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บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี  รวมท้ังการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเข้มข้นของโลกไร้พรมแดนส่งผลให้องค์การต้องปรับเปล่ียนแนวทางในการ
บริหารงานใหม่ เพื่อให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันเ ชิงธุรกิจ ดังน้ันองค์การจะต้องมีการ
วางแผน   กลยุทธ์ และนโยบายองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้องค์การ
สามารถอยู่รอด และเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ซ่ึงต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน อันจะท าให้องค์การ
สามารถอยู่รอดได้ โดยผู้บริหารจ าเป็นต้องมีการจัดการท่ีดีกับทรัพยากรทางการจัดการ อัน
ประกอบด้วย บุคลากร(Man) เครื่องจักร(Machine) วัตถุดิบ(Material) เงิน (Money) การจัดการ
(Management)  และตลาด (Market) หรือ 6 M’s น่ันเอง ซ่ึงมีบุคลากรเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด ท่ี
จะท าให้องค์กรเจริญเติบโตไปข้างหน้าอย่างม่ันคง โดยธุรกิจจะด าเนินไปได้หรือขยายตัวได้ และ
จะส าเร็จหรือไม่อยู่ท่ี “คน” ดังท่ี    ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าว
ว่า “ทุกอย่างล้วนมาจากคน เงินก็มาจากคน เทคโนโลยีก็มาจากคน ผมถือว่าคนเป็นทรัพยากรท่ี
ส้าคัญล ้าค่าอันเป็นหัวใจขององค์กรทุกองค์กร เราจึงต้องมีคนท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีความ
มานะพยายาม มีความรู้ความสามารถ และมีความซ่ือสัตย์สุจริตอยู่ในองค์กรให้มากๆ จึงจะ
สามารถน้าองค์กรหรือบริษัทไปสู่ความส้าเร็จได้”    (วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์ 2546: 108) ดังน้ัน 
“ทรัพยากรบุคคล” จึงนับว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญและมีค่าที่สุด เน่ืองจากคนเป็นส่วนประกอบส าคัญของ
การบริหารงาน และสามารถน าพาให้องค์การพัฒนาต่อไปได้  

 
ดังน้ัน แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารบคุลากรยุคใหม่จึงมาเน้นท่ีความผูกพันของพนักงาน 

เพราะความผูกพันของพนักงาน (Employee Commitment) มีความส าคัญท้ังทางตรง และ
ทางอ้อมต่อธุรกิจ ยิ่งพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากเท่าไหร่ พนักงานจะยิ่งมีความมุ่งม่ันต่อ
ผลส าเร็จขององค์กรมากขึ้นเท่านั้น และความผูกพันจะสามารถเปล่ียนทัศนคติ และมาตรฐานใน
การท างานของพนักงานให้สูงขึ้น พนักงานจะเต็มใจและยินดีท่ีจะท างานเพิ่มขึ้น พยายามพัฒนา
ศักยภาพในการท างานของตัวเองเพิ่มมากขึ้น ท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น ส่งผลถึงยอด
การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายก็จะกลับมาสูท่ี่องค์การ  
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บริษัท ทวินส์ สเปเช่ียล จ ากัด เป็นบริษัทผู้ผลิต และจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬามวยสากลทุก
ชนิด โดยจ าหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับลูกค้าต่างประเทศมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ท่ัว
โลก เช่น สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม ฮอลแลนด์ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่น เป็นต้น ด้วย
มาตรฐานคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีเยี่ยมของทางบริษัท จึงท าให้เป็นท่ีรู้จักและนิยมกัน
อย่างแพร่หลาย ภายใต้เครื่องหมาย TWINS อันเป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ด้านกีฬาประเภทมวย 
โดยเฉพาะมวยไทย ซ่ึงเป็นกีฬาท่ีคนท่ัวโลกให้การยอมรับในศิลปะการป้องกันตัวท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ของคนไทย   จึงถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับประเทศอีกด้านหน่ึงก็ว่าได้  

