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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรบริษทัซีโอแอล 
จ ากดั (มหาชน)(ออฟฟิศเมท) สาขาหวัหมาก และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังาน บริษทัซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) สาขาหัวหมาก ศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามจากประชากรท่ีเป็นพนกังานในบริษทัซีโอแอล จ ากดั ทั้งหมด จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการจดัเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.92 ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการวจิยัพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อายุ
การท างานในออฟฟิศเมท 1-2 ปี และรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ผลการเปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะ
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ร  ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร เพศชายจะมี
ระดบัความผูกพนัสูงกว่าเพศหญิง ส่วนในดา้นความตั้งใจท่ีจะอยู่กบัองค์กรพนักงานเพศหญิงจะมีระดบั
ความผูกพนัสูงกวา่เพศชาย ดา้นการให้ความร่วมมือ พนกังานท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีระดบัความผูกพนัสูงกวา่
พนกังานท่ีมีอายุ 20-30 ปี และระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีระดบัความผูกพนัสูงกว่าระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี ส่วนดา้นความพยายามในการท างาน พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยกวา่จะมีระดบัความผูกพนัสูงกวา่
เป็นส่วนใหญ่ เม่ือท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัลกัษณะงาน และประสบการณ์จากการท างาน มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนักบัความผูกพนัในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัลกัษณะองค์กร มี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า (r = 0.47) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยในภาพรวมของความผูกพนั
ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัใดๆเลย  เม่ือเรียงล าดบัสัมพนัธ์จากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ปัจจยัลกัษณะงาน (r = 0.58) ประสบการณ์จากการท างาน (r = 0.54) และปัจจยัลกัษณะองค์กร (r = 
0.47) ตามล าดบั 
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1. บทน า 
บริษทัซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) หรือออฟฟิศเมท เป็นบริษทัท่ีจ  าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองใช้ใน

ส านกังานเป็นรายใหญ่ของประเทศ อีกทั้งไดมี้การร่วมมือกบัเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ท าให้บริษทัเจริญเติบโต 
เป็นท่ีรู้จกัและมีการขยายสาขาท่ีเพิ่มข้ึน จึงท าให้ตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพใน ดา้นการท างาน การบริการ การ
ขนส่ง และคุณภาพของสินคา้ รวมถึงความพึงพอใจของลูกคา้ โดยไดรั้บการยอมรับและน่าไวว้างใจจาก
บริษทัต่างๆใหม้าร่วมใชบ้ริการ  

ดงันั้นไม่วา่จะเป็นดา้นการใหบ้ริการท่ีดีหรือการพฒันาคุณภาพของสินคา้ ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ ปัจจยัในด้านบุคลากรจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อธุรกิจประเภทน้ี แต่การจะสร้าง
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานนั้นจะตอ้งมีการท าให้เกิดความมัน่ใจและมัน่คงใน
หนา้ท่ีการงานเป็นอยา่งมากจนเป็นผลให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร การขาดความผูกพนัต่อองคก์รส่งผลถึง
การขาดขวญัก าลงัใจ รวมถึงขาดความจงรักภกัดีต่อองค์กร (Whitney & Cooper 1989, pp. 521-539 อา้งถึง
ใน กอบสุข อินทโชติ, 2554) การท่ีสมาชิกขาดความผกูพนัต่อองคก์รจะส่งผลต่อองคก์รในแง่ลบ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ก่อใหเ้กิดการละเลยเพิกเฉยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อองคก์ร จนกระทัง่ลาออกจากองคก์รไปในท่ีสุด  

องคก์รจึงตอ้งมีวิธีการจดัการท่ีดีเพื่อให้พนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์ร  โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ 
เป็นแรงกระตุน้และคอยผลกัดนัใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร (วลิาวรรณ รพีพิศาล, 2549 : 261) การ
ให้รางวลัหรือการสร้างแรงจูงใจในด้านวตัถุเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะท าให้สมาชิกในองค์กรเกิด
ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รได(้ศิริวรรณ ตนัตระววิฒัน์, 2530 : 93)  แต่แนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อ
องคก์รไดน้ั้นคือ การท่ีองคก์รเปิดโอกาสให้บุคลากรไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การท างาน (สมยศ นาวีการ, 2525 : 25) การท่ีองคก์รเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการน าความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของตนท่ีมีอยู ่มาใชใ้นการเสนอแนะ ปรับปรุง และหาทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ
ขององคก์ร จะท าให้พนกังานรู้สึกวา่พวกเขามีคุณค่าแก่องคก์ร พวกเขาจะสามารถตอบความตอ้งการความ
เช่ือถือตนเองได ้การปฏิบติัเช่นน้ีจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะท าใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร 

