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ความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงานในเครื อบริษทั โปรดักชั=นเฮ้ าส์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Organizational Commitment of Employees affiliated to Production House in
Bangkok Metropolitan
สุ นารี โตมอญ
บทคัดย่ อ
การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื7อศึกษา 1) เพื7อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานในเครื อบริ ษทั โปรดักชัน7 เฮ้าส์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 2) เพื7อศึกษาปั จจัยที7มี
ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รของพนัก งานในเครื อ บริ ษ ัท โปรดัก ชั7น เฮ้า ส์ จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที7 ใช้ในการศึ กษาคื อพนักงานในเครื อบริ ษทั โปร
ดักชัน7 เฮ้าส์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 325 คนจาก 355 คน คิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งสถิติ
ได้แก่ ค่าความถี7 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี7ย ส่ วนเบี7ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน
และสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการศึ ก ษาพบว่ า (1) พนั ก งานในเครื อบริ ษัท โปรดัก ชั7น เฮ้า ส์ จัง หวัด
กรุ ง เทพมหานคร ทัSง หมดจํา นวน 325 คน โดยส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุร ะหว่า ง
20 - 28 ปี มีสถานภาพการสมรสโสด อยู่ในระดับการศึกษาปริ ญญา มีรายได้ต่อเดื อน
15,001 – 30,000 และมีประสบการณ์การทํางาน 1 - 5 ปี (2) อายุ ที7แตกต่างกันจะส่ งผล
ต่อความผูกพันองค์กรไม่แตกต่างกัน (3) สถานภาพสมรส ที7 แตกต่างกันจะส่ งผลต่อ
ความผูกพันองค์กรไม่แตกต่างกัน (4) ระดับการศึกษา ที7แตกต่างกันจะส่ งผลต่อความ
ผูกพันองค์กรไม่แตกต่างกัน (5) รายได้ต่อเดือน ที7แตกต่างกันจะส่ งผลต่อความผูกพัน
องค์กรไม่แตกต่างกัน (6) ประสบการณ์การทํางาน ที7แตกต่างกันจะส่ งผลต่อความผูกพัน
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องค์กรไม่แตกต่างกัน (7) ปั จจัยลักษณะงานโดยรวม มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
องค์กรในระดับปานกลาง (8) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที7การงานมีความสัมพันธ์กบั
ความผูกพันองค์กรในระดับปานกลาง (9) ด้านความมัน7 คงในงานมีความสัมพันธ์กบั
ความผู ก พัน องค์ ก รในระดั บ ปานกลาง (10) ด้ า นความสํ า เร็ จในการทํา งานมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์กรในระดับปานกลาง (11) ด้านความรับผิดชอบในงาน
มี ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์กรในระดับปานตํ7า (12) ปั จจัยประสบการณ์ การ
ทํางานโดยรวม มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสู ง (13) ด้านความ
ความรู ้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความสําคัญต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
องค์กรในระดับปานกลาง (14) ด้านความน่าเชื7อถือขององค์กรมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันองค์กรในระดับสู ง (15) ด้านทัศนคติที7มีต่อเพื7อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันองค์กรในระดับสู ง (16) ด้านทัศนคติที7มีต่อองค์กร มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
องค์กรด้านในระดับสู ง
คําสํ าคัญ : ความผูกพันต่ อองคกร, โปรดักชั=นเฮ้ าส์ , ในเครื อ, พนักงาน
ABSTRACT
The objectives of the study were 1) to study the level of commitment to the
organization of the employees in the company group Production House 2) to study the
factors affecting the organizational commitment of the employees in the company group
Production House Bangkok In which the sample used in the study was employees in
the company group Production House Bangkok, consisting of 325 people from 355
people, representing 100 percent. Data were collected by using questionnaires And
analyze statistical data such as frequency, percentage, mean, standard deviation
Analysis of variance and Pearson 's product moment correlation coefficient.