ความเป็นหน่ึงในด้านอุปกรณ์กีฬามวย และด้วยช่ือเสียงของบริษัทฯ ไม่ได้สะสมมาใน
ระยะเวลาอันส้ัน แต่เพราะกาลเวลาท่ีผ่านมาลูกค้าได้มีความไว้วางใจ  ด้วยคุณภาพของสินค้า
รวมท้ังการบริการท่ีซ่ือสัตย์เป็นเลิศ  ทางบริษัทจึงตระหนักถึงความส าคัญในการผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพภายใต้เครื่องหมาย TWINS โดยผลิตภัณฑ์ TWINS เป็นท่ียอมรับของระดับสากลท่ัวโลก 
หรือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็ตาม ก็ได้รับความไว้วางใจจากสนามมวยระดับประเทศ  ตามค่าย
มวย ตามสถานท่ีจัดแข่งขันมวยไทยส าคัญต่าง ๆ เช่น การแข่งขันชิงแชมป์มวยสากลระดับโลก ใน
สถาบันต่ าง  ๆ  เ ช่น สภามวย โลก (WBC) และ สมาคมมวยโลก (WBA) เป็นต้ น
(http://twinsspecial.com)  

หัวใจส าคัญของการผลิตอุปกรณ์กีฬามวยให้ได้คุณภาพ ส่ิงส าคัญก็คือ ก าลังแรงงาน 
(labor force) แรงงานในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์มวยต้องเป็นก าลังแรงงานท่ีมีฝีมือ (labor skill) 
คือมีทักษะ (skill) และความเช่ียวชาญ (expert) ดังน้ันยิ่งแรงงานส่ังสมประสบการณ์และความ
ช านาญมากเท่าใดก็ยิ่งมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาสินค้าท่ีผลิตมากขึ้นเท่าน้ัน และด้วยความมี
ช่ือเสียงของบริษัทฯในด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจึงมีลูกค้าให้ความสนใจ และต้องการสินค้า
ของบริษัทมากขึ้น ส่งผลให้ยอดการขายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซ่ึงก่อให้เกิดการแข่งขันเช่น มี
การผลิตสินค้าเลียนแบบขึ้นมาจ าหน่าย เป็นต้น และปัญหาส าคัญอีกประการหน่ึงก็คือ บางครั้ง
บริษัทประสบปัญหาการขาดพนักงานท่ีมีประสบการณ์ ความช านาญและมีฝีมือดี เน่ืองจากใน
บางครั้งมีการลาออกของพนักงานอย่างกระทันซ่ึงท าให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าตามมา 
(http://twinsspecial.com) 

ท้ังน้ีในส่วนพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด เป็นพนักงานรายวัน
ท้ังหมด จ านวนท้ังหมด 316 คน และจากข้อมูลการลาออกในระหว่างเดือน มกราคม 2552 -31 
ธันวาคม 2552 พบว่ามีพนักงานลาออกเป็นจ านวน 8 คน (ข้อมูลจากฝ่ายบุคคล, 31 ธันวาคม 
2552 ) แม้จะเป็นอัตราการลาออกท่ีมองว่าไม่สูงนัก แต่การลาออกของพนักงานแต่ละคนก็มี

http://twinsspecial.com/
http://twinsspecial.com/
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ความหมายต่อบริษัท เน่ืองจาก “คน” นับเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจ และถ้าพนักงาน
ฝ่ายผลิตมีการลาออกอย่างต่อเน่ืองกจ็ะยิ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทต่อไปในอนาคต  ดังท่ี  Mobley 
(1982) ได้กล่าวถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการลาออกว่า  การลาออกมีท้ังผลดีและผลเสีย  การ
ลาออกมีผลดีต่อองค์การ เน่ืองจากการลาออกเป็นการลดพฤติกรรมการผละงานต่างๆท่ีไม่พึง
ปรารถนาในกรณีท่ีบุคคลมีความต้องการลาออกแต่ไม่สามารถท าได้เน่ืองจากเหตุผลบางประการ 
เช่น ไม่มีทางเลือก มีความจ าเป็นทางครอบครัว บุคคลเหล่าน้ีจะแสดงออกถึงพฤติกรรมและงาน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การขาดงาน การท้อแท้ เฉ่ือยชา ประสิทธิภาพการท างานลดลง ดังน้ันถ้า
บุคคลประเภทน้ีมีโอกาสในการลาออกจะท าให้พฤติกรรมการผละงานในรูปแบบต่างๆลดน้อยลง 
แต่ผลเสียท่ีเกิดจากการลาออกน้ันย่อมเป็นการส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายท้ังทางตรง และทางอ้อม 
ค่าใช้จ่ายทางตรงได้แก่ ใช้จ่ายในการรับสมัคร คัดเลือก และฝึกอบรมคนใหม่ท่ีเข้ามาแทนท่ี ส่วน
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมได้แก่ ผลผลิต และประสิทธิภาพท่ีลดลงระหว่างฝึกคนใหม่เพื่อเข้ามาแทนท่ีคน
เดิม และถ้าคนท่ีลาออกจากองค์การไป เป็นผู้ท่ีมีความช านาญ มีความสามารถสูง จะเกิดผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์การ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

