาพ พบว่า พนกังานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัในองคก์รต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์
(กมิไป๊) จ ากดัแตกต่างกนั ความผูกพนัในองคก์รของพนักงานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั มคี่า Probability 
(p) เท่ากบั 0.027 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์รต่อ
บรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดัไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

ระดบัการศกึษา พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์รต่อบรษิทัเหรยีญทอง
การพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั โดยมคี่าโดย Probability (p) เท่ากบั 0.298 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คอื หมายความว่า พนักงานทีม่ี
ระดบัการศกึษาสูงสุดแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองค์กรต่อบรษิัทเหรยีญทองการพมิพ์ (กมิไป๊) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั            
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

ต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัในองคก์รต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์
(กิมไป๊) จ ากดัแตกต่างกนั โดยมีค่า Probability (p) เท่ากบั 0.189  ซึ่งมากกว่า 0.05 พนักงานที่อยู่ระดบัต าแหน่งงาน             
ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผกูพนัในองคก์รต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
ทีร่ะดบั 0.05 

อตัราเงนิเดอืน พบว่า พนักงานที่มอีตัราเงนิเดอืนแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองค์กรต่อต่อบรษิทัเหรยีญทอง 
การพมิพ ์(กมิไป๊) โดยมคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.323 ซึง่มากกว่า 0.05 พนกังานทีม่อีตัราเงนิเดอืนแตกต่างกนั มคีวาม
ผกูพนัในองคก์ร ต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดัไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 

ระยะเวลาการท างาน พบว่า พนักงานที่มรีะยะเวลาการท างานแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองค์กรต่อบริษัท
เหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดัแตกต่างกนั โดยมคี่า Probability (p) เท่ากบั 0.941 ซึง่มากกว่า 0.05 แสดงว่าพนกังาน
ทีม่รีะยะเวลาการท างานไม่แตกต่างกนัมอีย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รบัความยอมรบันับถือ              
ด้านลกัษณะงาน ด้านความรบัผดิชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มอีทิธพิลต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงาน
บริษัทเหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จ ากดั ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มของตัวแปรอิสระ (แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน             
ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นการไดร้บัความยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้า
ในต าแหน่งงาน) อย่างน้อยหนึ่งตวัแปร มอีทิธพิลต่อความผูกพนัองคก์รของพนักงานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิ ไป๊) 
จ ากดั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาถงึ “ปจัจยัจูงใจที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงานของบรษิัทเหรยีญทอง 
การพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั” จากการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบั “แรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอทิธพิลต่อความผูกพนัในองคก์ร
ของพนกังาน ของบรษิทั เหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั” สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

ลกัษณะส่วนบุคคล การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการท างาน น าเสนอในรูปแบบของการใช้ค่าความถี่              
และรอ้ยละ  

ดา้นเพศแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัในองคก์รต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สาเหตุที่ความผูกพนัต่อองค์กรของบริษัทเหรียญทอง              
การพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัว่า พนักงานในองคก์รจะตอ้งเป็นเพศใด เน่ืองจาก บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังาน
ทัง้เพศชายและหญิง มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจ และแสดงความสามารถของตนเอง             
อย่างเต็มที่ โดยที่ทางบรษิัทได้ปฏบิตัิกบัพนักงานทัง้เพศชายและหญิงอย่างเท่าเทยีมกนั จงึท าให้ทัง้เพศชายและหญิง              
มรีะดบัความผกูพนัในองคก์รต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ไม่แตกต่างกนั  

