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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด (2) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโน
แอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด และ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยค้ าจุนที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด โดยทาการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent
Sample t-Test, F-Test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพ และระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด
แตกต่างกัน
2) ปั จจัยจูงใจได้แก่ ด้านลักษณะของงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ปั จจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านเงินเดือนหรื อรายได้ ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านสัมพันธภาพกับหัวหน้า
งาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านสถานะทางอาชีพ และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีความสัมพันธ์
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศ
ไทย) จากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร, ปัจจัยจูงใจ, ปั จจัยค้ าจุน
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ABSTRACT
This Independent study is objective for (1) to study demographic factors influencing organizational
commitment of the operational staffs to section chief at Inoac Tokai Thailand Co.,Ltd.. (2) To study motivating
factors influencing organizational commitment of the operational staffs to section chief at Inoac Tokai Thailand
Co.,Ltd.. And (3) to study hygiene factors influencing organizational commitment of the operational staffs to
section chief at Inoac Tokai Thailand Co.,Ltd.. The sampling by convenience sampling with the questionnaire was
used as a tool collect 300 employees. Descriptive statistics included frequency, percentage, means, and standard
deviation. Inferential statistics included Independent Sample t-Test, One-way ANOVA (F-Test) and multiple
regression analysis.
The results of testing hypothesis is found that:
1) Demographic factors, which were status and work experience had different affect to organizational
commitment of the operational staffs to section chief at Inoac Tokai Thailand Co.,Ltd.
2) Motivating factors, which were the work description and recognition influencing organizational
commitment of the operational staffs to section chief at Inoac Tokai Thailand Co.,Ltd.. It had statistical significance
level of .05
3) Hygiene factors, which were salary, company policy and administration, relationship with supervisors,
relationship with colleagues, career status and working condition influencing organizational commitment of the
operational staffs to section chief at Inoac Tokai Thailand Co.,Ltd.. It had statistical significance level of .05
Keywords: Organizational Commitment, Motivating Factors, Hygiene Factors
1. บทนา
มุ่งเน้นการส่ งเสริ มให้มีเสรี ทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรั ฐบาล
เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับโลกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการที่ประเทศ
ไทยจะพัฒนาได้จะต้องอาศัยหลายปั จจัยทั้งภาคอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
ให้การสนับสนุนและแรงงานจัดว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ไปสู่ จุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้
รัฐบาลได้มีการส่ งเสริ มและพัฒนาฝี มือแรงงานให้มีศกั ยภาพและทักษะการทางานค่อนข้างสู ง ให้สามารถเติบโตอย่าง
เข้มแข็งและเพียงพอที่จะรองรับกับการเติบโตของกลุ่มอุสาหกรรมได้ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
โลก (กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน, 2558)
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขันทางเศรษฐกิ จ นามาซึ่ งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในการ
ประกอบธุ รกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริ การ สาหรับประเทศไทยแรงงานยังเป็ นปั จจัยสาคัญของ
