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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีเพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษทั ปัญญา สยาม

ชูส์ จาํกดั 2).เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั ปัญญา สยามชูส์ 

จาํกดัจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3). เพือ่ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์ารกบั

ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกัด และ 4).  เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ปัญญา 

สยามชูส์ จาํกัด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูป้ฏิบติังานในโรงงานผลิตรองเท้า

ปฏิบติังานในบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั จาํนวน 224 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  One-way ANOVA และ ค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน โดยมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร

อยูใ่นระดบัสูง ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่าง

กนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารต่างกนั ตามระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล

ในดา้นเพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนั

ต่อองค์การไม่ต่างกัน นอกจากน้ีปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ และปัจจัยด้านลักษณะงาน            

มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 
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Abstract 

 

The objectives of this research were study to (1) the level of the organizational 

commitment of the employee’s in the Panya Siamshoes Co., Ltd., (2) to compare the degree of the 

employee's organizational commitment, according to personal factors, (3) to examine the 

relationship between the nature of the organization factor and, and the organizational commitment 

of the employees, and (4) to examine the relationship between job factor and the organizational 

commitment of the employees, The sample was 224 workers was collected by questionnaires. 

Data were analyzed by frequency percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA 

and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The level of significance was set at .05. 

 

 The finding showed that the level of organizational commitment of employees in Panya 

Siamshoes Co.,Ltd was high. The hypothesis testing showed that the different of income had 

different level of significance, the level of significance was set at .05, age, marital status, and 

educational level isn’t effect The Employee’s Organizational Commitment of Panya Siamshoes 

Co.,Ltd. In addition, organizational characteristic factors related to high level of organizational 

commitment.  Last, characteristic  work factors significantly related to the organizational 

commitment  
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บทนํา 

 

สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก

องค์การ  อนัเน่ืองจากปัจจยัหลายประการ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ เป็นตน้ จึงส่งผลให้องค์การ

ต่างๆตอ้งมีการปรับเปล่ียนองคก์ารเพื่อให้สอดคลอ้งและทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ในบางคร้ัง

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวก็อาจส่งผลทั้ งในเชิงบวกและเชิงลบ  ในเชิงบวกคือองค์การมีการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน  และในทางลบ คือ  

พนักงานจะทาํงานโดยท่ีไม่มีความผูกพนัต่อองค์การ  ความพึงพอใจในการทาํงานลดลง  และ

ทา้ยท่ีสุดอาจจะลาออกจากองคก์ารเพื่อไปทาํงานในองคก์ารอ่ืนท่ีคิดวา่ดีกวา่  

 
 



 ผลวิจยัของเดล คาร์เนกี พบว่า “71%  ของพนกังานโดยเฉล่ียทัว่โลกไม่มีความผูกพนักบั

องค์การ และจะตดัสินใจเปล่ียนงานใหม่ทนัทีเม่ือมีองคก์ารอ่ืนยื่นขอ้เสนอค่าตอบแทนท่ีมากกว่า 

เพียงแค่ 5% ในขณะท่ีมีเพียง 29% เท่านั้นท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงอาจเร่ิมพิจารณาเปล่ียนงาน 

เม่ือท่ีอ่ืนยืน่ขอ้เสนอค่าตอบแทนท่ีมากกวา่ 20% ข้ึนไป จะเห็นไดว้า่ หากพนกังานมีความผกูพนัต่อ

องคก์ารอยู่ในระดบัสูงแล้ว จะสามารถสร้างผลผลิตมากกว่าองค์การท่ีพนกังานมีความผูกพนัใน

ระดับตํ่าถึง 202%” ซ่ึงสอดคล้องกับผลสํารวจจากสถาบนัวิจยัแรงงานและการจ้างงานแห่ง 

สหรัฐอเมริกาไดร้ะบุวา่ การเกิดอตัราการเปล่ียนงานจะทาํให้องคก์ารมีค่าใชจ่้ายสูงข้ึน ทั้งค่าใชจ่้าย

ในการสรรหาและอบรมพนกังานใหม่เพื่อทดแทนพนกังานในตาํแหน่งเดิม ถึง 150% ของเงินเดือน