ประสบการณ์การท างานท่ีดีก็มีส่วนส่งผลต่อความผูกพนัของพนกังานไดเ้ช่นกนั ทั้งในแง่บวก
และแง่ลบ สภาพการท างาน การได้รับการยอมรับสนับสนุนจากคนในองค์กร การเห็นความส าคญัย่อม
ส่งผลดีใหแ้ก่พนกังานเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง ยิง่ท  าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รเป็นไปในทิศทางท่ีดี 
อีกทั้งดา้นทศันคติความรู้สึกท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาหรือแมก้ระทั้งองคก์ร หากในองคก์รนั้นๆ มี
องคป์ระกอบท่ีไม่เหมาะสมท าให้เกิดทศันคติทางลบ ความรู้สึกท่ีจะอยากท างานก็จะยิ่งส่งผลไปในทางลบ 
ให้เกิดความรู้สึกท่ีไม่อยากท างานในองคก์ร อยากเปล่ียนงาน เบ่ือหน่ายงาน เบ่ือสภาพสังคมของงาน เป็น
เหตุใหเ้กิดความคิดลาออกจากงานบา้ง ยา้ยงานบา้ง เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่มีหลายปัจจยัท่ีอาจเป็นสาเหตุให้เกิด
ความผูกพนัต่อองคก์รทั้งแง่ดีและไม่ดีจะเกิดข้ึนหากองคก์รไม่มีการบริหารจดัการท่ีดี ไม่ค  านึงถึงทรัพยากร
บุคคล ค านึงถึงแต่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเพียงอยา่งเดียว ก็อาจจะท าใหอ้งคก์รปราศจากแรงขบัเคล่ือนท่ีจะช่วย
พฒันาใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ 
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หากจะวดัว่าพนักงานผูกพนัและรักองค์กรเพียงใดนั้น ดูได้จากอตัราการลาออก เพราะหาก
ตวัเลขสูงแสดงถึงวา่พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัต ่า (มนูญ  สรรคคุ์ณากร, ผูจ้ดัการรายสัปดาห์
, 2550)  ซ่ึงสอดคล้องกบั Vasu, Stewart และ Garson (1990:349)  ท่ีกล่าว วา่ความผูกพนัต่อองค์กรจะเป็น
การลดปัญหาการขาดงาน  ไม่มีความคิดท่ีจะเปล่ียนหรือยา้ยองคก์ร มีความปรารถนาท่ีจะอยูร่่วมเป็นสมาชิก
ในองคก์รตลอดไป  ลดปัญหาดา้นการละทิ้ง งาน 

องคก์รท่ีผูว้จิยัท าการศึกษาก็เป็นอีกองคก์รหน่ึงท่ีประสบกบัปัญหาการลาออกของ พนกังาน ซ่ึง
มีพนักงานลาออกมากข้ึนในๆทุกปี พนักงานท่ีลาออกเหล่านั้ นส่วนหน่ึงเป็นพนักงาน ท่ีดี  และมี
ความสามารถ  เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าส าหรับองค์กร  เม่ือพนกังานเหล่านั้นลาออกส่งผลให้องค์กรขาด
บุคลากรท่ีมีคุณภาพและท าประโยชน์ให้แก่องคก์ร  ท าให้องคก์รเกิดความลา้ชา้ในการพฒันา ตลอดจนการ
สูญเสียเงินลงทุนและเวลาในการสรรหา คดัเลือก ฝึกอบรมพนกังานใหม่ให้มีความสามารถและศกัยภาพ
ทดัเทียมกบัพนกังานเดิมท่ีไดล้าออกไป 

ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อบริษทัซีโอแอล เพื่อให้
ทราบวา่อะไรคือปัจจยัท่ีท าให้พนกังานในองคก์รเกิดความผูกพนั และให้ทราบถึงระดบัความผูกพนัท่ีมีต่อ
องคก์ร เพื่อจะไดน้ ามาเป็นแนวทางในการบริหารพนกังานของบริษทั ซีโอแอล ให้มีความตั้งใจ ความทุ่มเท
ในการท างาน รวมถึงการเสริมสร้างและเพิ่มพูนให้พนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์ร เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณค่าเหล่าน้ีไวใ้หค้งอยูก่บัองคก์รใหย้าวนานท่ีสุด 
 