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The study found that (1) Employees of the company group Production House
In Bangkok, totaling 325 people, mostly males between the ages of 20 - 28 years, single
marital status At the degree level With a monthly income of 15,001 - 30,000 and having
1- 5 years of work experience. ( 2) Different age will affect the organizational
commitment is not different. (3) Different marital status will affect the Corporate
commitment is no different (4) educational level Which will affect the organization
commitment is not different. (5) Monthly income Which will affect the organizational
commitment is not different (6) work experience Which will affect the organizational
commitment is not different (7) the overall job characteristics There is a relationship
with organizational commitment at a moderate level (8) career progress correlated with
organizational commitment at a moderate level ( 9) job security correlates with
organizational commitment at a moderate level ( 10) Job success correlated with
organizational commitment at a moderate level (11) Job responsibilities were associated
with organizational commitment at the level of Low level (12) Overall work experience
factors (13) In the aspect of the feeling that they have a role and importance to the
organization, it is in the relationship with the organizational commitment at a moderate
level. (14) The credibility of the organization is related to High level of organizational
commitment ( 15) Attitude towards colleagues has a high level of organizational
commitment (16) Attitude towards organization. Have a high level of relationship with
organizational commitment.
Keywords : Organizational, Production House, Affiliated, Employees
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บทนํา
ในองค์กรนัSนพนักงานหรื อบุคลากรถือเป็ นปั จจัยสําคัญที7สามารถทําให้องค์กร
ขับเคลื7อนต่อไปได้ เราจึงเห็นได้วา่ ในปั จจุบนั นีSหลายองค์กรให้ความสําคัญกับพนักงาน
ของตนเอง จึงเป็ นสิ7 งที7สาํ คัญอย่างยิง7 ที7องค์กรจะต้องให้ความสําคัญและตระหนักถึงการ
บริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที7มีประสิ ทธิ ภาพไว้ให้คงอยูก่ บั องค์กรอย่างยาวนานที7สุด
เพื7อรักษาทรัพยากรที7มีค่านีS ไว้ หลายองค์กรจึงมีแรงจูงใจหลายๆด้าน และที7สาํ คัญอย่าง
มากคื อ องค์กรจะทําอย่างไรที7 จะรั กษาทรั พยากรเหล่านีS ไว้เพื7อให้บุคลากรเกิ ดความ
ผูกพันต่อองค์กร ที7ทุกๆองค์กรต่างก็พยายามสร้างขึSนเพื7อให้องค์กรได้รักษาทรัพยากรที7
เรี ยกว่า บุคลากร ขององค์กรเอาไว้
ปั จจุบนั มี การเปลี7ยนแปลงต่างๆมากมาย เศรษฐกิ จมี การขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ตลอดจนสภาพแวดล้อมที7 เปลี7 ยนแปลงไป ส่ งผลให้องค์การธุ รกิ จเกิ ดการพัฒนาและ
เปลี7 ย นแปลง ในส่ ว นการแข่ ง ขัน ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ ษ ทั โปรดัก ชั7น เฮ้า ส์ ต่ า งๆที7 มี ก าร
ขยายตัวทางธุ รกิจที7มากขึSน มีการแข่งขันกันนําเสนอไอเดียความครี เอทในรู ปแบบและ
ช่องทางที7แตกต่างหลากหลายแก่ลูกค้า ซึ7 งบริ ษทั โปรดักชัน7 เฮ้าส์ เป็ นบริ ษทั ที7รับผลิตสื7 อ
มีเดียต่างๆ เป็ นการต่อยอดความคิดจากครี เอทีฟของเอเจนซี7 นํามาผูกกันเรี ยบเรี ยงทําให้
เป็ นภาพเคลื7อนไหว ซึ7 งก็คือหนังโฆษณาที7เราเห็นๆ กันอยูใ่ นทีวีและช่องทางออนไลน์
ต่ า งๆ ซึ7 งบริ ษัท โปรดัก ชั7น เฮ้า ส์ ใ นปั จ จุ บ ัน นีS ก็ มี ก ารเพิ7 ม ขึS นเรื7 อยๆ เนื7 อ งจากการ
ปรับเปลี7ยนของเทคโนโลยีที7รวดเร็ วขึSนมาก การหันมาผลิตสื7 อด้วยตนเองจึงทําได้ง่ายขึSน
