
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
รายวัน บริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับ
ความผูกพันของพนักงานรายวัน และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของ
พนักงานรายวันในบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด  

กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาเป็นพนักงานรายวันของบริษัท ทวินส์ สเปเชียล 
จ ากัด จ านวน 177 คน และท าการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 177 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100   

 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check 

List)   มีค าถาม      6 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา เงินเดือน อายุงาน ของพนักงานรายวันบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมี
ข้อค าถามจ านวน 14 ข้อประกอบด้วย ความมีอิสระในการท างาน ความท้าทาย
ในการท างาน ความก้าวหน้าและความส าเร็จในงาน การมี ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการท างาน ของพนักงานรายวันบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด  
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่าของลิเคิร์ท  (Likert Scale) โดยมีข้อค าถาม จ านวน 22 ข้อ 
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน การ
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เงินเดือนสวัสดิการต่างๆสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน   ความมั่นคงต่อการท างานในองค์การ ภาพลักษณ์ขององค์การขอ ง
พนักงานรายวันบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด  
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ส่วนท่ี 4 ความผูกพันต่อองค์การ ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีข้อค าถามจ านวน 16 ข้อ ประกอบด้วย ความ
ศรัทธา และการยอมรับเป้าหมาย และคุณค่าในองค์การ  ความเต็มใจ และทุ่มเท
ในการท างานเพ่ือองค์การ ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ความ
ต้องการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ จ านวน 4 ข้อ ของพนักงาน
รายวันบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด  

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการค านวณหา
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียด้วยหลักสถิติ t – test , F – test (One way Analysis) of Variance ; 
ANOVA) และทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน  (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient : r) ผลการศึกษาดังต่อไปน้ี  

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 สามารถสรุปผลการวิจัยตามประเด็นหัวข้อต่างๆ ได้ ดังน้ี 
 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานรายวัน

บริษัท ทวินส์     สเปเชียล จ ากัด 

จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 177 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 118 คน (ร้อยละ 66.70) และเป็นเพศชาย จ านวน  59 
คน (ร้อยละ 33.30)  โดยมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 73 คน (ร้อย
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ละ 41.20)  จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ท้ังหมด 177 คน (ร้อยละ 100) ส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า   6,000 บาท จ านวน 136 คน (ร้อยละ 76.80) มี
ระยะเวลาการท างานบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด  1-3 ปี จ านวน 106 คน (ร้อย
ละ 59.90) 

 
 
 
 

5.1.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การของพนักงานรายวันบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด 
 

จากการศึกษาพบว่าพนักงานกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัย
ท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ความเต็มใจ และทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การ มีค่าเฉล่ีย 3.74 อยู่ใน
ระดับความผูกพันสูง  เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรย่อยพบว่าข้อ ท่านพร้อมจะท าทุก
อย่างเพ่ือความก้าวหน้าของบริษัทมีค่าเฉล่ียสูงสุด  4.07 รองลงมาคือข้อไม่ว่า
บริษัทจะเป็นอย่างไร ท่านจะยังตั้งใจท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย 4.01 
และ ข้อ ท่านรู้สึกว่างานท่ีท าอยู่ทุกวันน้ีช่วยให้ความเป็นอยู่ของท่าน และ
ครอบครัวมั่นคง มีค่าเฉล่ีย 3.55 ตามล าดับ 
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5.1.3 ด้านลักษณะงานของพนักงานรายวันบริษัท ทวินส์ สเปเชียล 
จ ากัด 

จากการศึกษา พบว่าพนักงานกลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานอยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.27 เมื่อพิจารณารายข้อ ปรากฎว่าค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ความท้าทายในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.50 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ 
ความมีอิสระในการท าง าน มีค่าเฉล่ีย 3.27 อยู่ ในระดับปานกลาง และ
ความก้าวหน้าและความส าเร็จในงาน มีค่าเฉล่ีย 3.21 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
  (1) ความมีอิสระในการท างาน  พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.27  เมื่อพิจารณารายข้อ ปรากฎว่าค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าท่ีอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 3.56 อยู่ใน รองลงมา คือ สามารถใช้วิจารณญาณ
หรือความคิดของตนเองในการไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ทันที มีค่าเฉล่ีย 3.31 และ
กฎระเบียบส่วนใหญ่ของบริษัทมักจะจ ากัดความเป็นอิสระในการท างานมี
ค่าเฉล่ีย 2.94  ตามล าดับ 
 