องค์กรในการขับเคลื่ อนไปสู่ การเติ บโต และสร้ างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ งปั จจุ บนั ปั ญหาการขาดแคลน
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทกั ษะฝี มือได้สร้างความกังวลให้กบั ภาคเอกชนค่อนข้างมากจึงทาให้ภาคอุตสาหกรรม
ต้องหันไปพึ่งพานวัตกรรมโดยการสร้างเครื่ องจักร ระบบอัตโนมัติ และหุ่ นยนต์อตั โนมัติ แทนที่แรงงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะมีการพัฒนา ปรับตัว ต่อ
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ปัจจัยสาคัญหนึ่ งที่ช่วยสนับสนุนการดาเนิ นงานและกาหนดความสาเร็ จขององค์กรก็คือ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร (พัชรพร ลีพิพฒั น์ไพบูลย์ และนันทนิตย์ ทองศรี , 2561)
ประเทศไทย เป็ นประเทศที่กาลังปฏิวตั ิเพื่อเข้าสู่ เศรษฐกิจดิจิตอล ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งเผชิ ญกับความท้า
ทายของสังคมผูส้ ู งอายุ ความคาดหวังของพนักงาน ถูกคาดหวังเพื่อเปลี่ยน และธุ รกิ จต้องเตรี ยมพร้ อม เพื่อส่ งมอบ
ประสบการณ์ที่ดีให้กบั พนักงาน ผูน้ าและผูจ้ ดั การจาเป็ นต้องลงทุนในการพัฒนาสายอาชีพให้กบั กลุ่มพนักงานของ
ตน แก้ปัญหาในที่ทางานได้อย่างรวดเร็ ว และเข้าใจว่าอะไรเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สุดสาหรับทีมงานในแต่ละช่วงจังหวะ
ชี วิตทางานของแต่ละคน สิ่ งเหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรรักษาคนเก่งไว้ได้และลดจานวนการลาออกของพนักงาน และ
ช่วยให้ทุกฝ่ ายได้รับสิ่ งที่ตนต้องการ” (ไทยพีอาร์ , 2563)
จากผลการศึกษาของ Angle and Perry (1981, pp.1-13) พบว่าหากบุคลากรในองค์กรไม่มีความผูกพันต่อ
องค์กรอาจก่ อให้เกิ ดพฤติ กรรมที่ เป็ นปั ญหาสาคัญ คื อปั ญหาการลาออกมี ความสัมพันธ์สูงสุ ดกับความผูกพันต่อ
องค์กร ปั ญหาการขาดงาน บุคลากรที่ มีความผูกพันต่อองค์กรสู งจะมี แรงจูงใจให้อยากทางานมากกว่าบุคลากรที่ มี
ความผูกพันต่าหรื อไม่มีเลย และปั ญหาการมาทางานสาย บุคลากรที่ มีความผูกพันสู งจะเข้าปฏิ บตั ิ งานตรงต่อเวลา
มากกว่า ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็ นสิ่ งสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์กร จะมีพฤติกรรมที่ส่งผล
ให้องค์กรประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ผูศ้ ึ กษาวิจยั ปฏิ บตั ิ งานเป็ นพนักงานของบริ ษทั อิ โนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุ น
ระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ประเภทท่อยางแรงดันต่าถึงระดับกลาง เช่น ท่อ
น้ า ท่อแอร์ ท่อน้ ามัน ท่อเบรก ท่อเทอร์ โบ เป็ นต้น ส่ งให้กบั ลูกค้าผูผ้ ลิตรถยนต์รายใหญ่ในไทยและต่างประเทศ อาทิ
Honda Toyota Mitsubishi Nissan และ Isuzu มีพนักงานชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งหมด 822 คน พบว่าพนักงาน
มีการลาออกเนื่ องจากได้งานใหม่และกลับไปประกอบธุ รกิ จส่ วนตัวเป็ นจานวนมาก (ข้อมูลจากฝ่ ายบุ คคล,2562)
สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันในองค์กรที่ลดลง ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและส่ งผลให้
เกิดการปฏิบตั ิงานที่ไม่ต่อเนื่องจนขาดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
จากข้อมูลข้างต้นจึ งทาให้ ผูศ้ ึ กษาสนใจที่ จะศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด เพื่อนาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาไปปรับปรุ งและแก้ไขการดาเนิ นงานของฝ่ ายบุคคลของบริ ษทั ต่อไป เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการทางานให้
มากยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึง
ระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด
2. เพื่อศึกษาปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วน
ของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด
3. เพื่อศึกษาปั จจัยค้ าจุนที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้า
ส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ (Demographic Factors)
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
6. ตาแหน่งงาน
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors)
1. ด้านลักษณะงาน
2. ด้านความรับผิดชอบในงาน
3. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
4. ด้านการมีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นตาแหน่ง
งาน
5. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
(Herzberg,1959)