เหตุนS ี บุคลากรจึ งมี ความสําคัญอย่างมากในการพัฒนาและปรั บการเปลี7 ยนแปลงที7 จะ
เกิ ดขึS น เนื7 องด้วยการผลิ ตผลงานขึS นมาหนึ7 งชิS นตามความต้องการของลูกค้านัSน ต้อง
พึ7งพาบุคลการที7มีความสามารถและเข้าใจในเรื7 องๆนัSนด้วย
ดังนัSน บุคลากรในบริ ษทั โปรดักชัน7 เฮ้าส์ ล้วนมีความรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน
องค์กรจึ งต้องรั กษาบุ คลากรที7 มีคุณภาพไว้ให้ผูกพันอยู่กบั องค์กรและทํางานให้กบั
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องค์กรได้อย่างยาวนานที7สุด ทัSงนีS การมีบุคลากรผูม้ ีความเชี7 ยวชาญและมีความรู ้ ความ
เข้าใจต่องานที7ตนรับผิดชอบย่อมเปรี ยบเสมือนทรัพยากรที7มีค่าขององค์กร ทําให้องค์กร
ดําเนิ นไปสู่ เป้ าหมายที7ตS งั ไว้ เพื7อผลักดันองค์การให้สามารถดําเนิ นกิจการไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างทัดเทียม ดังนัSนผูบ้ ริ หารจึงจําเป็ นต้อง
มีวิธีการที7จะทําให้บุคลากรที7มีอยู่นS นั ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและจงรักภักดี
กับองค์กรต่อๆไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื7อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในเครื อบริ ษทั
โปรดักชัน7 เฮ้าส์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื7อศึกษาปั จจัยที7มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในเครื อบริ ษทั
โปรดักชัน7 เฮ้าส์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
ปั จจัยที'เกี'ยวข้ องกับความผูกพันต่ อองค์ กร
Steers (อ้า งถึ ง ใน ภัท รพล กาญจนปาน, 2552) องค์ป ระกอบในด้า นปั จ จัย ที7
กําหนดความผูกพันต่อองค์กรนัSน Steers ได้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ
1. ลักษณะส่ วนบุคคล (Personal Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในองค์กรและระดับตําแหน่งงาน เป็ นต้น
2. ลักษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึ ง ลักษณะงานที7 ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
รับผิดชอบอยู่ ได้แก่ ความมีอิสระในการทํางานงานที7มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื7น ช่วง
ชัSนการบังคับบัญชา ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร ผล
ป้อนกลับของงาน
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3. ประสบการณ์ในงาน (Work Experience) หมายถึง สิ7 งที7บุคคลได้รับทราบและ
เรี ยนรู ้เมื7อเข้าไปทํางานภายในองค์กร ได้แก่ ทัศนคติที7มีต่อกลุ่มสมาชิ กในองค์กร การ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความพึ7งพิงได้ขององค์กร ความคาดหวังที7ได้รับ
การตอบสนองจากองค์กร และความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า เป็ นต้น
วิธีการดําเนินการวิจยั
เป็ นการศึ ก ษาในเชิ ง ปริ มาณ ประชากรที7 ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ พนัก งานที7
ปฏิบตั ิงานในเครื อบริ ษทั โปรดักชัน7 เฮ้าส์ จํานวนทัSงหมด 355 คน การกําหนดขนาดของ
ประชากรที7 ใช้ในการวิจยั ครัS งนีS คื อ พนักงานในเครื อบริ ษทั โปรดักชัน7 เฮ้าส์ จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร รวมทัSงหมดจํานวน 325 คน โดยเก็บรวบรวมจากประชากรทัSงหมด
โดยมี ก ารทดสอบความเที7 ย งตรงของเนืS อ หาและทดสอบความเชื7 อ มั7น ของ
แบบสอบถามก่ อนนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริ งด้วยการ การทดสอบความเที7 ยงตรง
(Validity) ของแบบสอบถาม โดยการให้ผูเ้ ชี7 ยวชาญเกี7 ยวกับความผูกพันขององค์กร 3
ท่าน พิจารณาค่าความเที7ยงตรงของแบบสอบถามจากค่า IOC (Index of item Objective
Congruence) ค่า IOC มีค่าตัSงแต่ 0.5 ขึSนไป และการทดสอบความเชื7 อมัน7 (Reliability)
จํานวน 30 ชุด โดยข้อมูลที7ได้มีค่าความเชื7 อมัน7 (α) มากกว่า 0.7 ซึ7 งได้ค่าความเชื7 อมัน7