  (2) ความท้าทายในการท างาน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยค่าเฉล่ีย 3.50  เมื่อพิจารณารายข้อ ปรากฎว่าค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ งานในหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติอยู่ท าให้รู้สึกกระตือรือร้น อยากปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.84 อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ แม้บางครั้งได้รับมอบหมาย
งานท่ียากแต่ก็สามารถท างานน้ันเป็นผลส าเร็จมีค่าเฉล่ีย 3.84 อยู่ในระดับสูง 
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และงานท่ีท าอยู่เป็นงานท่ีต้องใช้ทักษะ ความรู้ท่ีท้าทายความสามารถมีค่าเฉล่ีย 
3.43 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 
  (3) ความก้าวหน้าและความส าเร็จในงาน  พบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.21 เมื่อพิจารณารายข้อ ปรากฎว่าค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ สามารถท างานได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ มีค่าเฉล่ีย 3.71 อยู่ใน
ระดับความสูง รองลงมา คือ ถึงแม้ว่าจะขยัน และตั้งใจท างานมากเท่าไรก็ไม่ท า
ให้ได้รับการปรับต าแหน่งขึ้นได้มีค่าเฉล่ีย 3.40 อยู่ในระดับความสูง และมีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ีย 2.94 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
  (4) การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน  พบว่า อยู่ในระดับความ
ผูกพันปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.07 เมื่อพิจารณารายข้อ ปรากฎว่าค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงานส าคัญของบริษัท มีค่าเฉล่ีย 
3.20  รองลงมา คือ ได้รับการยอมรับจากหัวหน้า และเพ่ือนร่วมงานเมื่อท่านได้
เสนอความคิดเห็น มีค่าเฉล่ีย 3.12 และผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นในเรื่อง
ส าคัญเสมอ มีค่าเฉล่ีย 2.92 ตามล าดับ 
 
 5.1.4 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายวัน
บริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด 

จากการศึกษา พบว่า พนักงานกลุ่มตัวอย่าง ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.45 เมื่อพิจารณารายข้อ ปรากฎว่าค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก 
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คือ ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อองค์การ มีค่าเฉล่ีย 3.84 อยู่ในระดับความ พึงพอใจสูง 
รองลงมา คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานมีค่าเฉล่ีย 3.71 อยู่ในระดับความพึง
พอใจสูง และความมั่นคงต่อการท างานในองค์การ มีค่าเฉล่ีย 3.63 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง 
 

(1) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา พบว่า อยู่ในระดับความพึง
พอใจปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.27 เมื่อพิจารณารายข้อ ปรากฎว่าค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ หัวหน้าเป็นคนท่ีดื้อรั้นไม่ฟังผู้อื่น มีค่าเฉล่ีย 3.44 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจปานกลาง รองลงมา คือ หัวหน้างานกับท างานไปด้วยกันได้ดี มีค่าเฉล่ีย 
3.40 อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง และหัวหน้างานเป็นคนท่ีสอนงานได้
เข้าใจเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ีย 3.30 อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 
(2) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน   พบว่า อยู่ในระดับความพึง

พอใจปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.71 อยู่ในระดับความพึงพอใจสูง เมื่อพิจารณาราย
พบว่า ข้อ ท่านมีความสุขท่ีได้ร่วมงานกับเพ่ือนร่วมงานในปัจจุบัน มีค่าเฉล่ีย 3.86 
อยู่ในระดับความพึงพอใจสูง  รองลงมา คือ ท่านได้รับความร่วมมือ และการ
ประสานงานท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.78 อยู่ในระดับความพึงพอใจสูง 
และ ท่านคิดว่าเพ่ือนร่วมงานเอาเปรียบท่านในเรื่องการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.51 
อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 (3) การได้พัฒนาความรู้ความสามารถ พบว่า อยู่ในระดับความพึง
พอใจปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.47 เมื่อพิจารณารายข้อ ปรากฎว่าการท างานใน
บริษัทน้ีท าให้ท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถของท่าน มีค่าเฉล่ีย 3.59 
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อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง  และได้รับการพัฒนาเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะ
การท างานอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.38 อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 
(4) เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ  พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจปาน

กลาง มีค่าเฉล่ีย 3.11 เมื่อพิจารณารายข้อ ปรากฎว่าค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ เงินเดือนท่ีได้รับจากบริษัทท าให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 
3.31 อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง รองลงมา คือ เงินเดือนท่ีได้รับจาก
บริษัทท าให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจปานกลาง และเงินเดือนท่ีได้รับน้ันน้อยกว่าท่ีควรจะได้ มีค่าเฉล่ีย 2.98 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง 
 