ท่ีจ่าย และส่งผลต่อผลิตผลขององคก์ารเป็นอยา่งมาก  ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงนัน่คือ แมอ้งคก์ารต่างทราบ

กันดีถึงความสําคัญของการสร้างความสัมพันธ์ แต่กลับมีเพียง 25% เท่านั้ นท่ีมีการวางแผน

พฒันาการสร้างความสัมพนัธ์ในองคก์ารอยา่งเป็นรูปธรรม ถือวา่เป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก เม่ือเทียบ

กบัการให้ความสําคญัในดา้นอ่ืน ๆ เพราะเร่ืองน้ีคือกุญแจสําคญัท่ีจะทาํให้องคก์ารกา้วไปขา้งหน้า

อยา่งย ัง่ยืน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559) ดงันั้นหากองคก์ารยงัไม่สามารถแกไ้ขสถานการณ์

ได ้อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่และส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานในภาพรวมขององคก์ารได ้ ทาํ

ให้ปัญหาสําคญัท่ีองค์การธุรกิจไทยควรหันมาให้ความใส่ใจมากท่ีสุดคือปัญหาความ สัมพนัธ์

ระหวา่งพนกังานและองคก์าร 

 

 บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั  เป็นหน่ึงในองค์การภาคเอกชน ซ่ึงเป็นธุรกิจเก่ียวกบัการ

ผลิตรองเทา้ ให้กบั Shoesnyth Company Limited  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยู่ในเครือเดียวกนั เพื่อส่ง

จําหน่ายรองเท้าไปย ังต่างประเทศ  โดยมีฐานการผลิตรองเท้าอยู่ ท่ีประเทศไทย จังหวัด

สมุทรปราการ  ดงันั้นการผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพเละมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัประเทศ

และในระดบัสากล  บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั ควรมีวิสัยทศัน์ในการบริหารจดัการ ซ่ึงการจะ

ทาํงานให้ประสบผลสําเร็จตามท่ีไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ไวน้ั้นจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีองค์การจะตอ้งมีความ

พร้อมทั้งดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการทาํงาน และบุคลากร ดงันั้นเม่ือพิจารณา ถึงสภาพการณ์

ของบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั  พบวา่มีความพร้อมขององคก์ารในดา้นอาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์มีความเพียงพอเหมาะสม แต่ประสบปัญหาสําคญั คือ ขาดพนกังานท่ีมีประสบการณ์

และความเช่ียวชาญในงาน ถึงแมใ้นแต่ละปีจะมีการรับสมคัรงานเป็นจาํนวนมาก แต่ก็มีการลาออก

เป็นจาํนวนมากต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงพนกังานลาออกสูงสุดถึง 50% อีกทั้งมีแนว

โน้นท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ (รายงานประจาํปี 2555-2558) อนัเน่ืองมาจากพนกังานทาํงานโดยท่ีไม่มีความ

ผกูพนัต่อองคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานลดลง จึงการเกิดการลาออกมากข้ึน 

 
 



 ดงันั้นการศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเป็นอยา่ง

มาก เน่ืองจากตวัแปรสําคญัท่ีส่งผลให้องค์การตอ้งหยุดชะงักได้ นั่นคือ “ความผูกพนั” หรือ 

“commitment”    เพราะหากความผูกพนัต่อองค์การเร่ิมลดลง อาจทาํให้กระบวนการทาํงานมี

ประสิทธิภาพท่ีลดลง  และทาํใหอ้ตัราการเปล่ียนงาน มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

1.  เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั  

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั ปัญญา สยามชูส์ 

จาํกดัจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์าร

ของพนกังานบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั 

4.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นดา้นลกัษณะงานกบัความผูกพนัต่อองคก์าร

ของพนกังานบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั 

 

 

วธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ฏิบติังานในโรงงานผลิตรองเทา้ปฏิบติังานท่ี  606/162    

หมู่ 17 ซ. บางพลีพฒันา ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ 10540 จาํนวน 510 คน  (ขอ้มูล 

ณ ธันวาคม 2558) โดยทาํการเก็บขอ้มูลการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มกราคม 2560   

โดยวิธีการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ  Taro Yamane’s ไดจ้าํนวนของ 

กลุ่มตวัตวัอยา่ง 224 คน หลงัจากไดข้นาดของตวัอยา่งแลว้ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ

ตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) 

 

 

 
 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยจดัทาํแบบสอบถามท่ี ผูศึ้กษาสร้างข้ึน

เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง         

ซ่ึงแบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนแรก แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ

พนักงาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกัด ในเร่ือง เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา 

ตาํแหน่งงาน  และอตัราเงินเดือน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์ารของบริษทั 

ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั โดยแบ่งออกใน 3 ดา้น คือ การกระจายอาํนาจในองค์การ การมีส่วนร่วม

เป็นเจา้ขององคก์าร ขนาดขององคก์าร ส่วนที ่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานของ

บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั โดยแบ่งออกใน 4 ดา้น คือ ความหลากหลายของงาน ความมีอิสระ

ในการปฏิบติังาน ความท้าทายของงาน และโอกาสในการปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น และส่วนที่ 4 

แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการคงอยู่กับองค์การ ด้าน

ความรู้สึก และดา้นบรรทดัฐาน ซ่ึงการสร้างแบบทดสอบผูว้จิยัใชม้าตราวดัของ Likert’s Scale 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจ ัยนําแบบสอบถามทั้ งหมดมาวิเคราะห์ และประมวลผลโดยการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ One-

way ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ตามแบบของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient)  จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และเรียบเรียงใหเ้ป็นระบบในรูปแบบ

ของรายงานผลการวจิยัต่อไป 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

ผลการวิเคราะห์วามผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั พบว่า 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารวามผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั  อยู่

ในระดบัสูง (   = 3.76 และ S.D. = 0.429) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบรรทดัฐาน  (  

= 3.81 และ S.D. = 0.60)  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และ ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร  (  =  3.68 และ S.D. = 

0.49)  มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ปัจจยัดา้นลกัษณะขององค์การของพนกังานบริษทั ปัญญา สยามชูส์ 

จาํกดั อยูใ่นระดบั ปานกลาง (  = 3.79  และ S.D. = 0.46) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น

การกระจายอาํนาจ    (  =  3.93 และ S.D. =0.65)  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และดา้นการมีส่วนร่วมเป็น

เจา้ขององคก์าร (  =  3.65 และS.D. =0.50) มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของของ

 
 



พนกังานบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั อยูใ่นระดบัสูง มี (  = 3.72 และ S.D.=0.45) และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นโอกาสในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (  = 4.15  และ S.D.=0.57) มี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน (  = 3.44 และ S.D.=0.50)  มีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุด 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 

สมมติฐานที ่1  พนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

 

การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี ปรากฏผลดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี อตัราเงินเดือน  

ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองค์การแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05    

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

ตาํแหน่งงาน ต่างกนัมีความผกูพนัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัด้านลกัษณะองค์การของบริษทัปัญญา สยามชูส์ จาํกัด มี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั 

 

การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี ปรากฏผลดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีดา้นการกระจาย

อาํนาจดา้นการมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององค์การ และ ดา้นขนาดขององคก์าร มีความสัมพนัธ์กบั 

ความผกูพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ

เป็นความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

 

สมมติฐานที ่3  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของบริษทัปัญญา สยามชูส์ จาํกดั มีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั 

 

การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี ปรากฏผลดงัน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีด้านความ

หลากหลายของงาน ดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน ดา้นความทา้ทายของงาน และดา้นโอกาส

ในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

 
 



ข้อวจิารณ์ 

 

 สมมติฐานท่ี 1   พนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

 

สมมติฐานท่ี 1.1  พนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดัท่ีมีเพศต่างกนั มีความผกูพนั

ต่อองคก์ารแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดัท่ีมี

เพศต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะส่วนใหญ่เพศชายและเพศหญิง ทาํงานในตาํแหน่งท่ีคลา้ยกนั คือสายการผลิตร้องเทา้ ไม่