ด้านอายุแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์รต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดัแตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยพนกังานทีม่อีายุ 20 – 29 ปี มรีะดบัความผกูพนัในองคก์รต ่ากว่าพนักงานทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป 
และพนักงานทีม่อีายุ 30 – 39 ปี มรีะดบัความผูกพนัในองคก์รต ่ากว่าพนักงานทีม่อีายุ 40 ปี ขึน้ไป เนื่องจากพนักงานทีม่ี
อายุ 40 ปีขึน้ไป ท างานกบัทางบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั มาเป็นระยะเวลานานกว่าพนักงานในกลุ่มอื่นๆ 
ทัง้พนักงานทีม่อีายุ 30 – 39 ปี และโดยเฉพาะอย่างยิง่พนักงานทีม่อีายุ 20 – 29 ปี ที่เพิง่เขา้มาท างานกบัทางบรษิทัได้              
ไม่นานนกั ความใกลช้ดิและความผกูพนักบัทางองคก์รจงึอยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่า  

ด้านสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์กร ต่อบริษัทเหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จ ากัด              
ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ในความเป็นจริงแล้ว พนักงานที่
แต่งงานมคีรอบครวั มภีาระหน้าทีแ่ละค่าใชจ้่ายทีต่้องรบัผดิชอบมากกว่าพนักงานทีย่งัโสด จงึมขีอ้จ ากดัในการเปลีย่นงาน 
ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนงานได้บ่อย ความผูกพนัที่มีต่อองค์กรที่ตนเองได้ท างานอยู่ จึงมากกว่าพนักงานที่ยงัโสด ไม่มี
ครอบครวั แต่สาเหตุทีท่ าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานภาพ
ของพนักงาน เนื่องจากนโยบายของทางบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ท าใหพ้นักงานในทุกระดบั รบัรูไ้ดถ้งึ
ความมัน่คง มโีอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในต าแหน่งทีต่นเองไดป้ฏบิตังิานอยู่ พนักงานทีย่งัโสดไม่มคีรอบครวั จงึไม่มี
ความคดิทีอ่ยากจะเปลีย่นงาน หรอืยา้ยไปท างานทีบ่รษิทัอื่น ระดบัความผกูพนัทีม่ต่ีอองคก์ร จงึไม่แตกต่างจากพนกังานที่
แต่งงานมคีรอบครวัแลว้  

ด้านระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองค์กร ต่อบริษัทเหรียญทองการพมิพ์ (กิมไป๊) จ ากดั              
ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สาเหตุที่ความผูกพนัต่อองค์กร              
ของบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กิมไป๊) จ ากดั ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัว่า พนักงานของบรษิทัจะจบการศกึษาในระดบัใด เน่ืองจาก 
ทางบริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานในทุกระดับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานทุกกลุ่มจึงมีโอกาสที่จะประสบ
ความส าเรจ็ และไดร้บัเงนิเดอืน สวสัดกิาร รวมไปถงึเงนิโบนัส ทีเ่หมาะสมเท่าเทียมกนัทุกกลุ่ม ระดบัความผูกพนัทีม่ต่ีอ
องคก์รของพนกังานในทุกระดบัการศกึษา จงึไม่แตกต่างกนั  

ดา้นต าแหน่งงานแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัในองคก์ร ต่อบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดัไม่แตกต่างกนั 
ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้เนื่องจาก ทางบรษิัทได้ให้ความส าคญักบัพนักงาน             
ในทุกต าแหน่งอย่างเท่าเทยีมกนั รบัฟงัความคดิเหน็ และเปิดโอกาสใหพ้นกังานแต่ละคนของทุกแผนก ไดเ้ขา้มามสีว่นร่วม
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ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ทีม่คีวามส าคญัของทางบรษิทัอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพนักงานทุกต าแหน่งรูส้กึว่าตนเองเป็น
สว่นส าคญั   ของทางบรษิทั ระดบัความผกูพนัทีม่ต่ีอองคก์รของพนกังานในทุกต าแหน่ง จงึไม่แตกต่างกนั  