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.969
สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ส่ วนที' 1 ข้ อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล
พนักงานในเครื อบริ ษทั โปรดักชัน7 เฮ้าส์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ทัSงหมดจํานวน
325 คน โดยส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.7 มีอายุระหว่าง
20 - 28 ปี จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.8 สถานภาพการสมรสโสด จํานวน 226 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 69.5 ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จํานวน 226 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 69.5
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รายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 จํานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.2 ประสบการณ์การ
ทํางาน 1 - 5 ปี จํานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.5
ส่ วนที' 2 ด้ านปั จจัยลักษณะงานและปั จจัยประสบการณ์ การทํางาน
ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที7การงาน
ผลการวิจยั ปั จจัยลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที7การงาน พบว่า เห็ น
ด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ยเท่ากับ 4.32 เมื7อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า พนักงานได้รับ
การสนับสนุ นจากหัวหน้างานเป็ นอย่างดี อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ย
เท่ากับ 4.45 และด้านที7มีค่าเฉลี7ยน้อยสุ ด การเลื7อนตําแหน่งในองค์กรไม่ใช่เรื7 องยาก อยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ 4.18
ปั จจัยลักษณะงาน ด้านความมัน7 คงในงาน
ผลการวิจยั ปั จจัยลักษณะงาน ด้านความมัน7 คงในงาน พบว่า เห็นด้วยมากที7สุด
โดยมีค่าเฉลี7ยเท่ากับ 4.32 เมื7อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า องค์กรมีความมัน7 คง และไม่
ต้องกลัวว่าจะโดนจ้างออกจากงาน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ
4.42 และด้านที7มีค่าเฉลี7ยน้อยสุ ด พนักงานได้รับสวัสดิการ ผลตอบแทนต่างๆ เป็ นอย่าง
ดี ทําให้เกิดความมัน7 คงในการทํางาน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ
4.22
ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
ผลการวิจยั ปั จจัยลักษณะงาน ด้านความสําเร็ จในการทํางาน พบว่า เห็นด้วยมาก
ที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ยเท่ากับ 4.32 เมื7อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การทํางานไม่ดอ้ ยไปกว่า
คนอื7นๆ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ 4.38 และด้านที7มีค่าเฉลี7ย
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น้อยสุ ด ที7 ผ่านมาประสบความสําเร็ จในการทํางาน อยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉลี7ย เท่ากับ 4.11
ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน
ผลการวิจยั ปั จจัยลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน พบว่า เห็ นด้วยมาก
ที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ยเท่ากับ 4.41 เมื7อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความรับผิดชอบในการ
ทํางานอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ 4.42 มีและ
ด้านที7มีค่าเฉลี7ยน้อยสุ ด มีอาํ นาจหน้าที7ในงานที7ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ 4.41
ปั จจัยประสบการณ์การทํางาน ด้านความรู ้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความสําคัญ
ต่อองค์กร
ผลการวิจยั ปั จจัยประสบการณ์การทํางาน ด้านความรู ้สึกว่าตนเองมีบทบาทและ
ความสําคัญต่อองค์กร พบว่า เห็นด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ยเท่ากับ 4.39 พิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า การทํางานของท่านได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานและเพื7อนร่ วมงาน
อยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที7 สุด โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ 4.41 และด้านที7 มีค่าเฉลี7ยน้อยสุ ด
งานที7ได้รับมอบหมายมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็ จขององค์กร อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ 4.32
ปั จจัยประสบการณ์การทํางาน ด้านความน่าเชื7อถือขององค์กร
ผลการวิจยั ความคิดเห็นปั จจัยประสบการณ์การทํางาน ด้านความน่ าเชื7อถือของ
องค์กร พบว่า เห็นด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ยเท่ากับ 4.39 พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
เชื7อมัน7 และศรัทธาในองค์กรนีS เสมอ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ
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4.55 และด้านที7มีค่าเฉลี7ยน้อยสุ ด องค์กรของท่านเป็ นองค์กรที7ประสบความสําเร็ จใน
ปั จจุบนั อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ 4.25
ปั จจัยประสบการณ์การทํางาน ด้านทัศนคติที7มีต่อเพื7อนร่ วมงาน
ผลการวิจ ยั ปั จ จัย ประสบการณ์ ก ารทํา งาน ด้า นทัศ นคติ ที7 มี ต่ อ เพื7 อ นร่ ว มงาน
พบว่า เห็นด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ยเท่ากับ 4.47 พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า สามารถ
เข้ากับเพื7อนร่ วมงานได้และมีความสามัคคีในการทํางาน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที7สุด
โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ 4.49 และด้านที7มีค่าเฉลี7ยน้อยสุ ด สามารถทํางานเป็ นทีม ร่ วมมือ
กับเพื7อนร่ วมงานได้อย่างไม่มีปัญหา อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ
4.45
ปั จจัยประสบการณ์การทํางาน ด้านทัศนคติที7มีต่อองค์กร
ผลการวิจยั ปั จจัยประสบการณ์การทํางาน ด้านทัศนคติที7มีต่อองค์กร พบว่า เห็น
ด้วยมากที7 สุด โดยมี ค่าเฉลี7 ยเท่ ากับ 4.39 พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทัศนคติ ที7ดีต่อ
องค์กร อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ 4.และด้านที7มีค่าเฉลี7ยน้อย
สุ ด องค์กรให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคนอย่างมาก อยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมากที7สุด โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ 4.36
ส่ วนที' 3 ด้ านความผูกพันต่ อองค์ กร
ผลการวิจยั ด้านความผูกพันต่อองค์กร พบว่า เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี7ยเท่ากับ
4.12 พบว่า การได้ทาํ งานที7องค์กรนีS คือความประสบความสําเร็ จในชี วิต โดยมีค่าเฉลี7ย
เท่ากับ 4.และด้านที7 มีค่าเฉลี7ยน้อยสุ ด รู ้ สึกผิดถ้าท่านตัดสิ นใจลาออกจากองค์กรนีS ใน
ขณะที7องค์กรกําลังประสบปั ญหา โดยมีค่าเฉลี7ย เท่ากับ 3.67
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การอภิปรายผล
สมมติ ฐานที' 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา
รายได้ต่อเดือนและประสบการณ์การทํางาน ที7แตกต่างกัน มีความผูกพันต่ออองค์กรที7
แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านเพศที7ต่างกันจะส่ งผลต่อความ
ผูกพันองค์กรแตกต่างกัน ซึ7 งเป็ นไปตามกับสมมติฐานที7ตS งั ไว้ สามารถอธิ บายได้วา่ การ
ทํางานในบริ ษทั โปรดักชัน7 เฮ้าส์ มีการแบ่งประเภทของงานไว้สาํ หรับเพศชายหรื อเพศ
หญิง แสดงให้เห็นว่าพนักงานเพศชายและเพศหญิงมีลกั ษณะงานที7ต่างกัน ทําให้ความ
ผูกพันต่อองค์กร แตกต่างกันด้วย
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านอายุที7ต่างกันจะส่ งผลต่อความ
ผูกพันองค์กรไม่แตกต่างกัน ซึ7 งไม่เป็ นไปตามกับสมมติฐานที7ตS งั ไว้ สามารถอธิ บายได้
