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ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานเอกชน: 
ศึกษากรณี บริษัท อเมริกาน่า ซีสเตม็ จ ากัด 

Factors Affecting Organizational Commitment of Employees:  
A Case Study of Americana System Company Limited 

 
                                                                                                                             ธญัวรัตม์  บพุศริิ 1 

             สธุรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ 2 
        
บทคัดย่อ 

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความผกูพนัตอ่องค์กร และความเครียดในการท างาน 
เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพนัตอ่องค์การกบัข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังาน และเปรียบเทียบความเครียด
ท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ผลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพฒันาปัจจยัตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของพนกังาน และลดความเครียดในการ
ท างาน เพ่ือให้พนักงานมีความรักและผูกพันต่อองค์การ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงาน
บริษัท อเมริกานา่ จ ากดั 
 
ค ำส ำคัญ:  ความผูกพนัต่อองค์กร, พนกังานเอกชน 
 
Abstract 

The objectives of this research are to study the organizational commitment and work 
stress in order to overview the relationship between personal factors and organizational 
commitment of the employee, and affects of work stress on organizational commitment. 
Organizations would benefit by using the results conducted from this study to adjust and  
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develop factors resulting in employee engagement to organization. The data collected is to 
study the employee organizational commitment of Americana company limited. 

 
Keywords:  Organizational Commitment, Private Company Employees 
 
บทน า 
 ในยุคโลกาภิวัฒน์สังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ทัง้ในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดการปรับเปล่ียนทางการบริหารเกิดขึน้ ทรัพยากร
มนษุย์เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสดุประการหนึ่งตอ่การบรรลสุมัฤทธิผลในการบริหารองค์การ บคุคลากร
เป็นผู้ก าหนดเปา้หมาย วางแผน และด าเนินการในการใช้ทรัพยากรตา่งๆ ขององค์การให้เกิดประสิทธิผล
สงูสดุ และบรรลตุามเปา้หมายท่ีองค์การตัง้ไว้ กลไกส าคญัท่ีน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลว
ล้วนเกิดจากมนษุย์เป็นส่วนใหญ่ หากบคุลากรมีความเต็มใจ ตัง้ใจจริง ทุม่เทแรงกายแรงใจท างานอยา่ง
เต็มท่ี ก็จะท าให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จ หากองค์กรไม่อุทิศแรงกายแรงใจย่อมเกิดปัญหาท างาน และ
อปุสรรคอย่างแนน่อน แตใ่นบางครัง้การเปล่ียนแปลงดงักลา่วก็ส่งผลในด้านบวก ด้านลบท่ีมีตอ่องค์การ
ในด้านบวก คือ องค์กรมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบตัิงานกระตือรือร้นในการท างาน มี
เปา้หมายในการท างานร่วมกนั แต่ในบางครัง้การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วเกินไปนีจ้ะส่งผลในด้านลบ คือ 
พนกังานปฏิบตังิานจะท างานโดยท่ีไมไ่ด้ผกูผนัตอ่องค์กร เปา้หมายในการท างานจะไม่ดีองค์การจะด ารง
อยู่หรือพัฒนาอย่างต่อเน่ืองได้ล้วนมีพืน้ฐานมาจากบุคลากรในองค์การทัง้สิน้ บุคลากรจะเข้าไป
เก่ียวข้องกับทุกส่วนของการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการบริการ กล่าวคือ เป็นผู้ จัดการ
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน เงิน วสัดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือ รวมทัง้จัดการเร่ืองคนด้วย ทัง้ในสถานะ
ลกูน้อง ผู้บงัคบับญัชาหรือทัง้สองสถานะจะอยู่ในสถานะใดทกุคนตา่งมีเปา้หมายเดียวกนัคือการท าให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย และภารกิจเป็นส าคัญบุคลากรจึงเป็นหัวใจท่ีส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะส่งผลให้
องค์การเตบิโตอยูร่อดหรือล้มเหลวได้ 
 ด้วยเหตนีุ ้ นกัวิจยั  นกับริหาร และนกัทฤษฎีองค์การจึงหนัมาให้ความส าคญัในการศึกษาอีก
ตวัแปรท่ีเช่ือกันว่าจะสามารถคาดท านายถึงประสิทธิผลขององค์การโดยรวมได้ดีกว่า นัน่คือ แนวคิดท่ี
เก่ียวกบั “ความผูกพันต่อองค์การ” (Organization Commitment) ซึ่งมีแนวคิดว่า ทศันคติของสมาชิก
ขององค์การมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมขององค์การบางอย่าง กล่าวคือ การท่ีบคุคลตดัสินใจเข้าร่วม
เป็นสมาชิกในองค์การ และแสดงพฤติกรรมบางอย่างต่อองค์การตามท่ีองค์การต้องการก็เพ่ือเป็นการ
แลกเปล่ียนกับรางวลัท่ีองค์การจะเสนอให้เป็นการตอบแทน ซึ่งถ้าหากองค์การไม่สามารถสนองตอบ
ความต้องการของสมาชิกในองค์การได้ เขาก็จะลาออกจากองค์การ ซึง่ยอ่มเทา่กบัองค์การต้องสญูเสีย 
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ต้นทุนท่ีมีค่าไป โดยได้ผลตอบแทนท่ีไม่คุ้มกับการลงทุน ในขณะเดียวกันกลบัจะต้องลงทุนอีกหลายๆ 
ด้าน เพ่ือท่ีจะสรรหาคดัเลือก ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรเข้ามาทดแทน ซึง่การทดแทนคนเก่าท่ีสญูเสีย
ไป ทัง้นีเ้พ่ือค้นหาแนวทางในอนัท่ีจะรักษาสมาชิกให้ท างานอยูก่บัองค์การนานๆ        
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศกึษาความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังาน บริษัท อเมริกานา่ จ ากดั 
2. ศกึษาความเครียดในการท างานของพนกังาน บริษัท อเมริกานา่ จ ากดั 
3. เปรียบเทียบความผกูพนัตอ่องค์การ และความเครียดในการท างานกับข้อมลูส่วนบุคคลของ