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั
อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด
(Steer & Porter, 1977)

ปัจจัยคา้ จุน (Hygiene Factors)
1. ด้านเงินเดือนหรื อรายได้
2. ด้านนโยบายและการบริ หาร
3. ด้านสัมพันธภาพกับหัวหน้างาน
4. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
5. ด้านความมัน่ คงในงาน
6. ด้านสถานะทางอาชีพ
7. ด้านชีวิตความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
8. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
(Herzberg,1959)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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4. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
แรงจูงใจเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับปั จจัยต่าง ๆ หมายถึง การที่ปัจจัยต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน รายได้ การบังคับบัญชา
การได้รับการยกย่องยอมรั บนับถือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล และปั จจัยอื่น ๆ ได้ตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน และเมื่อเกิดความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานแล้วก็จะปฏิบตั ิงาน
อย่างเต็มที่ แต่ในทางตรงกันข้ามหากปั จจัยต่าง ๆ ไม่ได้รับการตอบสนองจนทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดทัศนคติในทางลบ
ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานขึ้น (รัชนก มูลเกต, 2552) โดยทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg, Mausner and
Snyderman (1959) ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบในงาน ความสาเร็ จ
ในการท างาน การมี โ อกาสก้า วหน้า ในการเลื่ อ นขั้น ต าแหน่ ง และการได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ 2) ปั จ จัย ค้ า จุ น
ประกอบด้วย เงิ นเดื อ นหรื อ รายได้ นโยบายและกาบริ หาร สัม พันธภาพกับ หัวหน้างาน ความสั ม พันธ์ กับเพื่ อ น
ร่ วมงาน ความมัน่ คงในงาน สถานะทางอาชีพ ชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวและสภาพแวดล้อมในการทางาน
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กรมาจาก ทัศนคติ ค่านิ ยม ตลอดจนพฤติกรรมของแต่ละคนที่แสดงถึง ความพยายาม
มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กรด้วยความอุทิศแรงใจแรงกายและเต็มใจพร้อมกับตระหนักถึงว่าตนเองนั้นได้เข้ามา
เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร (Georg, 2015) ความผูกพันต่อองค์กรนั้น สามารถใช้บ่งชี้ อตั ราการเข้า-ออกจากงานของ
สมาชิกองค์กรได้ดีกว่าการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในงาน (Steer & Porter, 1977, พิชิต พิทกั เทพสมบัติ, 2552)
5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิชชุ พล สิ งหะพล (2556) ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่ อองค์กร
กรณี ศึกษา โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ ท ภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
บุญชู กิจสิ ริสินชัย (2553) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการสานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี1 ผลการศึกษาพบว่า ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบใน
งาน ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านการมีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นตาแหน่งงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อัญชลี ภักดีโทรกิจ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานโรงแรม 5 ดาว
ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยค้ าจุ นมี ความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับความ
ผูกพันองค์กรในระดับ สู ง คื อ ความสั ม พันธ์ ร ะหว่างผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและเพื่ อ นร่ วมงาน ด้านที่ มี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับปานกลางคื อ ด้านโอกาสที่ จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตและด้านเงิ นเดื อน
ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วรรณา อาวรณ์ (2556) ทาการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ
รัฐสภาระดับปฏิบตั ิงานสานักงานเลขาธิ การสภาพแทนราษฎร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยค้ าจุนด้านดานนโยบายและการ
