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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท                 
ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ดบับลิวพีพี 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์การกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั กลุ่มตวัอย่างคือ 
พนักงานของบริษัท ดับบลิวพีพี  (ประเทศไทย) จ ากัด จ  านวน 246 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และ 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัมพนัธ์ (Pearson) การทดสอบสมมติฐานไดก้ าหนดระดบันยัส าคญัทาง
สถิติไดท่ี้ระดบั 0.05 
 ผลการวิจยัพบว่า พนักงานบริษทั ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั มีความผูกพนัต่อองค์การใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความแตกต่างในระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร คือ อายุ รายได้
ต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน ต าแหน่ง/แผนกท่ีท างาน และบรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั บริษทั ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ค าส าคัญ บรรยากาศองคก์าร,ความผกูพนั 



 

Abstract  
 

 The objectives of this research were to study degree of the WPP (Thailand) 

Company Limited employees’ commitments, to compare the differences in their commitment 

to the organization categorized by the relating factors, and to understand their relationship 

between organizational climate and the commitment. The sample size consisted of 246 

employees of WPP (Thailand) Company Limited. Data collection was done by questionnaires 

and data were analyzed by computer program. The statistical methods used consisted of 

percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and Pearson correlation 

coefficient. The level of statistical significance was employed at 0.05 in the study. 

This research found out that the employees of WPP (Thailand) Company Limited 

have a strong organizational commitment. The factors determining the differences of 

organizational commitments were age, income level, duration of employment and 

position/job level. Additionally, organizational climate was related to WPP (Thailand) 

Company Limited employees’ organizational commitment. 

 

Keyword organizational climate, employees’ commitments 

 

บทน า  
 

ในยุคกระแสโลกาภิวตัน์น้ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ
การศึกษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ การเปล่ียนแปลงองค์การดงักล่าวกระทบต่อทุกๆองคก์าร ดว้ย
เหตุน้ีองคก์ารจึงตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อทราบโดยใหค้วามสนใจท่ีทรัพยากรมนุษย ์
เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นก าลงัแรงงานส าคญัท่ีช่วยให้องค์การสามารถขบัเคล่ือน และอยู่รอดต่อไปได ้
องคก์ารไดดู้แลเอาใจใส่บุคลากร เช่น เงินเดือน สวสัดิการ การดูแลสุขภาพ   ค่ารักษาพยาบาล  เป็นตน้ 

 
องค์การต่างๆจึงพยายามสร้างบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การ (Organizational 

Climate and Employees Commitment) ให้เกิดข้ึนในส่วนของบุคคลากรท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร เช่น ดา้น
ความเช่ือมัน่อย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อยา่งมากท่ีจะปฏิบติัเพื่อองคก์าร และความตอ้งการการด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์าร 

 
ความผูกพันต่อองค์การเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ ความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลต่อผลการ

ด าเนินงาน และประสิทธิผลขององคก์าร และอตัราการลาออกของพนกังานก็จะลดนอ้ยลง    



 

 
ปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้บุคคลากรเกิดความผูกพันกับองค์การนั่นคือ บรรยากาศขององค์การ โดย

บรรยากาศในองคก์าร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการท างาน รวมทั้ง ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้ และเพื่อนร่วมงาน 
เพราะการท างานจะตอ้งมีลักษณะการท างานเป็นทีม (Team Work) ดงันั้น บรรยากาศองค์การมีอิทธิพล
ส่งผลใหก้ารท างานประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และ การท างานร่วมกนัเป็นไปดว้ยความราบร่ืน  

ในบริษทั ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่าขอ้มูลเดือน กุมภาพนัธ์ 2558 - มกราคม 2559                 
แต่ละปีจ านวนมากกวา่ 70 คน จากพนกังานท่ีมีประจ าอยู ่637 คน  การขาดแคลนพนกังานท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในงานท่ีท า จึงส่งผลกระทบต่อบรรยากาศองคก์ารเชิงลบ ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ ควรศึกษาถึงความผกูพนั
ในองคก์าร  