พนกังาน บริษัท อเมริกานา่ จ ากดั 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

1.  สถานภาพสว่นบคุคลแตกตา่งกนั มีความผกูพนัแตกตา่งกนั 
2.  ความเครียดแตกตา่งกนั มีความผกูพนัแตกตา่งกนั 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนกังาน บริษัท อเมริกานา่ จ ากดั  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ความผูกพันต่อองค์การ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้งานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
เน่ืองจากผู้ ปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การสูง จะเป็นผู้ ท่ียินดีท่ีจะอุทิศแรงกาย แรงใจ เพ่ือ
ปฏิบตังิานในหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสดุ และดีกวา่ผู้ ท่ีมีความผกูพนัตอ่องค์การน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งการท่ีจะ
เกิดความผูกพันได้ก็ต่อเม่ือจดุมุ่งหมายของสมาชิกได้รับการตอบสนองจากองค์การ จึงเป็นหน้าท่ีของ
ผู้บริหารองค์การท่ีจะพยายามสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์การ เพ่ือให้สมาชิกในองค์การคงอยู่กับองค์การ
อย่างมีคณุคา่ ด้วยการสร้างให้สมาชิกเกิดความผกูพนัตอ่องค์การ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์สงูสดุจะได้เกิดแก่
องค์การ และยงัได้มีนกัวิชาการหลายทา่น ได้กลา่วถึงความส าคญัของความผกูพนัตอ่องค์การไว้ดงันี ้
 ความผูกพันเป็นทัศนคติท่ีส าคญัยิ่งส าหรับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การแบบใด เพราะความ
ผกูพนัเป็นตวัเช่ือมระหว่างจิตนาการของมนุษย์กบัจดุหมายขององค์การ ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานมีความรู้สึก
เป็นเจ้าขององค์การ และเป็นผู้ มีส่วนเสริมสร้างสขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีขององค์การ รวมทัง้ช่วยลด
การควบคมุจากภายนอกอีกด้วย ดงันัน้โดยสรุปแล้วาความผกูพนัตอ่องค์การเป็นเง่ือนไขลว่งหน้าส าหรับ
องค์การทางสงัคมท่ีประสบความส าเร็จ   