บริ หารงาน ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่ระดับนัยสาคัญ .05
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ปรี กมน จินตนานนท์ (2557) ทาการศึกษา ปั จจัยจูงใจ ปั จจัยค้ าจุน วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่ อองค์กรของข้าราชการส านักงานสรรพากรพื้ นที่ นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า สถานะทางอาชี พ มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรในเรื่ องความผูกพันทางด้านจิ ตใจ ความผูกพันทางด้านการคงอยู่ และความ
ผูกพันทางด้านบรรทัดฐาน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
6. การดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริ งในการอภิปรายปรากฏการณ์ที่คน้ พบ โดยผูว้ ิจยั
ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริ มาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนบริ ษทั อิ
โนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งมีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 822 คน เนื่ องจากทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน
ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดตัวอย่าง 300 คน โดย
วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert
Scale 5 ระดับ ได้ผลการวิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha อยูร่ ะหว่าง 0.782 – 0.926
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการหาจานวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไป ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential
Statistics) ได้แก่ การหาความแตกต่างด้วยตัวแปรด้านสถิติ t-test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 214
คน (ร้อยละ 71.30) มีอายุ 21 - 30 ปี จานวน 153 คน (ร้อยละ 51.00) สถานภาพสมรสอยูด่ ว้ ยกัน จานวน 226 คน (ร้อย
ละ 75.30) ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จานวน 141 คน (ร้อยละ 47.00) มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 4 - 6 ปี จานวน 105
คน (ร้อยละ 35.00) มีตาแหน่ งงานระดับปฏิบตั ิการ จานวน 107 คน (ร้ อยละ 35.70) และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 20,000 บาท จานวน 152 คน (ร้อยละ 50.70)
ปั จ จัย จู งใจที่ ส่ งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์กรของพนักงานระดับ ปฏิ บตั ิ การถึ งระดับหัวหน้าส่ วนของ
บริ ษ ัท อิ โ นแอค โตไก (ประเทศไทย) จ ากัด ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (xˉ =3.98) เมื่ อ พิจ ารณารายด้าน ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มากที่ สุดโดยอยู่ในระดับมาก (.xˉ =4.14)
รองลงมา ด้านความสาเร็ จในการทางานอยูใ่ นระดับมาก (xˉ =4.01) และน้อยที่สุด ด้านลักษณะงานอยูใ่ นระดับมาก ( xˉ
= 3.88) ตามลาดับ
ผลการวิจยั ปั จจัยค้ าจุน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( xˉ = 3.89) เมื่อพิจารณารายด้าน ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อ ด้านนโยบายและการบริ หารมากที่ สุดโดยอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 3.95) รองลงมา
สัมพันธภาพกับหัวหน้างาน อยูใ่ นระดับมาก ( xˉ = 3.94) และน้อยที่สุด สถานะทางอาชีพอยูใ่ นระดับมาก ( xˉ = 3.78)
ตามลาดับ
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ผลการวิจยั ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า ด้านความผูกพันกับองค์กร ในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก
( xˉ = 3.92) เมื่อพิจารณารายข้อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ข้อท่านยินดีที่จะปฏิบตั ิงานตาม
นโยบายของบริ ษทั อย่างเต็มใจอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 4.06) และน้อยที่สุด ข้อ ท่านเต็มใจที่ จะปฏิ บตั ิงานที่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบ หากได้รับมอบหมาย ( xˉ = 3.79) ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐาน
ด้านสถานภาพ และด้านระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งาน ของพนักงานที่ แ ตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันต่ อ
องค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการสรุ ปการทดสอบสมมติฐานข้อมูลปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของ บริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
จากัด