จากการวิจยั เร่ือง บรรยากาศองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั ดบับลิวพีพี 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกบั
สถานะการณ์และเศรษฐกิจในปัจจุบนั และสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารใหก้บัพนกังาน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั  
2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน บริษทั ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั 

โดย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน 

บริษทั ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
  สามารถน าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือแกไ้ขปัญหาความผกูพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากร บริษทั ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ขอบเขตของการวจัิย   

1. ขอบเขตเชิงเน้ือหา เป็นการวิจยัเร่ือง บรรยากาศกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของบริษทั ดบับลิวพีพี 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในสองดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศองคก์าร ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร 

2. ขอบเขตประชากร เก็บขอ้มูลจาก พนกังานบริษทั ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั ส านกังาน 
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครฯ 10110  

3. ขอบเขตเชิงเวลา วจิยัเร่ืองบรรยากาศกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบริษทั ดบับลิวพีพี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั กุมภาพนัธ์ 2558 - มกราคม 2559 



 

 

วธิีด าเนินการวจิัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานบริษทัทั้งหมดของบริษทั ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซ่ึงมีจ านวน 637  คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ านวน 246 คน 
 
 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นหรือการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ(Stratified Random 
Sampling) โดยเลือกสุ่มจากประชากรตามต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน และในแต่ละชั้นภูมิจะท าการสุ่มตวัอย่าง
แบบสัดส่วน (Proportional Stratified Random) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 
 ขั้นตอนที่ 2 ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัสลากแบบไม่
มีการทดแทน (Without Replacement) ในกลุ่มประชากรแต่ละต าแหน่ง ตามจ านวนตวัอยา่งท่ีค านวณไดใ้น
ขั้นท่ี 1 
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมาจากการศึกษากรอบแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนค าช้ีแนะจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน บริษทั 
ดบับลิวพีพี ประเทศไทย จ ากดั ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาใน
การท างาน และระดบัต าแหน่ง จ านวนทั้งส้ิน 7 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลแบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย ชุดค าถามในดา้นโครงสร้าง
การท างาน ความอบอุ่นและการสนบัสนุน ความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัรายได ้/ ค่าตอบแทน ความ
มัน่คงและความก้าวหน้า สวสัดิการของพนักงาน  เป็นชุดค าถามท่ีน ามาตราวดัแบบ  Likert Scale(แบบ
ประเมินค่า) มาปรับใช้โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ โดยแต่ละค าถามจะมีคะแนนดงัน้ี 
 



 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัระดับบรรยากาศองค์การ ข้อความเชิงบวก 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 คะแนน 
เห็นดว้ย 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนน 

 
 จากนั้นจะท าการรวบรวมคะแนนเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของ
พนกังาน ใชใ้นการอิงเกณฑใ์นการแปลความหมายของขอ้มูล โดยใชใ้นการพิจารณาดงัน้ี 
 
   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด =  5 – 1  = 1.33 
    จ านวนช้ัน       3 
 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 2.33 หมายถึง ระดบัของบรรยากาศองคก์ารเกิดข้ึนในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.34 - 3.66 หมายถึง ระดบัของบรรยากาศองคก์ารเกิดข้ึนในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.67 - 5.00 หมายถึง ระดบัของบรรยากาศองคก์ารเกิดข้ึนในระดบัมาก 
 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลแบบสอบถามโดยศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การประกอบดว้ย 
ชุดค าถามในด้านความเช่ือมัน่อย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเทความพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร ความตอ้งการการด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์าร
ของตน เป็นชุดค าถามท่ีน ามาตรวดั แบบ Likert Scale(แบบประเมินค่า) มาปรับใชโ้ดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ โดยแต่ละค าถามจะมีคะแนนดงัน้ี 
 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัระดับระดับความผูกพนั  ข้อความเชิงบวก 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 คะแนน 
เห็นดว้ย 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย 2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนน 