วา่จะเป็นการทาํพื้นและทาํหนงัร้องเทา้ จึงทาํมีวิธีการปฏิบติังานและสวสัดิการท่ีไดรั้บจากองคก์าร

ไม่แตกต่างกนั ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัโรจน์  กลัป์ยาณลาภ (2556) ศึกษาเร่ือง 

“ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั นวกิจประกนัภยั 

จาํกดั มหาชน” แต่หากพิจารณาแยกเป็นรายด้านจะพบว่าในดา้นความรู้สึกต่อองค์การ พนกังาน 

บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดัท่ีมีเพศต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั โดยรวมอยา่งท่ี

นยัสําคญัทางสถิติ .05 โดยพนกังานเพศหญิง (  = 3.90) มีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่เพศชาย   

(  = 3.69) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากเพศหญิงส่วนใหญ่จะนิยมกล่าวถึงหนา้ท่ีการงานและความรู้สึกท่ีมีต่อ

องคก์ารแก่บุคคลท่ีรู้จกัมากกวา่เพศชาย  

 

สมมติฐานท่ี 1.2  พนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดัท่ีมีอายุต่างกนั มีความผกูพนั

ต่อองคก์ารแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั ทีมี

อายุแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ี

อาจเน่ืองจาก   บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั มีการปฏิบติัต่อพนกังานทุกวยัอยา่งเสมอภาคและเท่า

เทียมกนั จึงทาํให้อายุของพนกังานไม่มีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พิรินทร์ชา สมานสินธ์ุ (2554) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้าง

ความผกูพนัของพนกังาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทั เบสท ์เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั” และ 

ร.ต.จกัรพงษ ์อินทรสงเคราะห์ (2558) ศึกษาเร่ือง “ความผกูพนัต่อองคก์ารของนกับินผูช่้วย บริษทั 

การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

สมมติฐานท่ี 1.3  พนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดัท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มี

ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั

 
 



ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความผกูพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก พนักงาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั สถานภาพโสดและสมรสมี

จาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั และพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสก็มกัจะแต่งงานกบัคนภายในบริษทัเดียวกนั 

ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิระพร  จนัทภาโส (2558) ศึกษาเร่ือง “ความผกูพนัต่อ

องคก์ารของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา”  

  

สมมติฐานท่ี 1.4  พนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดัท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังาน บริษทั ปัญญา สยาม

ชูส์ จ ํากัด ท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงเป็นไม่ไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก พนกังานส่วนใหญ่จบระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

เน่ืองจากเม่ือจบการศึกษาแลว้ก็อยากท่ีจะกลบัมาทาํงานตามภูมิลาํเนาของตนเอง และดว้ยวา่บริษทั 

บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดันั้นเป็นบริษทัท่ีใหญ่ มีช่ือเสียงของจงัหวดัสมุทรปราการ จึงอาจเป็น

สาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลให้ระดบัการศึกษาไม่มีความผูกพนักบัองค์การ ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ ปิยะพงษ์ บุญประคอง และเจษฎา ความคุน้เคย (2556) ศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์

ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานกับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท โตโยต้าเภตรา 

จาํกดั”  

 

  สมมติฐานท่ี 1.5  พนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดัท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ 

จาํกดั ท่ีมีตาํแหน่งต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงเป็นไม่ไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก งานส่วนใหญ่ของบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั  เป็นงานในส่วนของการผลิต

รองเทา้ ซ่ึงลกัษณะการทาํงานจะคลา้ยคลึงกนั โดยทาํตามรูปแบบท่ีบริษทักาํหนดไว ้และมีโอกาสท่ี

จะปรับเปล่ียนตาํแหน่งงานได้ง่าย ตามการสั่งสินคา้ของลูกคา้ ในช่วงเวลานั้นๆ จึงทาํให้ความ

ผกูพนัในองคก์ารไม่แตกต่างกนั ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นายปรีชา นะเป๋า (2556) 

ศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทาํงานกับความผูกพนัต่อองค์กรของคณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร” 

 

  สมมติฐานท่ี 1.6  พนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดัท่ีมีอตัราเงินเดือนต่างกนั มี

ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังาน บริษทั ปัญญา สยาม

ชูส์ จาํกดั ท่ีมีอตัราเงินเดือนต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั  โดยรวม ท่ีมีนยัสําคญัทาง

 
 



สถิติระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ พนกังานบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั ท่ีมีอตัราเงินเดือน

แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นการคงอยูก่บัองค์การแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านความรู้สึกต่อองค์การและด้านบรรทดัฐาน พบว่า มีความผูกพนัต่อ

องคก์ารไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก  หากพนกังานของบริษทั มีอตัราเงินเดือนท่ีสูง ก็จะยิ่งทาํ

ใหพ้นกังานรู้สึกวา่อยากท่ีจะอยูท่าํงานกบัองคก์ารมากข้ึน เพราะไม่ตอ้งกงัวลถึงเร่ืองภาระค่าใชจ่้าย 

ท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเองและคนในครอบครัว ซ่ึงรายไดข้องพนกังานนั้นจะข้ึนอยูก่บั

ผลงานท่ีทาํ ยิ่งทาํมาก็ก็ยิ่งไดค้่าตอบแทนมาก  ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อิงอร ตั้น

พนัธ์ (2558) ศึกษาเร่ือง “ความผกูพนัของพนกังานระดบัหวัหนา้งานต่อองคก์ารของบริษทัในนิคม

อุตสาหกรรมบางชนั” 

  

 สมมติฐานที ่2 ปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์ารของบริษทัปัญญา สยามชูส์ จาํกดั มี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั 

 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์ารมีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั ทั้งโดยรวมและรายดา้น อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยท่ีความสัมพนัธ์ดงักล่าว ไปใน

ทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงความสัมพนัธ์ภาพรวมของปัจจยัลกัษณะขององค์การมีความสัมพนัธ์อยู่ใน

ระดบัสูง แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์ารในประเด็นยอ่ยพบวา่ จะพบวา่ดา้นการคง

อยู่กบัองค์การ  อยู่ในระดบัปานกลาง  อาจเน่ืองจาก บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั เป็นองค์การ

ขนาดใหญ่ และมีช่ือเสียงในจงัหวดัสมุทรปราการ  และคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีจบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  จึงทาํให้มีพื้นฐานการศึกษาท่ีใกลเ้คียงกนั และมีการเปรียบเทียบผูส้มคัรงานมากข้ึน

ดว้ย  ซ่ึงขั้นตอนการทาํงานขององค์การน้ี เป็นกระบวนการผลิตท่ีเป็นขั้นตอนท่ีทางองค์การได้

กาํหนดไว ้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงโยกยา้ยงานไดง่้าย หากผลงานท่ีออกมาไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานตามท่ีองคก์ารกาํหนดไว ้ และในดา้นความรู้สึกต่อองค์การ อยู่ในระดบัปานกลาง  อาจ

เน่ืองจาก เม่ือบริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั เป็นการรับผลิตรองเทา้ท่ีส่งทั้งในและต่างประเทศ      

ในบางคร้ังก็มีลูกคา้ท่ีสั่งสินคา้ท่ีมากกวา่ปกติ ซ่ึงตอ้งให้พนกังานมีการทาํงานล่วงเวลา เพื่อให้งาน

ออกมาทนัความตอ้งการของลูกคา้ แต่ในบางคร้ังมกัจะไม่มีการแจง้ล่วงหนา้หรือถามความสมคัรใจ

ของพนกังาน จึงทาํให้พนกังานเกิดอาจเกิดความไม่พอใจได ้เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น ครอบครัว 

เป็นตน้ ผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบังานวิจยัของ วรรณิภา  นิลวรรณ (2554) ศึกษาเร่ือง “ความ

 
 



ผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” 

  

 สมมติฐานที ่3  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของบริษทัปัญญา สยามชูส์ จาํกดั มีความสมัพนัธ์กบั

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั 

 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั

ต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั ทั้งโดยรวมและรายดา้น  อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยท่ีความสัมพนัธ์ดงักล่าว ไปในทิศทาง