สถานภาพส่วนบุคคลของพนักงาน 
   -  เพศ,อาย ุ
   -  สถานภาพสมรส 
   -  ระดบัการศกึษา 
   -  ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 
   -  รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร 
   -  ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
   -  เงินเดือนและสวสัดิการท่ีได้รับ 
   -  ด้านการพฒันาบคุลากร 
   -  ด้านพฤติกรรม 
   -  ด้านทศันคติ 

 

 
ความเครียดในการท างาน 

   -  ด้านลกัษณะของงาน 
   -  ด้านบรรยากาศในการท างาน 
   -  ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
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 เห็นว่า ความผูกพันในองค์การเป็นเร่ืองส าคญัในการบริหารงานเพราะการศึกษาเร่ืองความ
ผกูพนัในองค์การมีความส าคญัเพราะสามารถใช้ท านายอตัราการเข้า ออกจากงาน ได้ดีกว่าการศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจในงานความผกูพนัในองค์การยงัเป็นแรงผลกัดนัผู้ปฏิบตัิงานในองค์การให้ท างานได้
ดีกว่า ผู้ ไม่มีความผูกพันในองค์การท่ีตนท างานอยู่ นอกจากนีค้วามผูกพันต่อองค์การยังเ ป็นตวัชีถ้ึง
ประสิทธิภาพขององค์การอีกด้วย 
 
แนวคิดท่ีเก่ียวข้องปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 
 ความผกูพนัตอ่องค์การเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัยิ่งตอ่ความอยู่รอดและความเติบโตขององค์การ 
องค์การใดท่ีพนกังานมีความผกูพนัตอ่องค์การสงู ย่อมน าพาให้องค์การบรรลเุปา้หมายได้มีปัจจยัตา่งๆ
ท่ีเก่ียวข้อง โดยแต่ละปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์การได้ท าการศึกษาแต่ละคนตาม
สภาพแวดล้อมขององค์การนัน้ๆ  
สรุปแนวความคดิเร่ืองความผกูพนัตอ่องค์การได้เป็น 3 พวกใหญ่ๆ ดงันี ้

1. แนวความคิดทางด้านทัศนคติ แนวความคิดนีเ้ป็นแนวความคิดท่ี ได้รับความสนใจใน
การศึกษามากกว่าแบบอ่ืนๆ กลุ่มนกัวิชาการท่ีสนบัสนนุแนวความคิดนี ้จะมองความผกูพนัตอ่องค์การ
วา่เป็นความรู้สกึของบคุคล ท่ีรู้สกึว่าตนเองเป็นสว่นหนึง่ขององค์การ ตลอดจนมีความเตม็ใจท่ีจะท างาน
เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายขององค์การ 

2. แนวความคิดทางด้านพฤติกรรม แนวความคิดนีจ้ะเน้นทางด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออกของ
สมาชิกในองค์การนัน้ โดยมองว่าความผูกพันต่อองค์การจะออกมาในรูปของความสม ่าเสมอของ
พฤติกรรม เม่ือคนท่ีมีความผกูพนัตอ่องค์การ ก็จะมีการแสดงออกในรูปพฤติกรรมท่ีตอ่เน่ือง หรือคงเส้น
คงวาในการท างาน เช่น ไม่โยกย้ายเปล่ียนเปล่ียนแปลงท่ีท างาน การท่ีคนผูกพันต่อองค์การ             
และพยายามท่ีจะรักษาสมาชิกภาพไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหน ก็เน่ืองมาจากได้เปรียบเทียบอย่างถ่ีถ้วน
แล้วถึงผลได้ผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ หากละทิง้สภาพของสมาชิก หรือลาออกจากองค์การไป ซึ่งผลเสียนีจ้ะ
ถกูพิจารณาในลกัษณะของสมาชิก หรือลาออกจากองค์การไป ซึ่งผลเสียนีจ้ะถูกพิจารณาในลกัษณะ
ของผลประโยชน์ท่ีจะสูญเสียไป เช่น บ าเหน็จบ านาญ ทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียงและจัดว่าเป็นพืน้ฐานของ
แนวคดินีคื้อ ทฤษฎี Side-bet  