   
จากนั้นจะท าการรวบรวมคะแนนเพื่อหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของ

พนกังาน ใชใ้นการอิงเกณฑใ์นการแปลความหมายของขอ้มูล โดยใชใ้นการพิจารณาดงัน้ี 



 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  =        5 – 1    =  1.33 
            จ านวนช้ัน 3 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 2.33 หมายถึง ระดบัของความผกูพนัต่อองคก์ารนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.34 - 3.66 หมายถึง ระดบัของความผกูพนัต่อองคก์ารปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.67 - 5.00 หมายถึง ระดบัของความผกูพนัต่อองคก์ารมาก 

 
การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ส าหรับการวจิยัไปทดสอบความเท่ียงตรง(Validity) และความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามไดด้งัน้ี 
 1. ความเท่ียงตรง (Validity) เป็นการหาความเท่ียงตรง เชิงเน้ือหาแนวคิด ส านวนภาษาและการใช้
ขอ้ความท่ีเป็นการวดัความผูกพนัต่อองคก์าร โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปปรึกษาคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา เก่ียวกบัค าถามแต่ละขอ้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นจึงน ามาแกไ้ข
ปรับปรุงเพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป 
 2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัจะหาความเช่ือมัน่โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบกบั
ประชากรในกลุ่มท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงท่ีจะศึกษา เพื่อทดสอบความยากง่ายของชุดค าถามโดยวิธีหาความ
สอดคลอ้งภายในชุดค าถามและทดสอบหาความเช่ือมัน่เป็นรายขอ้ และการใชว้ิธีหาความสอดคลอ้งภายใน 
(Internal Consistency Method) การหาความ เช่ื อมั่นรวม  โดยวิ ธีการของ  Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient และการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของ Cronbach Alpha = .95 
 ดา้นบรรยากาศองคก์าร ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของ Cronbach Alpha = .88 
 ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของ Cronbach Alpha = .95 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ด าเนินการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

1.ด าเนินการสอบถามกลุ่มเป้าหมายแผนกต่างๆในบริษทั ดบับลิวพีพี ประเทศไทย จ ากดัจนครบ
จ านวนโดยมีระยะเวลาการเก็บขอ้มูลจ านวน 4 สัปดาห์ 
 2.ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถามทุกฉบบั 
 3.ท าการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะ
ท าการรวบรวมขอ้มูล แลว้มาจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลและน าไปประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 



 

สรุปผลการวจัิย 
 

 ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ ของพนักงานบริษัท ดับบลวิพพี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีความเห็นดว้ยต่อบรรยากาศองคก์าร ของพนกังานบริษทั ดบับลิวพี
พี (ประเทศไทย) จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารดา้น ความ
สามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวมากท่ีสุด และ ดา้นโครงสร้างการท างาน มีความคิดเห็นต่อองคก์ารนอ้ยท่ีสุด 

 

ปัจจัยด้านความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษัท ดับบลวิพพี ี(ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 ในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีความเห็นดว้ยความผูกพนัต่อองคก์าร ของพนกังานบริษทั ดบับลิว
พีพี (ประเทศไทย) จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์าร ดา้น
ความเช่ือมัน่อย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การมากท่ีสุด และ ดา้นความตอ้งการการ
ด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของ มีความคิดเห็นต่อองคก์ารนอ้ยท่ีสุด  
 

การอภิปรายผล 
 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพนักงานบริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีลักษณะส่วน
บุคคลแตกต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนั 

ตัวแปรอสิระ 
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษัท ดับบลวิพพี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

เป็นไปตามสมมติฐาน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
เพศ  ✓ 
อาย ุ ✓  
ระดบัการศึกษา  ✓ 
สถานภาพการสมรส  ✓ 
รายไดต่้อเดือนท่ีไดรั้บ
จากบริษทั ✓ 