ฉะน้ันองค์การจึงมีหน้าที่ส าคัญในการท่ีจะต้องสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกท่ีดี มีความพึง
พอใจจนพัฒนาเป็นความจงรักภักดีความผูกพันต่อองค์การในท่ีสุด  และการสร้างให้บุคลากร 
พนักงานให้เกิดความผูกพันต่อองค์การน้ันจึงเป็นส่ิงท่ีจะน าพาท้ังบุคลากรและองค์การไปสู่
เป้าหมายร่วมกันได้ ดังท่ี James G March and Herbert A Simon   (อ้างใน นภาเพ็ญ โหมาศวิน
2533 : 2) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับองค์การไว้ว่า “ องค์การและสมาชิกท่ีท้างานใน
องค์การจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะแลกเปล่ียนกันแต่ละฝ่ายจะเรียกร้องและแสดงความต้องการ
ต่ออีกฝ่ายหน่ึง ในขณะเดียวกันก็จะให้บางส่ิงบางอย่างเป็นการตอบแทน การแลกเปล่ียนของ
องค์การ  คือ  การมอบส่ิงจูงใจต่าง ๆ  ให้แก่สมาชิก  ส่วนสมาชิกก็จะอุทิศความรู้  ความสามารถ
ของตนเป็นการตอบแทน”  

 Mowday (1982) กล่าวว่า การสร้างความผูกพันต่อองค์การในหมู่พนักงานถือเป็นการ
บริหารจัดการท่ีส าคัญอย่างหน่ึงท่ีจะท าให้องค์การสามารถบ ารุงรักษาพนักงานไว้กับองค์การได้
นาน หากองค์การไม่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของพนักงานได้ จะท าให้พนักงานไม่
มีความผูกพัน หรือมีความผูกพันต่อองค์การน้อยลง ท้ังน้ีความผูกพันต่อองค์การนับว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับการลาออกจากงานหรือเปล่ียนงาน การขาดงาน การลางาน และการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ดังท่ี Steer and Porter (1983) กล่าวว่า ความรู้สึกท่ีมีความลึกซ้ึงมากกว่าความพึง
พอใจในงาน คือ ความผูกพันต่อองค์การ เพราะความผูกพันต่อองค์การ คือ ความตั้งใจท่ีจะอยู่กับ
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องค์การตลอดไป และพยายามตั้งใจตั้งใจท างานอย่างเต็มท่ีย่อมเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพในองค์การดีกว่าความพึงพอใจ ซ่ึงความพึงพอใจมีความแปรปรวนได้ง่ายตามสภาพ
ความต้องการ และปัญหาที่สมาชิกในองค์การต้องเผชิญหน้าในแต่ละวันในสถานท่ีท างาน ซ่ึงต่าง
จากความผูกพันต่อองค์การท่ีมีแนวโน้มท่ีจะผูกพันตัวเองเข้ากับเป้าหมายของหน่วยงาน ดังน้ัน 
คุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น ย่อมจะเกี่ยวเน่ืองกับระดับความผูกพันต่อองค์การท่ีแตกต่าง
กันไป หากหน่วยงานใดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง ย่อมสันนิษฐานได้ว่าสมาชิกในองค์การ
น้ัน มีความผูกพันต่อองค์การสูงเช่นเดียวกัน ในทางตรงข้ามหากสมาชิกในองค์การไม่มีความ
ผูกพันต่อองค์การจะก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา เช่น ปัญหาการลาออกจากงาน ปัญหาการ
ขาดงาน ปัญหาการมาท างานสาย เป็นต้น 

 
จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกของพนักงานรายวันบริษัท ทวินส์ สเป