3. แนวคิดทางด้านท่ีเก่ียวกบัความถกูต้องหรือบรรทดัฐานของสงัคม แนวคิดนีม้องความผกูพนั
ขององค์การว่าเป็นความจงรักภกัดี และเต็มใจท่ีจะอทุิศตนให้กับองค์การ ซึ่งเป็นผลมาจากบรรทดัฐาน
ขององค์การและสังคม บุคคลจึงรู้สึกว่า เม่ือเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การก็จะต้องมีความผูกพันต่อ
องค์การ เพราะนั่นคือ ความผูกพันและความเหมาะสมท่ีจะท าเป็นหน้าท่ี หรือพันธะผูกพันท่ีสมาชิก
จะต้องมีตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีในองค์การ 
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 สรุปแนวคิดทัง้ 3 แนวได้ว่า ความผกูพนัต่อองค์การเป็นสิ่งท่ีแสดงออกซึ่งสมัพนัธภาพระหว่าง
บคุคลกบัองค์การ ถ้าคนเรายิ่งมีความผกูพนัตอ่องค์การสงูมากยิ่งขึน้เท่าไร แนวโน้มท่ีจะลาออกหรือละ
ทิง้ไปก็น้อยลดลงเท่านัน้ แตอ่ย่างไรก็ตามสาเหตขุองความผูกพนัต่อองค์การในทัง้ 3 แนวความคิดนีก็้
แตกต่างกันออกไป โดยแนวคิดแรกทางด้านทัศนคติจะมองว่าตนไม่ลาออกไปไหนเพราะเขามีความ
ปรารถนาหรือความต้องการท่ีจะอยู่กับองค์การ แนวความคิดท่ีสองในด้านพฤติกรรมนัน้มองว่า คนอยู่
กบัองค์การเพราะเขาจ าเป็นต้องอยู่ มิฉะนัน้เขาจะสูญเสียประโยชน์หลายอย่างท่ีเขาควรจะได้รับจาก
การลงทนุของเขาไป ส่วนแนวความคิดท่ีสามมองว่า ความผูกพนัต่อองค์การและการท่ีเขาไม่ลาออกไป
ไหนเพราะเขาคดิวา่เขาควรจะอยูเ่พ่ือท าให้สิ่งท่ีควรจะท า ทัง้นีเ้พ่ือความถกูต้องและเหมาะสมทางสงัคม 
 สรุปวา่สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่ตอ่ความผกูพนัของพนกังานตอ่องค์การ แบง่ออกเป็น 4 กลุม่คือ 
 1.โครงสร้างขององค์การ (Structural Characteristic) จะต้องมีลกัษณะเป็นระบบท่ีมีแบบแผน 
มีหน้าท่ีท่ีเดน่ชดั มีการรวมอ านาจ การกระจายอ านาจ การให้ผู้ ร่วมงานมีการตดัสินใจการมีสว่นร่วมเป็น
เจ้าของของความเป็นทางการ 
 2. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา ระดบัรายได้ สถานภาพสมรส ความต้องการประสบความส าเร็จ ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เป็นต้น 
 3. ลกัษณะของบทบาท (Role – related Characteristic) หมายถึง ลกัษณะงานท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอยู่ เชน่ งานท่ีมีความท้าทาย ความก้าวหน้าในการท างาน การปอ้นข้อมลู
กลับ การมีความพยายามของงานท่ีท าเป็นงานท่ีมีคุณค่า มีบทบาทท่ีเด่นชัดความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน เป็นต้น 
 4. ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลได้รับทราบและเรียนรู้
เม่ือเข้าไปท างานในองค์การ เชน่ ทศันคตขิองกลุม่ท างานท่ีมีผลตอ่องค์การ ความน่าเช่ือถือขององค์การ 
การรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลส าคญั ความสามารถในการพึ่งพาได้และการปฏิบตัิตวัของผู้บงัคบับญัชา 
เป็นต้น 
 ทฤษฎีการจงูใจในการท างาน ซึ่งเป็นท่ียอมรับกนัอย่างกว้างขวางได้ข้อสรุปว่ามีปัจจยัส าคญั 2 
ประเภทท่ีสมัพนัธ์กบัความรู้สึกวา่ชอบหรือไม่ชอบงานของแตล่ะคน ปัจจยัดงักลา่ว เฮอร์ซเบอร์ก เรียกว่า 
ปัจจยัจงูใจ (Motivation  Factor) และปัจจยัค า้จนุ (Maintenance Factor) 