สมมติฐานข้อที่1
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
6. ตาแหน่งงาน
7. รายได้ต่อเดือน

สถิติ
T-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test
F-test

Sig.
.169
.053
.013*
.372
.006*
.072
.497

ผลการทดสอบ
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิ
โนแอค โตไก (ประเทศไทย)โดยรวมรายด้าน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันกับองค์กร มีจานวน 2 ด้าน คือ ด้าน
ลักษณะของงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด โดยรวมรายด้าน โดยวิธี Enter
ปัจจัยจูงใจ
B
Std.
t
Sig.
Tolerance VIF
β
Error
Constant
3.796
.259
14.663
.000
1.ด้านลักษณะงาน (X1)
-.186
.080
-.193
-2.334
.020*
.466
2.146
2.ด้านความรับผิดชอบในงาน
-.148
.099
-.200
-1.498
.135
.178
5.617
(X2)
3.ด้านความสาเร็ จในการทางาน -.076
.099
-.104
-.760
.448
.169
5.928
(X3)
4.ด้านการมีโอกาสก้าวหน้าใน
.125
.091
.181
1.375
.170
.182
5.484
การเลื่อนขั้นตาแหน่งงาน (X4)
5.ด้านการได้รับการยอมรับนับ
.301
.093
.330
3.227
.001*
.303
3.302
ถือ(X5)
R = 0.260, R2= 0.068, F = 4.279, Sig. = 0.001
ปั จจัยค้ าจุนที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิ
โนแอค โตไก (ประเทศไทย)โดยรวมรายด้าน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันกับองค์กร มีจานวน 6 ด้าน คือ 1) ด้าน
เงินเดือนหรื อรายได้ 2) ด้านนโยบายและการบริ หาร 3) ด้านสัมพันธภาพกับหัวหน้างาน 4) ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงาน 5) ด้านสถานะทางอาชี พ และ 6) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ .05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จัย ค้ า จุ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของพนัก งานระดับ
ปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัดโดยรวมรายด้าน โดยวิธี
Enter
ปั จจัยค้ าจุน
B
Std.
t
Sig.
Tolerance
VIF
β
Error
Constant
-.023
.052
-.431
.667
ด้านเงินเดือนหรื อรายได้(X6) -.134
.020
-.153
-6.595 .000*
.263
3.796
ด้านนโยบายและการบริ หาร
.260
.039
.298
6.669
.000*
.070
14.198
(X7)
ด้านสัมพันธภาพกับหัวหน้า
.754
.023
.833
33.001 .000*
.221
4.516
งาน(X8)
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
.380
.022
.387
17.352 .000*
.284
3.526
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ปั จจัยค้ าจุน