 

ระยะเวลาในการท างาน ✓  
ต าแหน่ง/แผนกท่ีท างาน ✓  

 
 



 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบริษัทดับบลวิพพี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ตัวแปรอสิระ 
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษัท ดับบลวิพพี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

เป็นไปตามสมมติฐาน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ความเช่ือมัน่อย่างสูงใน
การยอมรับ เป้ าหมาย
และค่านิยมขององคก์าร 

✓ 

 

ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมาก
ท่ีจะปฏิบติัเพื่อองคก์าร 

✓ 

 

ความต้องการการด ารง
ความ เป็นสม าชิก ใน
องคก์ารของตน  
 

✓ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้   
 ในการศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั ดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า 
ลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวม มีความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานบริษทัดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดัอยูใ่นระดบัมาก และ บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบั
ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัดบับลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากดั ผูศึ้กษาขอเสนอขอ้คิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการบริหารภายในองคก์าร ดงัน้ี 

1. ด้านบรรยากาศองค์การ  
 1.1 ดา้นรายได ้หรือ ค่าตอบแทน มีค่านอ้ยท่ีสุดกวา่ทุกดา้น พบวา่ขอ้ค าถาม องคก์ารสนบัสนุน ยก
ยอ่ง ให้รางวลั แก่บุคลากร/ทีมงานท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น องคก์าร
ควรมีแรงจูงใจพิเศษและมีการประเมินผลงานรายคร่ึงปี ซ่ึงพนกังานสามารถก าหนดเป้าหมายเองได ้โดยเม่ือ
พนักงานท างานได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวก่้อนครบปี ก็จะได้รับเงินพิเศษหรือขั้นเงินเดือนท่ีสูงข้ึน 
รวมทั้งการไดรั้บการพิจารณาการเล่ือนขั้นเป็นพิเศษ 

1.2 ดา้นสวสัดิการของพนกังาน พบวา่ขอ้ค าถาม องคก์ารไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการดา้นทนัตกรรมให้แก่
พนกังานตามท่ีสมควรไดรั้บอยูใ่นระดบัรองสุดทา้ยจากนอ้ยท่ีสุด พบวา่ วงเงินดา้นทนัตกรรม ท่ีจ  ากดันั้นมี



 

ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน ซ่ึงองค์การควรเพิ่มวงเงินดา้นทนัตกรรมต่อปีให้แก่พนกังานได้
ใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ีและเพิ่มโปรแกรมการรักษาโรคทนัตกรรมต่างๆใหม้ากข้ึน  
 
 2.ด้านความผูกพนัต่อองค์การ 
 ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติัเพื่อองค์การ พบว่าขอ้ค าถาม ท่าน
ทุ่มเทท่ีจะท างานให้ดีท่ีสุด แม้รางวลัท่ีได้รับจะน้อยก็ตาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด นั่นเป็น
เพราะว่า พนักงานท่ีท างานอยู่ในองค์การส่วนมาก อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า หรือ เท่ากบัอายุ 30 ปี ซ่ึงเป็น
พนักงานท่ีอยู่ในกลุ่ม Generation Y เป็นประชากรท่ีมี ความเป็นตวัของตวัเองสูง รักอิสระในการท างาน 
และเป็นวยัท่ีตอ้งการความประสบความส าเร็จเป็นส าคญั ดงันั้น ในเม่ือองคก์ารมีวยัท างานกลุ่มน้ีมาก ก็จะ
ประสบปัญหา คือ พนักงานทุ่มเทการท างานให้กบัองค์การน้อยลง หากมีองค์การอ่ืนใดท่ีมีข้อเสนอให้
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าพนักงานก็จะลาออกจากองค์การ ดงันั้น องค์การจะตอ้งสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
เพื่อให้พนักงานตั้ งใจและทุ่มเทในการท างานท างานให้มากข้ึน เช่น องค์การควรจดัให้มีรางวลัจูงใจ 
ค่าตอบแทนพิเศษ โบนสั และสวสัดิการ เพื่อเป็นการจูงใจใหพ้นกังานตั้งใจท างานและทุ่มเทเพื่อองคก์ารให้
มากข้ึน 
 