เดียวกนั  ซ่ึงความสัมพนัธ์ภาพรวมของปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง อาจ

เน่ืองจาก บริษทั ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั  มีลกัษณะการทาํงานท่ีตอ้งการให้พนกังานรู้สึกเป็นส่วน

หน่ึงของบริษทั มีความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานและลูกนอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีดีต่อกนั เปิดโอกาส

ให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นได ้ เพื่อความตอ้งการของทั้งพนกังานและผูบ้ริหารไปใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงงานส่วนใหญ่ไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้เฉพาะดา้น  ยกเวน้ในแผนกการออกแบบ 

และการด้านการเงิน จึงทาํให้ทุกคนสามารถทาํงานได้  ไม่จาํกดัอายุ เพศ หรือระดับการศึกษา 

เน่ืองจากองคก์ารไดก้าํหนดวิธีการทาํงานเพื่อให้ไดม้าตรฐานตามท่ีองคก์ารไดก้าํหนดไว ้ จึงสร้าง

โอกาสใหพ้นกังานไดฝึ้กฝนและพฒันาตนเองเพื่อให้เกิดความชาํนาญ  เพื่อให้คุณภาพงานออกมาดี

ท่ีสุด   ซ่ึงหากสามารถรักษามาตรฐานการทาํงานของตนเองไดก้็จะทาํให้เกิดความมัน่คงในการ

ทาํงาน คุณภาพชีวิตก็จะดีข้ึน  ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ของ จุฑาทิพย ์ลีลาธนา

พิพฒัน์ และประสพชยั พสุนนท ์(2559) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์ารของ

พนกังานฝ่ายสนบัสนุน กรณีศึกษา: สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 

1.  ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน บริษทั 

ปัญญา สยามชูส์ จาํกดั  ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์าร และปัจจยัดา้น

ลกัษณะ 

 

 
 



 1.1.  ปัจจยัดา้นลกัษณะขององค์การ จากการวิจยัพบว่า หัวหน้างานไม่สนใจความ

คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของพนกังาน(  = 2.74)   มีคะแนนตํ่ากว่าทุกขอ้ ดงันั้น ผูบ้ริหารควร

ตระหนกัวา่ หากพนกังานไม่สามารถทาํงานใหก้บัองคก์ารได ้ไม่วา่จะเกิดจากสาเหตุใด  ก็จะส่งผล

เสียต่อองคก์ารและอาจเกิดปัญหาอ่ืนๆตามมามากมาย ซ่ึงปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือการไม่สามารถ

ทาํงานร่วมกบัหวัหนา้งานหรือเพื่อนร่วมงานได ้วธีิการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 

  1.1.1.  สร้างกล่องรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน โดยวางกล่องรับฟังความ

คิดเห็นตามแผนกต่างๆ และขอ้ร้องเรียนในกล่องจะส่งตรงถึงผูบ้ริหาร  เพื่อนาํความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะท่ีพนักงานได้เสนอมาปรับปรุงในด้านต่างๆ เพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล    

 

  1.1.2.  มีการจดัประชุมทีมของหัวหนา้งาน เพื่อทาํความเขา้ใจถึงเร่ืองการดูแล

พนกังานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบัองคก์าร  เน่ืองจากหวัหนา้งานของแต่ละแผนกเป็นส่วนสําคญั

ในการดูแลพนกังานแทนผูบ้ริหาร และการเลือกคนให้เหมาะสมกบังานโดยคาํนึงถึงคุณสมบติัและ

ความสามารถของพนกังาน เพือ่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากข้ึน 

  1.1.3.  มีการประชุมพนกังานทั้งหมด โดยการสุ่มพนกังานในแต่ละแผนกงานเพื่อ

เป็นตวัแทนในการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร้ัง ทางบริษทัฯ จดัการประชุมไตรมาสละ 1 คร้ัง เพื่อ

สอบถามถึงปัญหาของพนกังานโดยตรง 

  

  1.2.  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน จากการวจิยัพบวา่ หวัหนา้งานมกัคอยติดตามสั่งงานอยา่ง