B

Std.
Error

β

t

Sig.

Tolerance

VIF

.020
.139
-.007

.021
.021
.023

.022
.150
-.008

0.964
6.694
-.311

.336
.000*
.756

.263
.281
.229

3.808
3.560
4.367

-.406

.044

-.446

-9.243

.000*

.061

16.520

ร่ วมงาน(X9)
ด้านความมัน่ คงในงาน(X10)
ด้านสถานะทางอาชีพ(X11)
ด้านชีวิตความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
(X12)
ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน(X13)

R = 0.979, R2.= 0.959, F = 850.510, Sig. = 0.000*
8. การอภิปรายผล
สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การถึ งระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิ โนแอค โตไก
(ประเทศไทย) จากัด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจยั พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพสมรส
อยูด่ ว้ ยกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสู งกว่ากลุ่มอื่น อาจเป็ นเพราะผูท้ ี่มีสถานภาพสมรสอยูด่ ว้ ยกัน จะมีภาระทาง
การเงิ นมากกว่ากลุ่มอื่ น ๆ และยังต้องการรายได้หรื อสวัสดิ การที่ มนั่ คง และ ด้านระยะเวลาการปฏิบตั ิงานนั้น
พนักงานส่ วนใหญ่ เติ บโตมาพร้ อมกับองค์กร ได้เป็ นผูท้ ี่ ผ่านเรื่ องราวต่างๆหรื อเรี ยกว่ารุ่ นบุ กเบิ ก เป็ นผูท้ ี่ มีส่วน
ดาเนิ นการ จนกระทัง่ องค์กรเติบโตถึงปั จจุบนั ทั้งนี้ มีพนักงานบางกลุ่มมีอายุงานเทียบเท่ากับอายุขององค์กร เพราะ
เหตุน้ ี อาจทาให้พนักงานที่ ปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลานานเกิ ดความผูกพันโดยคิดว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชชุพล สิ งหะพล (2556) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กร กรณี ศึกษา โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ ท ภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่ มีสถานภาพ ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
สมมติ ฐ านที่ 2
ปั จ จัย จู ง ใจที่ ได้แ ก่ ด้า นการได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ และด้า นลัก ษณะของงาน มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก
(ประเทศไทย) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
1) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับ
หัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด เนื่ องจากองค์กรมีพนักงานหลาย Generation ทาให้การ
ทางานนั้นต่างต้องอาศัยความเคารพนับถือซึ่ งกันและกัน การพูดคุย การยอมรับฟั งความคิดเห็นของกันและกันจึงจะ
สามารถทาให้งานสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยเหตุน้ ี จึงพบว่าการยอมรับนับถือมักจะแฝงอยูก่ บั ความสาเร็ จในงานด้วย
ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญชลี ภักดีโทรกิจ (2558) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการศึ กษาพบว่า การ
วิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นปั จจัยจูงใจ พบว่า และด้านการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอยูใ่ น
ระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2) ด้านลักษณะของงาน ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วน
ของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) เนื่ องจากองค์กร ได้มีการแบ่งงาน ตรงตามตาแหน่งหน้าที่ เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบตั ิที่ตรงตามความรู้ ความสามารถ ผลการทดสอบสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญชลี ภักดีโทร
กิจ (2558) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคี รีขนั ธ์ ผลการศึ กษาพบว่า การวิเคราะห์ เกี่ ยวกับระดับความคิ ดเห็ นปั จจัยจู งใจ พบว่า ปั จจัยจูงใจ ด้าน
ลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยค้ าจุนได้แก่ ด้านลักษณะของงานและด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
จากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สามารถอธิ บายผลตามค่าน้ าหนักได้ดงั นี้
1) ด้านสัมพันธภาพกับหัวหน้างาน ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับ
หัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) อาจเป็ นเพราะสัมพันธภาพกับหัวหน้างานก่อให้เกิดความผูกพัน
เพราะบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด ยังไม่มีระบบการ Rotation ที่ชดั เจนทาให้ระบบการปกครองระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีระยะเวลานาน ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญชลี
ภักดีโทรกิจ (2558) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ในเขตอาเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับความผูกพันองค์กรในระดับสู ง
คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
2) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับ
หัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) อาจเป็ นเพราะ ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน สร้ างมิ ตรภาพ
และการทางานเป็ นทีม ซึ่ งจะยิ่งทาให้มีพลังอานาจในการทางานเพิ่มยิ่งขึ้น ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อัญชลี ภักดีโทรกิจ (2558) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานโรงแรม 5 ดาว
ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับความผูกพัน
องค์กรในระดับสู ง คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
3) ด้านนโยบายและการบริ หาร ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการถึงระดับ
หัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด เนื่ องจากการบริ หารองค์กร การติดต่อสื่ อสารภายใน
องค์กร การมีส่วนร่ วมกาหนดนโยบาย และเป้ าหมายขององค์กร เป็ นตัวกาหนดแนวทางของบริ ษทั ผลการทดสอบ
สมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณา อาวรณ์ (2556) ทาการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการรัฐสภาระดับปฏิบตั ิงานสานักงานเลขาธิการสภาพแทนราษฎร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ค้ าจุนด้านดานนโยบายและการบริ หารงาน ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่ระดับนัยสาคัญ .05
4) ด้านสถานะทางอาชีพ ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้าส่ วน
ของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัดเนื่ องจาก ลักษณะอาชี พที่ ทา สามารถสร้างความภาคภูมิใจได้ ย่อม