ปัจจัยจูงใจ  เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบังานโดยตรง เป็นปัจจยัท่ีจงูใจให้คนชอบ  และรักงานเป็น
ตวัการสร้างความพงึพอใจให้บคุคลในองค์การปฏิบตังิานได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ ปัจจยัดงักลา่ว
มีองค์ประกอบอยู ่5 ประการ คือ 
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1.  ความส าเร็จในการท างานของบคุคล (Achievement) หมายถึง การท่ีบคุคลสามารถท างาน

ให้เสร็จสิน้และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ การรู้จกัป้องกัน
ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ ครัน้ผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึก  พอใจและปลืม้ใจในผลส าเร็จของงานนัน้เป็น
อยา่งด ี

2.  การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) คือ การได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่าจาก
ผู้บงัคบับญัชา จากเพ่ือน จากผู้มาขอรับค าปรึกษาหรือจากบคุคลในหน่วยงาน  การยอมรับนีอ้าจจะอยู่
ในรูปของการยกยอ่งชมเชย  การแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืน ใดท่ีบอกถึงการ
ยอมรับในความสามารถเม่ือได้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลผุลส าเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยู่ใน
ความส าเร็จของงานด้วย 

3.  ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิ (the work itself)  คือ งานท่ีนา่สนใจ งานท่ีต้องอาศยัความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือปฏิบตั ิเป็นงานท่ีสามารถท าตัง้แตต้่นจนจบได้โดยล าพงั 

4.  ความรับผิดชอบ (responsibility) คือ ความพึงพอใจท่ีเกิดขึน้จากการได้รับการมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี โดยไม่มีการตรวจสอบหรือควบคมุ
อยา่งใกล้ชิด 

5.  ความก้าวหน้า (promotion) คือ การได้รับการเล่ือนขัน้ เล่ือนต าแหน่งให้สงูขึน้ของบคุคลใน
องค์กร การมีโอกาสศกึษาเพ่ือหาความรู้เพิ่มเตมิหรือได้รับการฝึกอบรม 

ส่วนปัจจัยค า้จุน (Maintenance Factor)  คือ ปัจจยัท่ีจะค า้จุนให้แรงจูงใจในการท างานของ
บคุคลมีอยูต่ลอดเวลา  ถ้าไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ีไมส่อดคล้องกบับุคคลในองค์การก็จะเกิดความไมช่อบ
งาน ปัจจยัค า้จนุ ประกอบด้วย    

1.  เงินเดือน (salary) หรือคา่ตอบแทน (compensation) หมายถึง ผลตอบแทนจากการท างาน 
ซึง่อาจจะเป็นในรูปของคา่จ้าง (wages) เงินเดือนหรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีได้รับจากการปฏิบตังิาน 
 2.  โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (possibility of growth) เป็นสถาน-การณ์ท่ีบคุคล
สามารถได้รับความก้าวหน้าในทกัษะวิชาชีพ 

3.  ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน  คือ การติดต่อกันโดยทาง
กายหรือวาจาท่ีแสดงถึงความสมัพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
อยา่งด ี

4.  สถานะทางอาชีพ (status) คือ อาชีพนัน้เป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติ  และมี
ศกัดิศ์รี 
 5.  นโยบายและการบริหารงาน  (policy and Administration) คือ  การจัดการและการ
บริหารงานองค์การ  และการตดิตอ่ส่ือสารภายในองค์การ 



สยามวิชาการ  ปีที่ 14  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 23  พฤศจิกายน 2556 – กมุภาพนัธ์ 2557 
Siam Academic Review  Vol.14, No.2, Issue 23, November 2013 – February 2014 