ด้านอัตราเงินเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันในองค์กร ต่อบริษัทเหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จ ากัด                        
ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สาเหตุที่ความผูกพนัต่อองค์กร              
ของบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัว่า พนักงานของบรษิทัจะมเีงนิเดอืนอยู่ในระดบัใดทัง้ๆ ทีใ่น
ความเป็นจรงิแลว้ พนักงานทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนในอตัราทีต่ ่ากว่า น่าจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่า และพรอ้ม
ที่จะเปลี่ยนงานทนัทีที่มีบริษัทใดให้เงินเดือนหรือผลตอบแทนในอตัราที่สูงกว่า แต่นโยบายของบริษัทที่สามารถท าให้
พนักงานในทุกระดบัรบัรูไ้ดว้่า ทุกต าแหน่งสามารถทีจ่ะเจรญิกา้วหน้า และประสบความส าเรจ็ไดใ้นอนาคตทัง้ในส่วนของ
การเลื่อนต าแหน่ง เงนิเดอืนที่ได้รบั รวมไปถึงสวสัดกิาร และเงนิโบนัสต่างๆ ที่เหมาะสมเท่าเทยีมกนัทุกกลุ่ม จงึท าให้
พนักงานที่ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ต ่ากว่า ไม่คิดที่จะย้ายไปท างาน  ในบริษัทอื่น ระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร               
ของพนกังานจงึไม่แตกต่างกนั  

ด้านระยะเวลาการท างานแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองค์กรต่อบริษัทเหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จ ากดั                 
ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สาเหตุที่ความผูกพนัต่อองค์กร                
ของบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัว่า พนกังานของบรษิทัไดท้ างานมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 
ทัง้ๆ ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้ พนกังานทีท่ างานกบัทางบรษิทัมาเป็นระยะเวลานาน น่าจะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบั
ที่สูงกว่า แต่นโยบายและวฒันธรรมของทางองค์กรที่สามารถท าให้พนักงานที่เพิ่งเขา้มาท างาน รบัรู้ได้ถึงบรรยากาศ                   
การท างานทีด่ ีทางบรษิทัใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีม เปิดโอกาสใหพ้นกังานแต่ละคน ไดเ้ขา้มามสีว่น
ร่วมในการแสดงความคดิเหน็และตดัสนิใจในกจิกรรมต่างๆ ของทางบรษิัทอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพนักงานที่เขา้มาใหม่             
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนส าคัญของทางบริษัท ก็จะส่งผลท าให้ระดับความผูกพนัที่มีต่อองค์กรของพนักงานทัง้ 2 ส่วน                
ไม่แตกต่าง 

ด้านแรงจงูใจใจการปฏิบติังาน 
แรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความส าเรจ็ในงาน ดา้นการไดร้บัความยอมรบันับถอืดา้นลกัษณะงาน ดา้นความ

รบัผดิชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มอีทิธพิลต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ์ 
(กมิไป๊) จ ากดั 

ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน มอีทิธพิลต่อความผูกพนัองคก์รของพนักงานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) 
จ ากดั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.01 ซึ่งหมายความว่า ยิง่พนักงานของทางบรษิัทเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั             
ได้รบัผดิชอบงานที่มคีวามส าคญั และส่งผลต่อความส าเรจ็ขององค์กรมากเท่าไร กจ็ะยิง่ส่งผลท าใหพ้นักงานคนดงักล่าว              
มคีวามผกูพนั ต่อองคก์รเพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม หากพนกังานมคีวามรูส้กึว่างานทีต่นเองไดร้บัมอบหมาย
ใหป้ฏบิตัอิยู่นัน้ ไม่มคีวามส าคญัหรอืส่งผลต่อความส าเรจ็ขององคก์ร ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานกจ็ะลดลง
ตามไปดว้ย เน่ืองจากพนกังานโดยสว่นใหญ่ของทางบรษิทั ไม่ไดม้อง  ทีผ่ลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ รวมไปถงึสวสัดกิาร และ
เงนิโบนสัต่างๆ แต่เพยีงอย่างเดยีว ความส าเรจ็ และความภาคภูมใิจทีต่นเองไดร้บัผดิชอบในงานทีม่คีวามส าคญั และสง่ผล
ต่อความส าเรจ็ต่อองคก์ร กเ็ป็นปจัจยัทีพ่นกังานใหค้วามส าคญัเช่นเดยีวกนั ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎคีวาม
ต้องการ (Need Hierarchy Theory) ของ Maslow (1954) ซึ่งแบ่งความต้องการของมนุษย์ ออกเป็น 5 ล าดบัขัน้ ได้แก่ 
ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั ความตอ้งการดา้นสงัคมและความรกั ความตอ้งการ
เกีย่วกบัชื่อเสยีงและเกยีรตยิศ และความตอ้งการทีไ่ดร้บัความ ส าเรจ็ในชวีติและความปรารถนาของตนเอง  
 ด้านลักษณะงาน มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัทเหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จ ากัด                 
ในทศิทางเดยีวกนัทีน่ัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ หากพนักงานมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิาน 
ด้านลกัษณะงานเพิ่มขึ้น จะมีผลท าให้ ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จ ากดั 
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เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากพนักงานโดยส่วนใหญ่ของทางบริษัท ไม่ได้มองไปที่ผลตอบแทนที่เป็นตวัเงิน สวสัดิการ      
และเงนิโบนัสต่างๆ รวมไปถึงความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีแ่ต่เพยีงอย่างเดยีว การที่ตนเองไดท้ างานทีม่คีวามส าคญั  
ทา้ทายความสามารถ และส่งผลต่อความส าเรจ็ต่อองคก์ร กเ็ป็นปจัจยัทีพ่นักงานแต่ละคนใหค้วามส าคญัเช่นเดยีวกนั และ
เมื่อพนกังานแต่ละคนไดท้ างานทีม่คีวามส าคญั พนกังานผูน้ัน้  กจ็ะพยายามตัง้ใจ และมคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน 
ใหส้ าเรจ็ลุล่วงอย่างเตม็ความสามารถจนเกดิเป็นความผกูพนัต่อองคก์รไดใ้นทีส่ดุ  
 ด้านการได้รบัความยอมรบันับถือ ไม่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ์ 
(กมิไป๊) จ ากดั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน เนื่องจากวฒันธรรมองค์การของทางบรษิทั 
เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จ ากดั ที่พนักงานในบริษัททุกคนท างานร่วมกนัเสมือนเป็นพี่น้อง เคารพและให้เกียรติ                
ซึง่กนัและกนั มกีารยกย่องชมเชย แสดงความยนิด ีและใหก้ าลงัใจเมื่อพนกังานคนอื่นๆ ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายมาส าเรจ็
ลุล่วง และเมื่อพนกังานแต่ละคน รูส้กึว่าตนเองไดร้บัความยอมรบันบัถอืจากผูร้่วมงานคนอื่นๆ ในระดบัทีเ่หมาะสมเพยีงพอ
แลว้ การเพิม่ปจัจยัในสว่นน้ีเขา้ไปอกี จงึไม่ไดส้ง่ผลท าใหร้ะดบัความผกูพนัองคก์รของพนกังานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์