ว่าอายุไม่ใช่ปัจจัยที7มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ไม่วา่ พนักงานจะมีอายุมากหรื อน้อย ก็
มีความผูกพันต่อองค์กรเหมือนกัน เพราะคิดว่าบริ ษทั โปรดัชนั7 เฮ้าส์ แต่ละบริ ษทั นัSนเป็ น
องค์กรที7มีความเสมือนเป็ นครอบครัวพี7น้อง เป็ นองค์กรที7มีความน่ าเชื7 อถือและเป็ นที7
รู ้จกั ทําให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุ คคลด้านสถานภาพสมรสที7 ต่างกันจะ
ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน องค์ก รไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ7 ง ไม่ เ ป็ นไปตามกับ สมมติ ฐ านที7 ตS งั ไว้
สามารถอธิ บายได้วา่ สถานภาพสมรสไม่ใช่ปัจจัยที7มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร แม้วา่
พนัก งานมี ส ถานภาพโสด สมรส หย่า /หม้า ย/แยกกัน อยู่ ก็มี ค วามผูก พัน ต่ อ องค์ก ร
เหมือนกัน อาจเป็ นเพราะบริ ษทั โปรดักชัน7 เฮ้าส์ มีความเป็ นครอบครัวกัน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที7ต่างกันจะส่ งผล
ต่อความผูกพันองค์กรไม่แตกต่างกัน ซึ7 งไม่เป็ นไปตามกับสมมติฐานที7ตS งั ไว้ สามารถ
อธิ บายได้ว่าระดับการศึ กษาไม่ใช่ ปัจจัยที7 ส่งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์กร แม้ว่าจะมี
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ระดับการศึกษาต่างกันก็มีความผูกพันต่อองค์กรเหมือนกัน เพราะบริ ษทั โปรดักชัน7 เฮ้าส์
มีกฎระเบียบที7ไม่เคร่ งครัดเหมือนกับที7อื7น
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนที7ต่างกันจะส่ งผล
ต่อความผูกพันองค์กรไม่แตกต่างกัน ซึ7 งไม่เป็ นไปตามกับสมมติฐานที7ตS งั ไว้ สามารถ
อธิ บายได้ว่า รายได้ต่อเดื อนไม่ใช่ ปัจจัยที7มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร พนักงานที7มี
เงิ นเดื อนสู งหรื อน้อยก็มีความผูกพันต่อองค์กรเหมือนกัน อาจเพราะส่ วนใหญ่บริ ษทั
โปรดักชัน7 เฮ้าส์ มีสวัสดิการค่าอาหารกลางวันให้พนักงาน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านประสบการณ์การทํางานที7ต่างกัน
จะส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรไม่แตกต่างกัน ซึ7 งไม่เป็ นไปตามกับสมมติฐานที7ตS งั ไว้
สามารถอธิ บายได้วา่ ประสบการณ์การทํางานไม่ใช่ปัจจัยที7มีผลต่อความผูกพันต่ออองค์
กร พนักงานในบริ ษทั โปรดักชัน7 เฮ้าส์ ไม่วา่ จะมีประสบการณ์มากหรื อน้อย ไม่ได้ขS ึนอยู่
กับการจ่ายเงินเดือนแต่ขS ึนอยูก่ บั ความสามารถและผลงานของพนักงาน ทําให้มีความเท่า
เทียมและเสมอภาคเหมือนกัน
สมมติ ฐานที' 2 ปั จจัยลักษณะงาน ได้แก่ ความก้าวหน้าในหน้าที7การงาน ความ
มัน7 คงในงาน ความสําเร็ จในการทํางาน ความรับผิดชอบในงาน ปั จจัยด้านประสบการณ์
การทํา งาน ได้แ ก่ ความรู ้ สึ ก ว่ า ตนเองมี บ ทบาทและความสํา คัญ ต่ อ องค์ก ร ความ
น่ าเชื7 อถือขององค์กร ทัศนคติที7มีต่อเพื7อนร่ วมงาน ทัศนคติที7มีต่อองค์กร มีผลต่อความ
ผูกพันองค์กรของพนักงานในเครื อบริ ษทั โปรดักชัน7 เฮ้าส์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยลักษณะงานกับความผูกพันองค์กร
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลางกับความผูกพันองค์กร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที7
ระดับ 0.05 โดยด้านที7 มีค่าสัมประสิ ทธิ^ สหสัมพันธ์สูงที7 สุด คือ ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที7 การงาน รองลงมาคือ ความมัน7 คงในงาน ความสําเร็ จในการทํางาน และความ
รับผิดชอบในงาน
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ผลการวิจยั พบว่า ด้านความก้าวหน้าในหน้าที7การงานมีผลต่อความผูกพันองค์กร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที7ระดับ 0.05 ซึ7 งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที7ตS งั ไว้ และมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง อธิบายได้วา่ หากพนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที7