        
 - 47 - 

 
6.  สภาพการท างาน (working  conditions) คือ สภาพท่ีเหมาะสมทางกายภาพในการท างาน 

เช่น แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน ปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือความสะดวก สบายในการ
ท างาน 
 7. ความเป็นอยู่ส่วนตวั (personal  life) คือ สถานการณ์ของบคุคลท่ีท าให้มีความสุขในเวลาท่ี
ไมท่ างาน  ซึง่ท าให้บคุคลมีความรู้สกึหรือเจตคตท่ีิดีตอ่งานของตวัเอง 
 8. ความมัน่คงในงาน (security) หมายถึง ความรู้สึกของบคุคลท่ีมีตอ่ความมัน่คงในการท างาน 
ความยัง่ยืนของอาชีพหรือความมัน่คงในองค์การ 
 9. วิธีการปกครองบงัคบับญัชา (supervisor) หมายถึงความสามารถของผู้บงัคบับญัชาในการ
ด าเนินงานหรือความยตุธิรรมในการบริหารงาน 
 ปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความพอใจใน  การ
ปฏิบัติงาน รักงานท่ีปฏิบัติ ซึ่งถ้ามี ปัจจัยเหล่านีจ้ะท าให้ผู้ ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจ และมีความ      
กระตือ รือร้นในการปฏิบตังิานได้อย่างเต็มความสามารถ เชน่ ความส าเร็จ และการยอมรับ เป็นต้น สว่น
ปัจจยัค า้จนุจะชว่ยในการสร้างบรรยากาศองค์การให้ผู้ปฏิบตังิานเกิดความรู้สกึท่ีดีในการท างาน และท า
หน้าท่ีเป็นตวัปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ปฏิบตังิานเกิดความไมพ่อใจในการปฏิบตังิานนัน้ ๆ  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล    

แนวทางการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้มีคณุภาพ ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1.  ศึกษาข้อมลูจากเอกสารวิชาการ บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม 
2.  ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ

ถกูต้อง ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ น ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาชีแ้นะ 
 3.  น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (Content  Validity) ความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบสอบถาม (Index of Item Objective 
Congruency-IOC) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ พนักงานระดบัปฏิบตัิการของ บริษัท อเมริกาน่า จ ากัดจ านวน

ทัง้สิน้ 130 คน   
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การวิเคราะห์ข้อมูล และสถติท่ีิใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมลูในการศกึษาครัง้นี ้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ ดงันี ้
1.  ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังาน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

และคา่ร้อยละ (Percentage) 
2.  ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานบริษัท อเมริกานา่ จ ากดั วิเคราะห์โดยหาคา่เฉล่ีย (Mean) 

โดยใช้เกณฑ์คา่เฉล่ียในการแปลความหมาย (ธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2550, หน้า 112) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังานบริษัท อเมริกานา่ จ ากดั 
 พนกังานบริษัท อเมริกาน่า จ ากดั เป็นชาย ร้อยละ 55.4 เป็นหญิง ร้อยละ 44.6 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 33.8 สมรสแล้ว ร้อยละ 63.8 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 60.8    
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 41.5 และมีระยะเวลาในการท างาน 6-11 
เดือน ร้อยละ 33.1  

2. ความความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานบริษัท อเมริกานา่ จ ากดั 

  พนกังานบริษัท อเมริกาน่า จ ากดั มีความผกูพันด้านความก้าวหน้าในอาชีพเร่ืองการปฏิบตัิงาน
ต้องประสานกนัทัง้ภายในและภายนอกองค์การ ด้านเงินเดือนและสวสัดกิาร เงินเดือนและสวสัดกิารตา่ง 
ๆ ด้านการพฒันาบคุลากรเร่ืองการสนบัสนนุให้พนกังานได้รับการอบรมและพฒันาทกัษะมากท่ีสดุ ด้าน
พฤตกิรรมเร่ืองงานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด 
ด้านทศันคตเิร่ืองการเตม็ใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ 
    3.  ความเครียดในการท างาน 

พนกังานบริษัท อเมริกาน่า จ ากัด มีความเครียดด้านลกัษณะงานเร่ืองงานท่ีได้รับมอบหมายมี
ปริมาณมาก  ด้านบรรยากาศในการท างาน พนกังานมีความเครียดเร่ืองความสัมพันธ์กับหวัหน้างาน 
ด้านนโยบายและการบริหารงาน พนกังานมีความเครียดเร่ืองการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน  
 4.  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 4.1  ข้อมลูสว่นบคุคลพนกังานบริษัท อเมริกานา่ จ ากดั จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการปฏิบตังิาน และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนไมมี่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่
องค์การท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ.05  
 4.2  ความเครียดในการท างานไมมี่ผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน  
บริษัท อเมริกานา่ จ ากดัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ.05 
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อภปิรายผล 