2. วตัถุประสงค์งานวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศ

เมท) สาขาหวัหมาก   
2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทัซีโอแอล 

จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) สาขาหวัหมาก  
 

3. สมมติฐานงานวจิัย 
สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร

แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร 
สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัลกัษณะองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร 
สมมติฐานท่ี 4 ประสบการณ์จากการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของพนักงานต่อ

องคก์ร 
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4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ผลการศึกษาท าใหท้ราบถึงระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั    ซีโอแอล จ ากดั 

(มหาชน) (ออฟฟิศเมท) สาขาหวัหมาก 
2.  ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน 

บริษทัซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) สาขาหวัหมาก 
 

5. ขอบเขตงานวจิัย 
ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรคือ พนกังานของบริษทัซีโอแอล (ระดบัพนกังาน) สถานท่ีเก็บขอ้มูล บริษทั ซีโอแอล 

จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) สาขาหวัหมาก 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ผูว้ิจ ัยท าการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรของ

พนกังาน และศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ภายใตต้วัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
1. ตวัแปรอิสระ(Independent Variable) 
    1.1   ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
 - เพศ 
 - อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 
 - อายงุาน 
 - เงินเดือน 
    1.2   ปัจจยัลกัษณะงาน 
 - ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
 - ความมัน่คงในงาน 
 - ความทา้ทายในการท างาน 

- ความรับผดิชอบในงาน 
    1.3   ปัจจยัลกัษณะองคก์ร 
 - การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 - นโยบาย กฎ ขอ้บงัคบั และขั้นตอนต่างๆในการท างาน 
    1.4   ประสบการณ์จากการท างาน 
 - ความเห็นความส าคญัของงาน 
 - สภาพการท างาน 

39



 
 

 - ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อร่วมงานและองคก์ร 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  คือ ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 - ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
 - ความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์ร 
 - การใหค้วามร่วมมือ 
 - การดูแลรักษา 

- ความพยายามในการท างาน 
ขอบเขตดา้นเวลา 
การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่สิงหาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
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ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อายงุาน 

5. เงินเดือน 

ปัจจัยลกัษณะงาน 
1. ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี

การงาน 

2. ความมัน่คงในงาน 

3. ความทา้ทายในการ

ท างาน 

4. ความรับผดิชอบในงาน 

ปัจจัยลกัษณะองค์กร 
1. การมีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน 

2. นโยบาย กฎ ขอ้บงัคบั 

และขั้นตอนต่างๆในการ

ท างาน 

ประสบการณ์จากการท างาน 
1. การเห็นความส าคญัของ

งาน 

2. สภาพการท างาน 

3. ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา 

เพื่อนร่วมงานและ

องคก์ร 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
1. ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

2. ความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์ร 

3. การใหค้วามร่วมมือ 

4. การดูแลรักษา 

5. ความพยายามในการท างาน 

6. กรอบแนวคดิการวจิัย 

 ตวัแปรอิสระ     
 
 
 
 
 
 
 
 

      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
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7. วธิีด าเนินการวจิัย 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างตาม
วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีก าหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ของพนกังานบริษทั 
ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)(ออฟฟิศเมท)สาขาหวัหมาก ซ่ึงมีลกัษณะของแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อายงุาน และเงินเดือน โดยลกัษณะแบบสอบถามใหเ้ป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรต้น อีก 3 กลุ่มท่ีเหลือโดยมีลกัษณะของ
แบบสอบถามครอบคลุมเน้ือหาดงัน้ี 

- ปัจจยัลกัษณะของงาน   8 ขอ้ 
- ปัจจยัลกัษณะองคก์ร   4 ขอ้  
- ปัจจยัประสบการณ์จากการท างาน  6 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรตาม  คือ ความผูกพนัต่อองค์กร มีลกัษณะ
ของแบบสอบถาม แบ่งไดด้งัน้ี  

       - ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร   2 ขอ้ 
       - ความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์ร   2 ขอ้ 
       - การใหค้วามร่วมมือ    2 ขอ้ 
       - การดูแลรักษา   2 ขอ้ 
       - ความพยายามในการท างาน  2 ขอ้ 
ข้อมูลในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s 