เชียล จ ากัด จะไม่ได้มีจ านวนสูงมากนัก แต่การลาออกของพนักงานแต่ละก็ย่อมส่งผลกระทบต่อ
กิจการของบริษัทท้ังส้ิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการฝึกฝนฝีมือแรงงานให้มีทักษะ และมีความ
เช่ียวชาญในการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท ทวินส์ สเปเช่ียล จ ากัด เป็น
บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิด ท่ีมีช่ือเสียงท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้ฝีมือแรงงานท่ีมีคุณภาพเพื่อคงไว้ซ่ึงคุณภาพของสินค้า และภาพลักษณ์ของ
องค์การ และถ้าในอนาคตมีการลาออกของพนักงานอย่างต่อเน่ืองก็ย่อมเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ
การท าให้บริษัทก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ และได้เปรียบคู่แข่งขันทางการตลาดได้ 

 
  ดังน้ันผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
รายวัน กรณีศึกษาบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด” เพื่อศึกษาระดับความผูกพัน และปัจจัยท่ีมีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรายวันบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด เพื่อให้ได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอันจะน าไปสู่การพัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อให้มีความรักและความ
ผูกพันต่อองค์การ  ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะท าให้องค์การได้มีการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเพื่อ
ความส าเร็จขององค์การต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานรายวันท่ีมีต่อบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานรายวันในบริษัท ทวินส์ สเปเช่ียล 

จ ากัด  
3. เพื่อเสนอแนะเป็นแนวทางต่อผู้บริหารในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานในอนาคต 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

  

 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
รายวัน บริษัททวินส์ สเปเช่ียล จ ากัด ผู้ศึกษได้น ากรอบแนวคิดของ Steers (1977) มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 
 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)   ได้แก่ 

1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่  
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 สถานภาพสมรส 
1.4 ระดับการศึกษา 
1.5 เงินเดือน 
1.6 อายุงาน 

 

2 .ปัจจัยลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ได้แก่ 
2.1 ความมีอิสระในการท างาน  
2.2 ความท้าทายในการท างาน  
2.3 ความก้าวหน้าและความส าเร็จในงาน 
2.4  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน 

  

3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
3.1 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
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3.2 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
3.3 การได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
3.4 เงินเดือนสวัสดิการต่างๆ 
3.5 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3.6 ความม่ันคงต่อการท างานในองค์การ 
3.7 ภาพลักษณ์ขององค์การ 

 

 ตัวแปรตำม  (Dependent Variables) คือ   ความผูกพันต่อองค์การ ซ่ึงประกอบด้วย 

1. ความศรัทธาและการยอมรับในเป้าหมายขององค์การ 
2. ความทุ่มเท และเต็มใจในการท างาน 
3. ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 

      4. ความต้องการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิก 
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพประกอบท่ี 1.1  แสดงกรอบแนวคิดท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 

 

 เพศ 
 อายุ 
 สถานภาพสมรส 
 ระดับการศึกษา 

 เงนิเดือน 
 อายุงาน 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
 การได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
 เงินเดือนสวัสดิการต่างๆ 
 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ความม่ันคงต่อการท างานในองค์การ 
 ภาพลักษณ์ขององค์การ 

 
 

ความผูกพันต่อองค์การ 

 

 ความศรัทธา และการยอมรบัใน   

     เป้าหมายขององค์การ 
 ความทุ่มเท และเต็มใจในการท างาน 
 ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่ง    
    ขององค์การ 
 ความต้องการที่จะด ารงความเป็น   

    สมาชิกภาพขององค์การ 
 

 
 

ปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 

 ความมีอิสระในการท างาน 
 ความท้าทายในการท างาน 
 ความก้าวหน้าและความส าเร็จในงาน 
 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
ท างาน 
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สมมติฐำนกำรศึกษำ  

 ผู้ศึกษาในก าหนดสมมติฐานในการศึกษาจ านวน 3 หัวข้อ ดังน้ี 

สมมติฐำนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานรายวันในบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่างกัน  

สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจัยลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความท้าทายของ
งาน ความก้าวหน้าและความส าเร็จในงาน การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การ  

สมมติฐำนท่ี 3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความม่ันคงต่อการท างานในองค์การ ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ  

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

การศึกษาในครั้งน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มพนักงานรายวันของบริษัท ทวินส์ สเปเชียล 
จ ากัด ซ่ึงเป็นพนักงานกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 177 คน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรายวันใน บริษัท ทวินส์ สเปเช่ียล จ ากัด ซ่ึงในท่ีน้ี
ประกอบด้วยปัจจัย  3  ด้าน  คือคุณลักษณะส่วนตัว  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ  โดยใช้แบบสอบถามส าหรับวิ ธีการในกา ร
ด าเนินการได้ก าหนดขั้นตอนไว้ดังน้ี 