1.  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานบริษัท อเมริกานา่ จ ากดั 
ภาพรวมพนกังานมีความผกูพนัตอ่องค์การอยู่ในระดบัมาก (  = 4.12) สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ 
สุรารักษ์  ศกัดิ์ธรรมเจริญ (2549) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนกังานในกลุ่ม
อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะบริษัท อเมริกาน่า จ ากดั ให้
ความส าคัญกับพนักงานทุกคน เพราะหากพนักงานมีความรักและผูกพันต่อองค์การย่อมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของงาน ความตัง้ใจในการท างาน รัก ทุม่เท และเสียสละอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้องค์การประสบ
ผลส าเร็จ ซึง่ปัจจยัของความผกูพนัตอ่องค์การ อภิปรายผลได้ ดงันี ้
                 1.1  ด้านการพฒันาบคุลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.10) ทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัท 
อเมริกาน่า จ ากัด ให้ความส าคัญกับบุคลากร เพราะถือเป็นก าลังส าคัญท่ีจะท าให้องค์การประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารงาน ประกอบกบับริษัท อเมริกานา่ จ ากดั ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาพนักงานให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งผลจากการศกึษา พบว่า บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานได้รับการอบรมและพฒันาทกัษะในการ
ท างาน โดยมีค่าเฉล่ียสูงถึง 4.41 การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการท่ีต้องท าต่อเน่ืองไปตลอดท่ี
พนกังานท างานอยู่ในองค์การ เพราะเทคโนโลยีและวิทยาการตา่ง ๆ ได้พฒันาไปอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็น
ท่ีต้องพฒันาพนกังานให้มีความรู้ความสามารถ และทกัษะในการท างานอยูต่ลอดเวลา 

     1.2  ด้านทัศนคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.16) เน่ืองจากแนวความคิดด้าน
ทศันคต ิแนวความคดินีท่ี้ได้รับความสนใจ ทัง้นีเ้พราะความผกูพนัตอ่องค์การวา่เป็นความรู้สกึของบคุคล
ท่ีรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ตลอดจนมีความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของ
องค์การ ตัง้ใจท างานอย่างเต็มท่ีเพ่ือประสิทธิภาพของงาน และจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป หาก
พิจารณาปัจจยัเป็นรายข้อพบว่า พนกังานจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้ผลงานออกมาดีโดยมี
คา่เฉล่ียสงูถึง 4.36 

     1.3  ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.12) ทัง้นีเ้น่ืองจาก
บริษัท อเมริกาน่า จ ากดั ได้เล็งเห็นถึงความเป็นอยู่ของพนกังาน ซึ่งหากพนกังานมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี
โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัก็จะท าให้พนักงานท างานได้อย่างมีความสุข ดงันัน้ บริษัท จึง
พิจารณาค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีพนักงานจะได้รับให้ทัดเทียมกับธุรกิจใน
ลกัษณะเดียวกนั พนกังานพอใจกบัเงินเดือนและสวสัดกิารตา่ง ๆ ท่ีบริษัทจดัให้แล้ว ซึ่งเป็นไป  กล่าวถึง 
การเล่ือนเงินเดือนเล่ือนต าแหนง่ถือเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน 
                 1.4 ด้านความก้าวหน้าในองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.10) กล่าวถึง    
ความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานวา่ หากพนกังานได้รับการพฒันาก้าวหน้ายอ่มท าให้ประสบ 
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ผลส าเร็จในหน้าท่ีการงาน  พนกังานทกุคนย่อมต้องการความก้าวหน้าในการท างาน ต้องการมีต าแหน่ง
ท่ีสงูขึน้ เพราะหากมีความก้าวหน้าในการท างาน ย่อมท าให้พนกังานเกิดความรู้สึกวา่ตนเองมีคณุคา่ใน
องค์การ  