Scale) ค  าตอบมีใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 
 

8. สรุปผลการวจิัย 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อายกุารท างานในออฟฟิศเมท 1-2 ปี และรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยัลกัษณะ
องค์กร และประสบการณ์จากการท างานของพนกังานในบริษทัซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) 
สาขาหวัหมาก 

   ( n = 200 ) 

ปัจจัยต่างๆ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ปัจจัยลกัษณะงาน 
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
ความมัน่คงในงาน 
ความทา้ทายในการท างาน 
ความรับผดิชอบในงาน 
รวม 

 
3.32 
2.91 
3.39 
3.35 
3.24 

 
0.57 
0.81 
0.50 
0.56 
0.47 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปัจจัยลกัษณะองค์กร 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
นโยบาย กฎ ขอ้บงัคบั และขั้นตอนต่างๆในการท างาน 
รวม 

 
3.37 
3.21 
3.29 

 
0.53 
0.56 
0.44 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ประสบการณ์จากการท างาน 
การเห็นความส าคญัของงาน 
สภาพการท างาน 
ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และองคก์ร 
รวม 

 
3.46 
3.31 
3.38 
3.38 

 
0.61 
0.47 
0.56 
0.44 

 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของพนักงานในบริษทัซีโอแอล จ ากดั ท่ีมีต่อปัจจยั

ลกัษณะงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.24, S.D. = 0.47)  และเม่ือพิจารณารายดา้น ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

ปัจจยัลกัษณะองค์กรของพนกังาน พบว่า ระดบัความคิดเห็นของพนกังานในบริษทัซีโอแอล 
จ ากดั ท่ีมีต่อปัจจยัลกัษณะองคก์ร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.29, S.D. = 0.44)  และเม่ือพิจารณา
รายดา้น ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ประสบการณ์จากการท างานของพนกังาน พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของพนกังานในบริษทัซีโอ
แอล จ ากดั ท่ีมีต่อประสบการณ์จากการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.38, S.D. = 0.44)  และ
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เม่ือพิจารณารายด้าน การเห็นความส าคญัของงานอยู่ในระดบัมาก ส่วนทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน
ร่วมงาน และองคก์ร  และสภาพการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

ในบริษทัซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) สาขาหวัหมาก 
   ( n = 200 ) 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 3.88 0.76 มาก 
ความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์ร 2.35 0.98 นอ้ย 
การใหค้วามร่วมมือ 3.18 0.62 ปานกลาง 
การดูแลรักษา 3.59 0.57 มาก 
ความพยายามในการท างาน 3.32 0.58 ปานกลาง 
รวม 3.26 0.44 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของพนักงานในบริษทัซีโอแอล จ ากดั ท่ีมีต่อความ

ผูกพนัต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.26, SD =0.44) และเม่ือพิจารณารายด้าน ความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รกบัการดูแลรักษา อยูใ่นระดบัมาก ความพยายามในการท างาน กบัการให้ความร่วมมือ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง และความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์ร อยูใ่นระดบันอ้ย 

การเปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอายงุานในออฟฟิศเมท มีผลการศึกษาดงัน้ี 

     -  เพศของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัโดยรวมไม่แตกต่างกนั  แต่พบแตกต่าง
กนั 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รและดา้นความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์ร ดา้นความจงรักภกัดี
ต่อองคก์รเพศชายจะมีระดบัความผกูพนัสูงกวา่เพศหญิง ส่วนในดา้นความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์ร พนกังาน
เพศหญิงจะมีระดบัความผกูพนัสูงกวา่เพศชาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     -  อายุของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผูกพนัโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่พบแตกต่าง
กนั 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใหค้วามร่วมมือ โดยพนกังานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี มีระดบัความผกูพนัสูงกวา่พนกังาน
ท่ีมีอาย ุ20-30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .05 

     -  ระดบัการศึกษาของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผูกพนัโดยรวมแตกต่างกนั ดา้นท่ี
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นการใหค้วามร่วมมือ โดยการศึกษาปริญญาตรีมีระดบัความผกูพนัสูงกวา่การศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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     -  อายุงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผูกพนัแตกต่างกนั อยู ่4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ดา้นความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์ร ดา้นการใหค้วามร่วมมือ และดา้นความพยายาม
ในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การเปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ร พบวา่ 
ปัจจัยลักษณะงานในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกันกับความผูกพนัของพนักงาน 
โดยรวมในระดบัปานกลาง อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั  0.58 
ในขณะท่ีภาพรวมของความจงรักภกัดีต่อองค์กรไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัลกัษณะงาน  เม่ือจ าแนกราย
ดา้น พบวา่ ปัจจยัลกัษณะงานในดา้นความมัน่คงในงานต่อความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์รมีความสัมพนัธ์สูง
ท่ีสุด (r = 0.58) และในดา้นความทา้ทายในงานต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด (r = -
0.14) โดยท่ีมีความสัมพนัธ์ทางลบ 

การเปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร 
พบว่า ปัจจยัลักษณะองค์กรในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกันกับความผูกพันของ
พนกังาน โดยรวมในระดบัต ่า อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั  
0.47  ในขณะท่ีภาพรวมของความจงรักภกัดีต่อองคก์รไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัลกัษณะองคก์รเม่ือจ าแนก
รายดา้น พบวา่ ปัจจยัลกัษณะองคก์รในดา้นนโยบาย กฎ ขอ้บงัคบั และขั้นตอนต่างๆในการท างานต่อความ
ตั้งใจท่ีจะอยู่กบัองค์กรมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด (r = 0.41) และในดา้นนโยบาย กฎ ขอ้บงัคบั และขั้นตอน
ต่างๆในการท างานต่อการดูแลรักษามีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด  (r = 0.14) 

การเปรียบเทียบประสบการณ์จากการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของพนกังานต่อ
องค์กร พบว่า ประสบการณ์จากการท างานในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนักบัความ
ผูกพนัของพนักงาน โดยรวมในระดับปานกลาง อย่างมีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากับ  0.54  ในขณะท่ีทุกด้านของความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์จากการท างาน เม่ือจ าแนกรายด้าน พบว่า ประสบการณ์จากการท างานในด้านสภาพการ
ท างานต่อความตั้งใจท่ีจะอยู่กบัองค์กรมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด (r = 0.50) และในดา้นการเห็นความส าคญั
ของงานต่อการใหค้วามร่วมมือมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด (r = 0.25) 
 

9. อภิปรายผล 

จากการวิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)(ออฟฟิศ
เมท) สาขาหวัหมาก ผูว้จิยัไดท้  าการอภิปรายผลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.วิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะงานของพนกังานในบริษทัซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) 
สาขาหวัหมาก พบวา่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  แต่ดา้นความมัน่คงในงานจดัอยูใ่นระดบั
น้อยท่ีสุดจากทั้ง 4 ดา้น อาจเป็นเพราะพนกังานไดรั้บสวสัดิการค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกบังานท่ีได้รับ
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มอบหมาย พนกังานทุกคนยอ่มหวงัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความตั้งใจและเต็มท่ีกบังานของตนเองเป็น
ส่วนช่วยกระตุน้ใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ  

2.วิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะองคก์รของพนกังานในบริษทัซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) 
สาขาหวัหมาก พบวา่โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ในดา้นนโยบาย กฎ ขอ้บงัคบั 
และขั้นตอนต่างๆในการท างานซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ยกวา่ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในดา้นน้ีครอบ
คลุมถึงเร่ืองปัญหาในองค์กรหากพนักงานลางาน อาจเป็นเพราะพนักงานแต่ละคนมีหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายและตอ้งรับผิดชอบเป็นของตนเอง องค์กรควรมีขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆ ท่ีชดัเจน หากใน
วนัท่ีพนกังานคนใดคนหน่ึงลางานจะท าให้พนกังานคนอ่ืนท าทดแทนได ้หากพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีแทน
กนัไม่เขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังานอาจท าได้ไม่ดีพอ หรืออาจเกิดความผิดพลาด และจะเกิดเป็นผลเสีย
ตามมา 

3.วิเคราะห์ประสบการณ์จากการท างานของพนักงานในบริษัทซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
(ออฟฟิศเมท) สาขาหวัหมาก พบวา่โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  แต่ดา้นการเห็น
ความส าคญัของงานนั้นจดัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  อาจเป็นเพราะพนกังานรู้สึกว่างานท่ีท าเป็นงานท่ีมีคุณค่า 
และมีความส าคญั พนกังานมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งงานท่ีท ากบัวตัถุประสงค์ขององคก์ร เรียกไดว้่า
พนกังานมีความรักในงานท่ีตนเองท าอยูจึ่งแสดงประสิทธิภาพการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.วเิคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในบริษทัซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) 
สาขาหัวหมาก พบว่าโดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  ดา้นความตั้งใจท่ีจะอยู่กบั
องคก์รนั้นจดัอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด อาจเป็นเพราะพนกังานยงัขาดความตั้งใจท่ีจะท างานในองคก์รน้ีไปจน
เกษียณ ส่วนดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รจะอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดพนกังานในองคก์รจะช่วยปกป้องหากมีผู ้
กล่าวถึงองคก์รในทางท่ีผดิจะพยายามช้ีแจงใหเ้ขาเขา้ใจใหถู้กตอ้ง 