(กมิไป๊) จ ากดั เพิม่สูงขึน้แต่อย่างใด ซึ่งผลการศกึษาที่ได้สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ อุไรวรรณ แก้วเกบ็ (2544) ที่ได้
ท าการศกึษาเรื่อง “อทิธพิลของแรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีม่ต่ีอความผกูพนัองคก์ารของพนักงานบรษิทัในกลุ่มปิโตรเคมี” 
ผลการวจิยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ไม่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัองคก์าร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ดา้นความรบัผดิชอบ ไม่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัองคก์รของพนักงานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั 
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากทางบรษิทัไดม้อบหมายงานใหพ้นักงานแต่
ละคนอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม และให้อสิระในการท างานนัน้ๆ อย่างเต็มที่ การเพิม่ความรบัผดิชอบในงานใหก้บัพนักงาน            
เขา้ไปอกี จงึไม่ไดส้่งผลท าใหร้ะดบัความผูกพนัองคก์รของพนักงานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั เพิม่สงูขึน้
แต่อย่างใด  
 ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ไม่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์
(กิมไป๊) จ ากัด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อาจเนื่องมาจากทางบริษัทเอง              
ทีส่ามารถท าใหพ้นกังานแต่ละคนรบัรูไ้ดว้่า ตนเองมโีอกาสทีจ่ะกา้วหน้าและประสบความส าเรจ็ในต าแหน่งหน้าทีข่องตนเอง 
เช่น การจดัการอบรมหรอืส่งพนักงานไปเขา้ร่วมการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มทกัษะในการท างานแก่พนักงาน            
รวมไปถงึ การสนับสนุนการศกึษาต่อของพนักงาน การเพิ่มปจัจยัในส่วนน้ีเขา้ไปอกี จงึไม่ไดส้่งผลท าใหร้ะดบัความผกูพนั
องคก์รของพนกังานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. บรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ควรใหค้วามสนใจกบัพนกังานทีม่อีายุ 20 – 29 ปี และพนักงานทีม่ี
อายุ 30 – 39 ปี เพิ่มมากขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นกลุ่มพนักงานที่มีความผูกพนัต่อบริษัทอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่า
พนักงานในกลุ่มอื่น และนอกจากนี้ยงัเป็นพนักงานกลุ่มใหญ่สุดของบริษัทอีกด้วย (มีอยู่รวมกนัถึงร้อยละ 89.77 ของ
พนกังานทัง้หมด) โดยบรษิทัจะตอ้งพยายามท าใหพ้นกังานในกลุ่มนี้ รูส้กึว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งทีม่คีวามส าคญัและมคีุณค่า
ต่อทางบรษิทั เช่น ควรมองพนกังานเปรยีบเสมอืนเป็นพารต์เนอรข์องบรษิทัมากกวา่ทีจ่ะเป็นแค่ลกูจา้งธรรมดา รบัฟงัความ
คดิเหน็และรบัรู้เป้าหมายทีต่้องการของพนักงานแต่ละคน มอบหมายงานทีม่คีวามเหมาะสมใหก้บัพนักงาน จดักจิกรรม 
เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างพนักงานในบรษิทั รวมไปถงึสรา้งโอกาสในการพฒันาทกัษะและศกัยภาพในดา้นต่างๆ 
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตัิงานและโอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น เนื่องจากในการศกึษาครัง้นี้ พบว่า 
พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัในองคก์รต่อบรษิัทเหรยีญทองการพมิพ์ (กมิไป๊) จ ากดั แตกต่างกนั ที่ระดบั
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นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยพนกังานทีม่อีายุ 20 – 29 ปี มรีะดบัความผกูพนัในองคก์รต ่ากว่าพนกังานทีม่อีายุ 40 ปี ขึน้ไป 
และพนกังานทีม่อีายุ 30 – 39 ปี มรีะดบัความผกูพนัในองคก์รต ่ากว่าพนกังานทีม่อีายุ 40 ปี ขึน้ไป  