   1.5  ด้านพฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.07)  หากพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า พนกังานใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้ผลงานออกมาดี โดยมีคา่เฉล่ียสงูถึง 4.36  นัน่แสดง
ให้เห็นว่าพนักงานมีความรักและผูกพันกับองค์การด้วยการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความรู้
ความสามารถเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 

2.  ความเครียดในการท างาน   โดยภาพรวมพนกังานมีความเครียดในการท างานอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( x = 4.10)  และปัจจยัทัง้ 3 ด้านก็อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั หากพิจารณาในรายละเอียด
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีพนักงานมีความเครียดในระดบัน้อย ได้แก่ งานท่ีท าซ า้ซาก จ าเจ  ท าให้น่าเบื่อ
หน่าย และการติดต่อส่ือสารการประสานงานภายในองค์กร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.32   และ 2.29 
ตามล าดับ ท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะบริษัท อเมริกาน่า จ ากัด ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับเทคโนโลยีครบวงจร 
ได้แก่ การบริการให้ค าปรึกษา ติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร์และ ออกแบบระบบเครือข่าย (LAN, WAN) การ
ดูแลบ ารุงรักษาโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีได้รับ Microsoft Certified Professional และ 3COM Certify High 
Speed LAN Solution  อีกทัง้ทาง Intel Corporation ได้ท าการแต่งตัง้ให้บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ าหน่าย
สินค้าของ Intel ในระดบั premier PROVIDER ด้วยความมัน่ใจในประสิทธิภาพและคณุภาพของทีมงาน
พร้อมประสบการณ์มากกวา่ 10 ปีในด้าน IT  บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการ โดยก าหนดเปา้หมายในการ
ด าเนินงานท่ีมุง่หวงัให้ลกูค้าได้ประโยชน์สงูสดุ โดยมี Solution ท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงานและลกูค้าในแต่
ละราย เพ่ือให้ธุรกิจของท่านมุ่งสู่ความส าเร็จตลอดไป จะเห็นว่าลกัษณะงานบริษัทฯ เป็นงานท่ีต้องใช้
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และต้องออกพบปะลูกค้า ดังนัน้ พนักงานท่ีท างานจึงไม่เกิด
ความเครียด เพราะมิได้เป็นงานประจ าท่ีต้องนัง่อยูแ่ตใ่นห้องท างาน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.1  ด้านความผกูพนัตอ่องค์การ 
                         1.1.1 บริษัทต้องสร้างแรงจงูใจให้พนกังานรักและอยูก่บัองค์การตลอดไปโดยไมค่ดิ
ลาออก 
                         1.1.2 เปิดโอกาสให้พนกังานมีความก้าวหน้าในต าแหนง่หน้าท่ีการงาน 
                         1.1.3 การโอนย้าย หรือสบัเปล่ียนพนกังาน ควรก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจน 

1.2  ด้านความเครียดในการท างาน 
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                         1.2.1 เม่ือน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในการท างาน ควรอบรมให้พนกังานให้สามารถใช้
อปุกรณ์ดงักลา่ว เพ่ือมิให้เกิดความเครียดและกงัวล 
                         1.2.2 ผู้บริหารควรมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัพนกังาน 
                         1.2.3 ควรก าหนดนโยบาย และโครงสร้างการบริหารขององค์การให้ชดัเจน และ
ประกาศให้พนกังานทราบกนัอยา่งทัว่ถึง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครัง้ต่อไป              

2.1 ควรศกึษาตวัแปรของความผกูพนัตอ่องค์การในด้านอ่ืน ๆ เชน่ ปัจจยัด้านองค์การ ปัจจยั
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจยัด้านเนือ้หาของงาน เป็นต้น 

2.2 ควรศกึษาสภาพการท างาน ปัญหาและอปุสรรคในการท างานของพนกังาน 
2.3 ควรศกึษาบรรยากาศในการท างานของบริษัท อเมริกานา่ จ ากดั 
2.4 ควรศกึษาตวัแปรของความเครียดในการท างาน 
 2.5 ควรศกึษาระดบัความเครียดของพนกังานตามหลกัจิตวิทยา 
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