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในงาน ผลการทดสอบสมมุ ติฐานสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรี กมน จิ นตนานนท์ (2557)
ทาการศึกษา ปั จจัยจูงใจ ปั จจัยค้ าจุ น วัฒนธรรมองค์กรที่ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ
สานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ผลการวิจยั พบว่า สถานะทางอาชีพ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรใน
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เรื่ องความผูก พัน ทางด้า นจิ ต ใจ ความผูก พัน ทางด้า นการคงอยู่ และความผูก พัน ทางด้า นบรรทัด ฐาน โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับ
หัวหน้าส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก จากัด (ประเทศไทย) เนื่ องจากหากองค์กรมีการดูแลความสะอาดเรี ยบร้อย
เป็ นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน ผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญชู กิจสิ ริสินชัย
(2553) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสานักงานสรรพากร
พื้นที่ชลบุรี1 ผลการศึกษาพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก ในระดับปานกลาง
กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6) ด้านเงินเดือนหรื อรายได้ ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบตั ิการถึงระดับหัวหน้า
ส่ วนของบริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) เนื่องจาก สวัสดิการ และการเลื่อนขั้นเพิม่ เงินเดือน ในบริ ษทั นั้นเป็ นสิ่ ง
ที่สร้างความพึงพอใจของพนักงาน เพราะเงินเดือนเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อการดารงชีวิตของพนักงาน สอดตลองกับวานวิจยั
ของ บุญชู กิ จสิ ริสินชัย (2553) ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับ แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการสานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ผลการศึกษาพบว่า ค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
9. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัย
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่ งเสริ มสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
เพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น บิดา มารดา และควรพิจารณาการขึ้นเงินเดือนจากระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานให้กบั พนักงาน
2) ปัจจัยแรงจูงใจ
2.1) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นถึงระดับกลางขึ้นไปควรกล่าวชมเชย
เมื่ อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทางานออกมาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และควรเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้ใช้ความคิ ด
สร้างสรรค์ ได้แสดงความคิดเห็นและให้อานาจการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานมากขึ้นสาหรับงานบางงาน
2) ด้านลักษณะของงาน การมอบหมายงานควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู ้ความสามารถของ
พนักงานเพื่อ ให้การท างานเกิ ดประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และข้อ ผูบ้ ังคับ บัญชาควรมอบหมายงานที่
น่าสนใจและมีความท้าทาย สามารถพัฒนาจากความรู ้ความสามารถของพนักงานได้
3) ปั จจัยค้ าจุน
3.1) ด้านสัมพันธภาพกับหัวหน้างาน ผูบ้ งั คับบังชาควรแบ่งงานอย่างเท่าเทียม และแบ่งงานตรง
ตามตาแหน่งหน้าที่ของพนักงาน และควรมีความรู ้ความสามารถ รับฟั งปั ญหาของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แนะนาชี้แจงที่มา
ความสาคัญ และความเป็ นไปได้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเหมาะสม
3.2) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน องค์กรควรมี การสนับสนุ นการละลายพฤติกรรมใน
รู ปแบบต่างๆเช่ น จัดกิ จ กรรมส่ งพนักงานไปอบรมร่ วมกัน การส่ งเสริ ม ให้ป ฏิ บ ัติงานเป็ นที ม เน้นกิ จกรรมและ
โครงการเป็ นกลุ่ม เพื่อเสริ มสร้างความไว้ใจและความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
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3.3) ด้านนโยบายและการบริ หารบริ ษทั ควรมีการจัดการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางในการปฏิ บ ัติ ง านอย่างละเอี ย ดและชัด มากขึ้ นโดย มี แ ผน วิ ธี ก ารด าเนิ น งานและก าหนด
ระยะเวลาการวัดผลให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยระบุถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการวัดผลให้สอดคล้องกับระยะเวลา
3.4) ด้านสถานะทางอาชีพ บริ ษทั ควรจัดสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อความภูมิใจในตนเอง ความภูมิใจ
ในงานที่ทา และผูบ้ งั คับบัญชาควรเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่ามีอะไรที่ทาให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารู ้สึกถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ
3.5) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน องค์กรควรมีการตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทางาน อยูเ่ สมอ และควรส่ งเสริ มให้พนักงานรักใคร่ กนั ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม เช่นมีการ
จัดกิจกรรม Outing ให้กบั พนักงานได้ใช้ชีวติ ร่ วมกันทากิจกรรมร่ วมกัน
3.6) ด้านเงินเดือนหรื อรายได้ บริ ษทั ควรกาหนดนโยบายและชี้แจงกับพนักงานในหลักเกณฑ์ การ
ขึ้ นเงิ นเดื อ นที่ เป็ นไปตามผลงานอย่างละเอี ย ดมี หัวข้อ การประเมิ นอย่างชัดเจนเพื่ อ ให้พนักงานทราบถึ งผลการ
ดาเนินงานและยอมรับกับสิ่ งที่ได้รับอย่างสมเหตุสมผล
10. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาผลกระทบของความผูกพันกับองค์กรที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางานของพนักงาน เพื่อเป็ น
แนวทางการปรับปรุ งให้พนักงานมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากขึ้นต่อไป
2) ควรขยายมิติของความผูกพันให้มากขึ้นและให้มีความสอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั ให้มากที่สุดเพื่อที่จะ
ได้งานวิจยั ที่มุมกว้างขึ้น
3) ควรทาการศึกษาในเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานหรื อหัวหน้างานได้แสดงความ
คิดเห็น และเสนอแนะแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์มากขึ้น
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