 2. บริษัทเหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จ ากัด ควรเปิดโอกาสให้พนักงานแต่ละคนของทุกแผนกได้เข้ามา                
มสี่วนร่วมในการด าเนินงานพเิศษต่างๆ ทีม่คีวามส าคญัของบรษิทั นอกเหนือจากงานในหน้าทีห่ลกัของพนักงานแต่ละคน 
เพื่อทีจ่ะท าใหพ้นกังานแต่ละคน มคีวามรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งทีม่คีวามส าคญัและสง่ผลต่อความส าเรจ็ของทางองคก์ร 
จนเกดิเป็นความผกูพนัต่อองคก์รไดใ้นทีสุ่ด เน่ืองจากในการศกึษาครัง้นี้ พบว่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความส าเรจ็
ในการท างาน มีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงานบริษัทเหรียญทองการพมิพ์ (กิมไป๊) จ ากดั หมายความว่า             
ยิง่พนักงานได้รบัผดิชอบงานที่มคีวามส าคญัและส่งผลต่อความส าเรจ็ขององค์กรมากเท่าไร กจ็ะยิง่ส่งผลท าให้พนักงาน            
คนดงักล่าว มคีวามผกูพนัต่อองคก์รเพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย  
 3. บรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ควรมนีโยบายทีเ่ปิดโอกาสใหพ้นักงานแต่ละคน ไดร้บัผดิชอบและ
เรยีนรูง้านในต าแหน่งอื่นๆ เพิม่เตมิ นอกเหนือจากงานในหน้าทีห่ลกัทีต่้องรบัผดิชอบเป็นประจ า เพื่อทีจ่ะท าใหพ้นักงาน   
แต่ละคนไม่รู้สกึว่า การมาท างานของตนเองในแต่ละวนัเป็นเรื่องที่ซ ้าซาก จ าเจ น่าเบื่อหน่าย ซึ่งจะส่งผลท าให้พนักงาน             
มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรูง้านในต าแหน่งหน้าทีใ่หม่ๆ  และกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ลุล่วงอย่างเตม็ความสามารถ 
จนเกดิเป็นความผูกพนัต่อองคก์รในทีสุ่ด เนื่องจากในการศกึษาครัง้นี้ พบว่า แรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ดา้นลกัษณะงาน         
มอีทิธพิลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั 
 4. บรษิทัสามารถทีจ่ะพฒันาระดบัของแรงจูงใจดา้นความรบัผดิชอบให้สงูขึน้ได ้โดยการเปิดโอกาสใหพ้นักงาน 
ทุกคนในบรษิทั ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมไปถงึนโยบายต่างๆ ของทางบรษิทั เพื่อทีจ่ะ
ท าใหพ้นักงานแต่ละคน มคีวามเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัติามอย่างเตม็ที ่เพราะกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของทางบรษิทัเหล่านี้ 
ไดผ้่านความเหน็ชอบมาจากพนักงานแต่ละคน เนื่องจากในการศกึษาครัง้นี้ พบว่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน
บรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ดา้นความรบัผดิชอบ อยู่ในระดบัมาก  
 5. บริษัทสามารถที่จะพฒันาระดบัแรงจูงใจด้านการได้รบัความยอมรบันับถือให้สูงขึน้ได้ โดยการจดักจิกรรม            
เพื่อเสรมิสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างพนักงานภายในบรษิทั เช่น การจดักจิกรรมท่องเทีย่วในช่วงวนัหยุดเป็นประจ าทุกปี  
ซึ่งการที่พนักงานแต่ละคน ได้มาใช้เวลาในการท ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั นอกเหนือจากเวลาท างานปกต ิจะช่วยพฒันา
ความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงานแต่ละคนให้เพิม่สูงขึน้ จนส่งผลท าให้พนักงานในบริษัทรู้สกึได้ ว่าพนักงานคนอื่น ไม่ได้             
เป็นเพยีงแค่เพื่อนร่วมงานเท่านัน้ แต่เปรยีบเสมอืนเป็นพีเ่ป็นน้องที่ต้องเคารพและใหเ้กยีรติซึ่งกนัและกนั มกีารยกย่อง
ชมเชย แสดงความยนิดแีละใหก้ าลงัใจ เมื่อพนกังานคนอื่นๆ ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายมาส าเรจ็ลุล่วง เน่ืองจากในการศกึษา
ครัง้นี้ พบว่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ดา้นการไดร้บัความยอมรบั
นบัถอือยู่ในระดบัมาก 
 6. บริษัทสามารถที่จะพฒันาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานให้สูงขึ้นได้              