1. การค้นคว้าเอกสาร  (Documentary   Research) โดยรวบรวมความรู้จาก
เอกสาร ต าราต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  จากแหล่งวิทยบริการต่าง ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการท าศึกษา  ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีเหล่านั้นได้แก่  แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันกับ
องค์การ  แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ  

2. การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยแจกแบบสอบถามแบบให้กับ
พนักงานรายวันในบริษัททวินส์ สเปเชียล จ ากัด 
 
 ระยะเวลาในการศึกษา คือ เดือนธันวาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2553 



 9 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ โดยผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นพื้นฐานในการปรับ
นโยบาย  โครงการและกิจกรรม หรือน าไปก าหนดนโยบายหรือกิจกรรมใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ ลดการสูญเสียพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆอัน
เกิดจากผลของการลาออกของพนักงาน 
 2. ประโยชน์ในเชิงทฤษฎี ผลของการศึกษาเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการท่ี

เกี่ยวกับความผูกพันในองค์การ 

นิยำมศัพท์ 

องค์กำร  หมายถึง บริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด 
พนักงำนรำยวัน หมายถึง พนักงานผู้ซ่ึงบริษัทตกลงว่าจ้างเป็นพนักงาน โดยก าหนด

อัตราค่าจ้างเป็นรายวัน  
ลักษณะส่วนบุคคล  คือ ลักษณะท่ีแสดงออกถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล 

ซ่ึงแตกต่างกันไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน  
 ปัจจัยลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ  หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของงานหรือภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง  
 ควำมมีอิสระในกำรท ำงำน ควำมอิสระในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การได้รับมอบ
อ านาจหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในความส าเร็จ โดยไม่ต้องมีผู้บังคับบัญชามาคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
 ควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานถึงจะเป็นงานยากก็สามารถปฏิบัติให้ลุล่วงไปได้ 

ควำมก้ำวหน้ำ และควำมส ำเร็จในงำน  หมายถึง การท่ีพนักงานได้รับการสนับสนุน
ให้ปรับต าแหน่งจากความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 

มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในกำรท ำงำน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือ 
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ทัศนคติท่ีมีความพึงพอใจในงานและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของตนเอง  จนก่อให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์การ 

1) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อ 
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีมีบทบาทในการควบคุมดูแลคนในการท างาน 

2)  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน   หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการ 
ยอมรับ และการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือประสานงานกัน 
 3) การได้พัฒนาความรู้ความสามารถ หมายถึง การรับรู้ต่อโอกาสในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ  และสติปัญญาในการเข้ารับการฝึกอบรมท่ีตรงกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
และได้รับการพัฒนา และเรียนรู้เพิ่มทักษะเพื่อท างานอย่างต่อเน่ือง 
 4) เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อ ผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
ได้รับจากองค์การท้ังในรูปตัวเงิน หรือผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ อาทิ โบนัส 
 5) สภาพแวดล้อมในการท างาน องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นปัจจัยท่ี 
ก่อให้เกิดบรรยากาศในการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน หมายถึง 
อาคารสถานท่ี ส านักงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงาน ระบบเทคโนโลยี อย่างทันสมัยท่ี
เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานของ พนักงาน 
 6) ความม่ันคงต่อการท างานในองค์การความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อความ 
อยู่รอด และความม่ันคงขององค์การ ตลอดจนความน่าเช่ือถือขององค์การในความรู้สึกของตน 
 7) ภาพลักษณ์ท่ีมีต่ององค์การ หมายถึง ความรู้สึกยินดีเม่ือองคืการได้รับการช่ืนชมจาก
บุคคลภายนอกท่ัวไป และมีความภาคภูมิใจในองค์การท่ีพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ และช่วยกัน
รักษาภาพลักษณ์ขององค์การ 

 
ควำมผูกพันต่อองค์กำร  (Employee Commitment) หมายถึง ความรู้ สึกนึกคิด 

ทัศนคติ ค่านิยม ความศรัทธา ท่ีบุคคลคนหน่ึงมีต่อองค์การของตน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม 
การปฏิบัติงานของบุคคลคนน้ันท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม่ันท่ีทุ่มเทพลังกาย พลังใจ อย่างเต็มท่ี
ต่อการท างาน และมีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีความห่วงใยในช่ือเสียงของ 
องค์การ และต้องการด ารงสถานะของการเป็นสมาชิกภาพในองค์การต่อไป 