5.สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของ
พนกังานบริษทัซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) สาขาหวัหมาก โดยในดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร
เพศชายจะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รมากกวา่เพศหญิง และพนกังานท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 3 ปี – 5 ปี จะมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รมากท่ีสุด แต่ในดา้นความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์รเพศหญิงจะมีความความตั้งใจท่ีจะอยู่
กบัองคก์รมากกวา่เพศชาย และอายุงานท่ีมากกวา่ 5 ปี จะมีความความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์รมาก  ในดา้น
การให้ความร่วมมือจะเห็นไดว้่าพนกังานท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีระดบัการให้ความร่วมมือสูงกว่าพนกังานท่ีมี
อายุ 20-30 ปี และระดบัการศึกษาปริญญาตรีเป็นผลต่อการให้ความร่วมมือมากกวา่ระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี และดา้นความพยายามในการท างานอายุงานตั้งแต่ 1 ปี – 2 ปี มีพยายามในการท างานท่ีดี ซ่ึง
ขดัแยง้กบังานวจิยัของ เบญจมาภรณ์ นวลิมป์ (2546) ซ่ึงท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ส่วนบุคคลลกัษณะงานและประสบการณในงานกบัความผูกพนัต่อองค์การของ พนักงานธนาคารไทย
พาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาสมุทรสาครและสมุทรสงครามท่ีพบว่า เพศ และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใน
องคก์ารไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
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6.สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของพนกังานบริษทัซีโอแอล 
จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) สาขาหัวหมาก โดยในภาพรวมปัจจยัลกัษณะงานมี ความสัมพนัธ์ทางบวก
หรือทางเดียวกนักบัความผูกพนัของพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีภาพรวมของความจงรักภกัดี
ต่อองคก์รไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัลกัษณะงาน ส่วนในดา้นความมัน่คงในงานต่อความตั้งใจท่ีจะอยู่กบั
องคก์รจะมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด อาจเป็นเพราะพนกังานยงัมีความรู้สึกถึงความไม่มัน่คง ท างานแลว้ไดรั้บ
สวสัดิการค่าตอบแทนท่ียงัไม่ตอบโจทยจึ์งไม่เกิดความตั้งท่ีจะอยูก่บัองคก์ร ไม่เปล่ียนยา้ยงาน หรือท างาน
อยูก่บัองคก์รไปจนเกษียณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรอุมา ศรีสวา่ง (2544) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัของบุคลากรในมหาวิทยาลยัเอกชนพบว่า ปัจจยัค ้ าจุนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องคก์รไดแ้ก่ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สภาพการท างาน เงินเดือน และสวสัดิการ และความมัน่คงใน
การท างาน 

7.สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัลกัษณะองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของพนกังานบริษทัซีโอ
แอล จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) สาขาหวัหมาก ในภาพรวมปัจจยัลกัษณะองคก์รมีความสัมพนัธ์ทางบวก
หรือทางเดียวกนักบัความผูกพนัของพนักงานอยู่ในระดบัต ่า ในขณะท่ีภาพรวมของความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัลกัษณะองค์กร  เม่ือจ าแนกรายดา้น พบว่า ดา้นนโยบาย กฎ ขอ้บงัคบั 
และขั้นตอนต่างๆในการท างานต่อความตั้งใจท่ีจะอยู่กบัองค์กรมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด อาจเป็นเพราะใน
วนัท่ีมีการลางานเกิดข้ึน องคก์รจะเกิดปัญหาเป็นอยา่งมาก พนกังานคนอ่ืนจะท าหนา้ท่ีแทนกนัไดไ้ม่ดีพอ 
จะท าให้พนกังานเกิดความไม่มัน่ใจในการปฏิบติังานและอาจจะส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองค์กรลด
นอ้ยลงตามไปดว้ย 