โดยการส่งพนักงานไปเขา้ร่วมการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเพิม่ประสบการณ์และทกัษะในการปฏบิตังิาน   
รวมไปถึงการสนับสนุนการศึกษาต่อของพนักงาน เช่น การมอบทุนในการศึกษาต่อ ให้แก่พนักงานดีเด่นที่มีผลการ
ปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากในการศึกษาครัง้นี้ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานบรษิัท
เหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงานอยู่ในระดบัมาก 
 7. บรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ควรทีจ่ะประกาศนโยบายอย่างชดัเจน ว่าจะไม่มมีาตราการในการ
ปลดพนักงานออก ในกรณีทีบ่รษิทัเกิดสภาวการณ์ทีไ่ม่ปกต ิแต่อาจจะมกีารปรบัเปลีย่นต าแหน่งหรอืโยกยา้ยแผนกแทน
ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่และท าให้พนักงานรู้สกึถงึความมัน่คงในต าแหน่งงานที่ตนเองก าลงัท าอยู่กบั              
ทางบรษิัท เนื่องจากการศกึษาในครัง้นี้ พบว่า ความผูกพนัในองค์กรของพนักงานบรษิัทเหรยีญทองการพมิพ์ (กมิไป๊) 
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จ ากดั ในหวัข้อหากสภาพการท างานของท่านเปลี่ยนแปลงไป ก็จะไม่เป็นสาเหตุให้ท่านลาออกจากงาน  อยู่ในระดับ                
ปานกลาง 
 8. บริษัทเหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) จ ากดั ควรออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงาน              
ในองค์กร ให้มีความน่าสนใจกว่าที่เป็นอยู่ในปจัจุบัน เพื่อดึงดูดความสนใจให้พนักงานแต่ละคน เข้ามาร่วมกิจกรรม             
ดว้ยความเตม็ใจ นอกจากนี้ ผูบ้รหิารของทางบรษิทักค็วรทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆดว้ย เพื่อสรา้งบรรยากาศทีด่ ีและความ
เป็นกนัเองกบัพนักงานในบรษิ ท เนื่องจากการศกึษาในครัง้นี้ พบว่า ความผูกพนัในองคก์รของพนักงานบรษิทัเหรยีญทอง
การพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ในหวัขอ้ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ขององคก์รอย่างสม ่าเสมอ อยู่ในระดบัปานกลาง 
 9. บรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ควรสรา้งค่านิยมใหพ้นกังานในบรษิทั มคีวามรูส้กึว่าเงนิเดอืน ไม่ได้
เป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุ ในการเลอืกท างาน โดยการท าในหลายๆ สว่นประกอบกนั เพื่อสรา้งบรรยากาศทีด่ ีและ
ท าให้พนักงานมคีวามสุข รู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนส าคญั  และมคีุณค่าต่อทางบรษิัท ทัง้ในส่วนของการมอบหมายงานที่มี
ความเหมาะสม รบัฟงัความคดิเหน็สร้างโอกาสในการพฒันาทกัษะและศกัยภาพในด้านต่างๆ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถ             
ในการปฏบิตัิงานและโอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า ความผูกพนัในองค์กร ของ
พนกังานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ในหวัขอ้ท่านไม่คดิจะไปปฏบิตังิานทีอ่งคก์รอื่น แมว้่าจะไดร้บัต าแหน่ง
และเงนิเดอืนทีด่กีว่าอยู่ในระดบัปานกลาง 
 10. บรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) จ ากดั ตอ้งใหค้วามส าคญักบัพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทยีม เปิดโอกาสให้
พนักงานแต่ละคนไดแ้สดงความคดิเหน็ และเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินงานพเิศษต่างๆ ทีม่คีวามส าคญัของทางบรษิทั
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการศกึษาในครัง้นี้ พบว่าความผูกพนัในองคก์รของพนักงานบรษิทัเหรยีญทองการพมิพ ์(กมิไป๊) 
จ ากดั ในหวัขอ้ท่านรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัปานกลาง 
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