การงานที7มาก ก็จะทําให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึSนตามไปด้วย
ผลการวิจยั พบว่า ด้านความมัน7 คงในงานมี ผลต่ อความผูกพันองค์กร อย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที7 ร ะดับ 0.05 ซึ7 งผลการวิ จ ัย เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที7 ตS ัง ไว้ และมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง อธิบายได้วา่ หากพนักงานมีความมัน7 คงในงาน ก็จะ
ทําให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึSนตามไปด้วย
ผลการวิจยั พบว่า ด้านความสําเร็ จในการทํางานมีผลต่อความผูกพันองค์กร อย่าง
มี นัยสําคัญทางสถิ ติที7ระดับ 0.05 ซึ7 งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติ ฐานที7 ตS งั ไว้ และมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง อธิ บายได้ว่า หากพนักงานมี ความสําเร็ จในการ
ทํางาน ทําให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึSนตามไปด้วย เช่น การได้ทาํ งานที7
ได้รับมอบหมายแล้วประสบความสําเร็ จตามที7 วางไว้และยังได้รับการชื7 นชมจากการ
ทํางานสําเร็ จนัSนด้วย
ผลการวิจยั พบว่า ด้านความรับผิดชอบในงานมีผลต่อความผูกพันองค์กร อย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที7 ร ะดับ 0.05 ซึ7 งผลการวิ จ ัย เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที7 ตS ัง ไว้ และมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ7า อธิ บายได้วา่ หากพนักงานมีความรับผิดชอบในงาน ทําให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากด้วย
ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยประสบการณ์การทํางานกับความ
ผูกพันธ์องค์กร มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งกับความผูกพันองค์กร อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที7ระดับ 0.05 โดยด้านที7มีค่าสัมประสิ ทธิ^สหสัมพันธ์สูงที7สุดคือ ด้านทัศนคติที7มี
ต่ อ เพื7 อ นร่ ว มงาน รองลงมาคื อ ทัศ นคติ ที7 มี ต่ อ องค์ก ร ความน่ า เชื7 อ ถื อ ขององค์ก ร
ความรู ้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความสําคัญต่อองค์กร
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ผลการวิจยั พบว่า ด้านทัศนคติที7มีต่อเพื7อนร่ วมงานมีผลต่อความผูกพันองค์กร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที7ระดับ 0.05 ซึ7 งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที7ตS งั ไว้ และมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง อธิ บายได้ว่า หากพนักงานมีทศั นคติที7ดีต่อเพื7อนร่ วมงาน
สู ง ทําให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากด้วย
ผลการวิจยั พบว่า ด้านทัศนคติที7มีต่อองค์กรมีผลต่อความผูกพันองค์กร อย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที7 ร ะดับ 0.05 ซึ7 งผลการวิ จ ัย เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที7 ตS ัง ไว้ และมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง อธิบายได้วา่ หากพนักงานมีทศั นคติที7ดีต่อองค์กรสู ง ทําให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากด้วย
ผลการวิจยั พบว่า ด้านความน่ าเชื7 อถื อขององค์กรมี ผลต่ อความผูกพันองค์กร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที7ระดับ 0.05 ซึ7 งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที7ตS งั ไว้ และมี
ความสั ม พัน ธ์ กัน ในระดับ สู ง อธิ บ ายได้ว่ า หากองค์ก รมี ค วามน่ า เชื7 อ ถื อ สู ง ทํา ให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากด้วย
ผลการวิจยั พบว่า ด้านความความรู ้ สึกว่าตนเองมี บทบาทและความสําคัญต่ อ
องค์กรมีผลต่อความผูกพันองค์กร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที7ระดับ 0.05 ซึ7 งผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมมติฐานที7ตS งั ไว้ และมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง อธิ บายได้ว่า