8.สมมติฐานท่ี 4  ประสบการณ์จากการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของพนักงาน
บริษทัซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) สาขาหัวหมาก ในภาพรวมประสบการณ์จากการท างานมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกันกับความผูกพนัของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะท่ี
ภาพรวมของความจงรักภกัดีต่อองค์กรไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์จากการท างาน  เม่ือพิจารณา
พบว่า ด้านสภาพการท างานต่อความตั้ งใจท่ีจะอยู่กับองค์กรมีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด อาจเป็นเพราะ
ประสบการณ์จากท างานเป็นตวับ่งช้ีถึงความรู้และความสามารถเม่ือสะสมประสบการณ์ไดม้ากการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาก็จะเพิ่มมากข้ึน และได้ความไวว้างใจในการปฏิบติังานส าคญั ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เกวลิน ฟาง (2550, บทคดัย่อ) ซ่ึงศึกษาวิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานบริษทั จงเลิศลา้ จ  ากดั พนกังานมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การ 
แตกต่างกนั 

9.สรุปภาพรวมของทั้ง 3 ปัจจยั ปัจจยัลกัษณะองคก์รจะมีความความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของ
พนกังานบริษทัซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) (ออฟฟิศเมท) สาขาหวัหมาก นอ้ยท่ีสุด แลว้ตามดว้ยประสบการณ์
จากการท างาน และปัจจยัลกัษณะงาน 
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10. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาจะเห็นว่าปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยัลกัษณะองค์กร
ประสบการณ์จากการท างานลว้นมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รทั้งส้ิน ดงันั้นบริษทัควรมุ่งเนน้
และให้ความส าคญัต่อปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาเพื่อน าไปเป็นแนวทางบริหารงานของบริษทั ท่ีจะส่งผลให้
พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูงข้ึนต่อไป 

1.  บริษทัหรือผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัและความสนใจแก่พนกังานอยา่งทัว่ถึงกนั และเร่งให้
มีการส่ือสารภายในองค์กรแก่ระดบัพนักงานอย่างทัว่ถึงในเร่ืองส าคญัๆท่ีพนักงานจ าเป็นต้องรู้เพื่อให้
สามารถปฏิบติังานได ้   

2.  บริษทัหรือผูบ้ริหารตอ้งพยายามดึงศกัยภาพท่ีพนกังานมีออกมาใชใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด ใหเ้ขารู้สึก
ว่าเขามีความส าคญัต่อองคก์ร และผลท่ีไดจ้ากการท างานตอ้งไดรั้บอยา่งเหมาะสม การท าให้พนกังานเกิด
ความรู้สึกวา่งานของตนเองมีความมัน่คงสูง ดว้ยการใหค้วามเช่ือมัน่ใหค้วามไวว้างใจต่อพนกังาน 

3.  การเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และการก าหนดนโยบาย กฎ 
ขอ้บงัคบั และขั้นตอนต่างๆในการท างานควรใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะองคก์รและลกัษณะงานภายในบริษทั 

4.  ส่วนในเร่ืองค่าตอบแทนตอ้งมีการส ารวจจดัท าการเปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรม
เดียวกนั และบริษทัชั้นน าเพื่อน ามาปรับปรุงระบบฐานในการจ่ายเงินเดือนใหเ้ขา้กบัสภาวะการแข่งขนั และ
ตอ้งมีการส่ือความถึงสถานการณ์ในปัจจุบนัเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ ให้พนกังานเขา้ใจ จดัสวสัดิการต่างๆ
ใหก้บัพนกังานรวมไปถึงการช้ีใหพ้นกังานเห็นถึงเป้าหมายของบริษทัและกลยทุธ์ท้่ีใช ้

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1.  ในการวิจยัคร้ังต่อไป อาจมีการพิจารณาตวัแปรอ่ืนท่ีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์รมาใช้ 

เช่น บุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า สภาพแวดล้อม เพื่อตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกบัความผูกพนัต่อองค์กร
หรือไม่อยา่งไร 

2.  อาจมีการศึกษาแรงจูงใจในการท างาน  ความฉลาดทางอารมณ์ การสนบัสนุนทางสังคมอ่ืนๆ 
เพิ่มเติมดว้ย เพื่อดูวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์รหรือไม่อยา่งไร 

3.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ควรใชว้ธีิอ่ืนเพิ่มเติมดว้ยนอกจากใชแ้บบสอบถาม เช่น การสังเกต 
การสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อจะไดท้ราบรายละเอียดอยา่งลึกซ้ึง 
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