สมํ่าเสมอ (  = 2.20)  มีคะแนนตํ่ากวา่ทุกขอ้ ดงันั้น เพื่อให้พนกังานไม่อึดอดัในเวลาการทาํงาน 

ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งาน ควรมีวธีิการตรวจสอบงานท่ีออกมาโดยท่ีไม่ทาํใหพ้นกังานรู้สึกวา่โดน

จบัผดิตลอดเวลา  ดงัน้ี 

   

   1.2.1.  มีบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ในเน้ืองานนั้นเป็นผูสุ่้มตรวจช้ินงาน  

เพราะเม่ือหวัหนา้งานใหค้วามไวใ้จพนกังานมากเท่าไหร่ พนกังานจะรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และ

รู้สึกสนุกกบังานท่ีทาํมากข้ึน เม่ือพนกังานอยูใ่นบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย ไม่ตึงเครียด ผลงานท่ี

ออกมาจะดียิง่ข้ึนเช่นกนั  

 

 
 



   1.2.2.  องคก์ารควรกาํหนดเง่ือนไขการทาํงานเพื่อสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานท่ี

ทาํงานดว้ยความตั้งใจ เช่น กาํหนดรางวลัประจาํเดือนสาํหรับผูท่ี้ทาํงานไดผ้ดิพลาดนอ้ยท่ีสุด  เป็น

ตน้ 

 

2.  ความผูกพนัต่อองค์การ จากการวิจยัพบว่า ท่านกลวัท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ หากมีการ

เปล่ียนงาน (  = 2.85)  มีคะแนนตํ่ากว่าทุกขอ้ ดงันั้น แสดงให้เห็นว่าหากไม่มีส่ิงจูงใจมากพอ 

พนกังานก็พร้อมท่ีจะเปล่ียนงานไดท้นัที  ดงันั้น องค์การควรท่ีหาวิธีเสริมแรงจูงใจต่างๆ เพื่อให้

พนกังานคงอยูก่บัองคก์ารต่อไป ดงัน้ี 

 

 2.1.  มีการปรับเงินเดือนและใหโ้บนสัพิเศษ สาํหรับพนกังานท่ีตั้งใจทาํงาน โดย

ตรวจสอบจากผลงาน  

 

 2.2.  จดัการประกวดสําหรับผลงานดีเด่นของแต่ละแผนก เช่น รางวลัความคิด

สร้างสรรค์สําหรับแผนกออกแบบ  รางวลัผลงานประณีตสําหรับแผนกทาํพื้นและแผนกทาํหนัง 

เป็นตน้ โดยมีรางวลัพิเศษเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัพนกังาน 

 

 2.3.  จดัหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในดา้นต่างๆ เพื่อเพิ่มทกัษะของพนกังาน  เช่น การ

ออกแบบรองเทา้ ด้านภาษาต่างประเทศ เป็นตน้โดยใช้วิธีการประเมินแบบ 360 องศา คือการ

ประเมินแบบครบวงจร โดยท่ีทุกๆฝ่ายช่วยกนัตดัสินพนกังานท่ีมีคุณสมบติัครบตามขอ้กาํหนดของ

องคก์าร เพื่อเขา้รับการเขา้ฝึกอบรมตามหวัขอ้ท่ีองคก์ารกาํหนดไว ้

 

 2.4.  เพิ่มสวสัดิการใหก้บัพนกังาน เช่น จาํนวนวนัพกัร้อน  การท่องเท่ียวประจาํปี 

ประกนัชีวติ เป็นตน้  

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  การศึกษาในคร้ังต่อไปควรทาํการวิจยัในเชิงคุณภาพ ให้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

การสัมภาษณ์ หรือการสังเกตพฤติกรรมของบุคลากรแต่ละกลุ่มควบคู่กนักบัการศึกษาเชิงปริมาณ 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนมากข้ึน 

 

 
 



2.  การศึกษาในคร้ังต่อไปอาจจะขยายขอบเขตการวจิยัไปยงับริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจลกัษณะ

เดียวกนั เพื่อเปรียบเทียบวา่มีความเหมือนและความแตกต่างกนัอยา่งไร และนาํผลมาใชพ้ฒันา

องคก์ารต่อไป 
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