หากพนักงานความรู ้สึกว่าตนเองมีบทบาทและความสําคัญต่อองค์กรสู ง ทําให้พนักงาน
มีความผูกพันต่อองค์กรมากด้วย กล่าวคือ หากพนักงานได้รับการให้ความสําคัญและมี
บทบาทเป็ นส่ วนหนึ7งกับองค์กร ทําให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร
ข้ อเสนอแนะ
ด้ านปั จจัยลักษณะงาน
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที7การงาน บริ ษทั ควรเพิ7มการเสริ มสร้างศักยภาพให้กบั
พนักงานในทุกๆด้าน ด้านความมัน7 คงในงาน บริ ษทั ควรให้สวัสดิการ และผลตอบแทน
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ให้เหมาะสมกับงานที7มอบหมายให้กบั พนักงาน ด้านความสําเร็ จในการทํางาน บริ ษทั
ควรมุ่งเน้นให้พนักงานได้ทาํ งานที7มีความท้าทายมากขึSน เรี ยนรู ้งานให้มากขึSน ด้านความ
รับผิดชอบในงาน บริ ษทั ควรมุ่งเน้นในการให้พนักงานมีความรับผิดชอบกับการทํางาน
ของพนักงานอย่างเหมาะสมและพอดีกบั หน้าที7การงานที7พนักงานแต่ละคนควรได้รับ
ด้ านปั จจัยประสบการณ์ การทํางาน
ด้านทัศนคติ ที7มีต่อเพื7อนร่ วมงาน บริ ษทั ควรจัดกิ จกรรม ให้กบั พนักงาน ให้
พนัก งานได้ร่ ว มแชร์ ค วามคิ ด เห็ น ด้ว ยกัน ด้า นทัศ นคติ ที7 มี ต่ อ องค์ก ร บริ ษัท ควร
เสริ มสร้างความเชื7อมัน7 บริ หารจัดการในองค์กรให้เหมาะสม สํารวจองค์กรและพัฒนา
ด้านความน่าเชื7อถือขององค์กร บริ ษทั ควรสร้างความมัน7 ใจให้กบั พนักงาน ในด้านการ
บริ หาร ความมัน7 คงในองค์กร ด้านความรู ้ สึกว่าตนเองมี บทบาทและความสําคัญต่ อ
บริ ษทั ควรมุ่งเน้นในการให้พนักงานมีบทบาทกับองค์กรมากขึSน ให้พนักงานได้มีส่วน
ร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ น มี บทบาทในการทํางานที7 สําคัญกับองค์กร เสริ มสร้ าง
พนักงานมีความหมายในตัวเอง
ความผูกพันต่ อองค์ กร
การได้ทาํ งานที7 องค์กรนีS คือความประสบความสําเร็ จในชี วิต บริ ษทั ควรสร้ าง
เสริ มชีวิตให้กบั พนักงานให้ดี เสริ มแผนพัฒนาศักยภาพ ทําให้พนักงานอยากที7จะทํางาน
ในองค์กรต่อไป สร้างความเชื7อมัน7 ในการสร้างความสําเร็ จเป็ นที7รู้จกั กับบุคลทัว7 ๆไปให้
มากขึSน รู ้สึกผิดถ้าท่านตัดสิ นใจลาออกจากองค์กรนีSในขณะที7องค์กรกําลังประสบปั ญหา
บริ ษทั มองข้อบกพร่ องในตนเองและควรปรับปรุ งในสิ7 งที7ตอ้ งแก้ไข เพื7อให้พนักงาน
รู ้สึกว่าองค์กรมีการปรับเปลี7ยนและพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ เสริ มสร้างระดับความสัมพันธ์
กับพนักงานให้ดียงิ7 ขึSน
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัOงต่ อไป
1. การศึกษาครัSงนีSเป็ นการศึกษาระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยลักษณะงานและ
ปั จจัยประสบการณ์การทํางาน ที7 มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในเครื อ
บริ ษทั โปรดักชัน7 เฮ้าส์ ดังนัSน ผลการวิจยั นีS จึงอาจเป็ นจริ งเฉพาะบริ ษทั ในเครื อ โปร
ดักชัน7 เฮ้าส์ เท่านัSน จึงควรทําการศึกษาเกี7ยวกับปั จจัยที7มีผลต่อองค์กรอื7นๆ ที7มีลกั ษณะ
ใกล้เคียง เพื7อนําผลการศึกษามาเปรี ยบเทียบกัน
2. การศึกษาครัSงนีSเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ จึงควรมีการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก
ถึงสาเหตุการลาออกของพนักงาน เพื7อจะได้ทราบเหตุผลที7แท้จริ ง เพื7อหาแนวทางแก้ไข
และพัฒนาการบริ หารจัดการเพื7อลดอัตราการลาออกให้ลดลง เนื7องจากการศึกษาในครัSง
นีSมีขอ้ จํากัดในด้านของเวลาจึงไม่สามารถศึกษาในลักษณะ ดังกล่าวได้
3. ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยที7ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในปั จจัยอื7นๆ เช่น
แรงจูงใจ คุณภาพชีวติ ในการทํางาน เพื7อให้ได้ผลการวิจยั ที7ครอบคลุมและสามารถนําผล
ของการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป
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