3.การสร้างบรรยากาศเพ่ือจูงใจในการท างานให้เกดิความผูกพนัต่อองค์การ  
 ด้านโครงสร้างการท างาน  

ดา้นองคก์ารของท่านมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน แสดงถึง ความผูกพนัต่อ
องค์การน้อยท่ีสุด ดงันั้ น บริษัทจึงตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายในการท างานให้ชัดเจนและวางแผนการ
ด าเนินงานใหช้ดัเจน 

ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน 
ดา้นองคก์ารของท่านไดมี้การจดัให้พนกังานเขา้ฝึกอบรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัต าแหน่ง

หนา้ท่ี มีความผกูพนัต่อองคก์ารนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งจดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานใหเ้หมาะสมกบั
ต าแหน่งนั้นๆ และเปิดใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็นวา่อยากพฒันาในดา้นใดบา้ง 

ด้านความสามัคคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว 
 ดา้นท่านและเพื่อนร่วมงานเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆขององคก์าร มีความผูกพนั
ต่อองค์การน้อยท่ีสุด ดงันั้น บริษทัจะตอ้งส่งเสริมให้พนกังานเห็นความส าคญัของกิจกรรมและแสดงให้
เห็นถึงความสคญัของกิจกรรมนั้นๆ  
 ด้านรายได้ หรือ ค่าตอบแทน 
 ดา้นการปรับเงินเดือนและการเล่ือนต าแหน่งเป็นธรรมแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีดี มีความผูกพนัต่อองคก์ร
นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น องคก์ารจึงตอ้งแสดงถึงการรเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีชดัเจนและปรับเงินเดือนให้เหมาะสม 
  



 

 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 
 ดา้นท่านมีความรู้สึกว่ามีความมัน่คงกบังานท่ีท าอยู่ในขณะน้ี มีความผูกพนัต่อองค์การน้อยท่ีสุด 
ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งแสดงให้พนักงานเห็นว่าบริษทันั้นมีก าไรเติบโตเท่าไร โดยแสดงเป็นไตรมาสและ
จดัการประชุมเพื่อช้ีแจงกบัพนกังานในเร่ืองส าคญัต่างๆอยา่งทัว่ถึง 
 ด้านสวสัดิการของพนักงาน 
 องค์การได้จดัให้มีสวสัดิการ ด้านทันตกรรมให้พนักงานตามท่ีสมควรได้รับ  มีความผูกพนัต่อ
องคก์รนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งมีการเพิ่มวงเงินดา้นทนัตกรรมเพื่อให้พนกังานสามารถใชบ้ริการดา้น
ทนัตกรรมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 
 นอกจากบรรยากาศองคก์ารทั้ง 3 ดา้นท่ีผูว้จิยัไดว้ิจยัไปแลว้นั้น จากการตรวจเอกสารยงัพบวา่ยงัมี
บรรยากาศองคก์ารดา้นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจอีก เช่น ดา้นการติดต่อส่ือสารเปิดเผย ดา้นการรับรู้ผลงาน และ ดา้น
มาตรฐานผลการปฏิบติังาน 

1. จากการส ารวจเอกสารผูว้ิจยัพบว่ายงัมีประเด็นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ น่าจะมีความสัมพนัธ์กับความ
ผูกพนัต่อองค์การอีกหลายประเด็น คือ คุณภาพชีวิตในการท างาน ความเครียดในการท างาน วฒันธรรม
ขององคก์าร ความพึงพอใจในการท างาน เป็นตน้ 

2. ควรศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของความผกูพนัต่อองคก์ารของ พนกังานบริษทั ดบับลิวพีพี 
(ประเทศไทย) โดยเนน้ตวัแปรเร่ืองระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส   
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