(5) สภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.12 เมื่อพิจารณารายข้อ ปรากฎว่าค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ การท างานในบริเวณท่ีบริษัทจัดให้น้ันมีความปลอดภัยในการท างาน มี
ค่าเฉล่ีย 3.32 อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง รองลงมา คือ พอใจใน
บรรยากาศ และสภาพการท างานในบริษัท มีค่าเฉล่ีย 3.12 อยู่ในระดับความพึง
พอใจ      ปานกลาง และมีเครื่องใช้ส านักงาน ระบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และ
เพียงพอต่อการท างาน 2.92   อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 

(6) ความมั่นคงต่อการท างานในองค์การ พบว่า อยู่ในระดับความ
พึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.63  เมื่อพิจารณารายข้อ ปรากฏว่าค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ เชื่อว่าบริษัทจะด าเนินกิจการไปได้อีกยาวนาน 4.06  อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจสูง  รองลงมา คือ ไม่แน่ใจกับความมั่นคงของบริษัท มีค่าเฉล่ีย 
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3.42 อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง และหน้าท่ีการงานในปัจจุบันถือว่า
มั่นคง มีค่าเฉล่ีย 3.40 อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 

(7) ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อองค์การ พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจ
ปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.84 อยู่ในระดับความพึงพอใจสูง เมื่อพิจารณารายข้อ 
ปรากฏว่าค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก รู้สึกยินดีเมื่อมีคนพูดถึงบริษัทอย่างชื่นชม 
มีค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ในระดับความพึงพอใจสูง รองลงมา คือ เมื่อมีผู้กล่าวถึงบริษัท
ในทางท่ีไม่ดี ผิดจากข้อเท็จจริงจะรู้สึกไม่พอใจ และพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจ
อย่างถูกต้องเสมอมีค่าเฉล่ีย 3.70 อยู่ในระดับความผูกพันสูง และชอบพูดถึงคุณ
งามความดีขององค์การให้เพ่ือนๆหรือคนรู้จักฟังมีค่าเฉล่ีย 3.60 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจปานกลาง 

 
5.1.5 ผลทดสอบสมมติฐาน 
 

การศึกษาครั้งน้ีได้ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาครั้งน้ีสรุปได้ว่า 
 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานรายวันในบริษัท 
ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่างกัน  

 
จากสมมติฐานดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าพนักงานกลุ่มตัวอย่างท่ีมี เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับเดือน และระยะเวลาการท างานท่ี
แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน 
ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าและความส าเร็จในงาน การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ  

 
จากสมมติฐานดังกล่าว สามารถสรุปได้ปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ 

ความมีอิสระในการท างาน ความท้าทายในการท างาน การมีส่วนร่วมตัดสินใจใน
การท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ยกเว้นความก้าวหน้า และความส าเร็จในงานไม่มีความสัมพันธ์  จึงยอมรับ
สมมติฐาน 

 
สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน การได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นคงต่อการ
ท างานในองค์การ ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การ  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  การได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถ  เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ  สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ความมั่นคงต่อการท างานในองค์การ และภาพลักษณ์ท่ีมีต่อองค์การ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ จึงยอมรับสมมติฐาน 

 
5.2 อภิปรายผล 
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5.2.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรายวันบริษัท 

ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด 

ผลการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานรายวัน บริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด”  พบว่าพนักงานรายวันของบริษัท 
ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด จ ากัดมีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดย ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเต็มใจ และทุ่มเทในการท างาน
เพ่ือองค์การ และค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ ความต้องการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิก
ภาพขององค์การ สอดคล้อง กับผลการศึกษาของ ศิริเกศ สิงหศิริ  (2550) โดย
พบว่า ระดับความผูกพันของเจ้าหน้าท่ีองค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ  และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมและ
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับได้แก่ ความเต็มใจและทุ่มเทในการ
ท างานเพ่ือองค์การ ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ความศรัทธา 
และการยอมรับเป้าหมายและคุณค่าในองค์การ และความต้องการด ารงความ
เป็นสมาชิกภาพขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชรภรณ์  รื่น
พิพัฒน์ (2551) ได้ศึกษา ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท 
กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากัดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับความผูกพัน
สูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับความผูกพันต่อองค์การสูงท่ีสุด
คือด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ 
รองลงมาคือ ด้านความเช่ืออย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ  
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จากการพิจารณา พบว่าพนักงานรายวันบริษัท ทวินส์ สเปเชียล 
จ ากัด มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง โดยท่ีค่าเฉล่ียในความ
ต้องการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ ซึ่งจากผลการศึกษาของ สุ
นทรา ฐิติวร (2545:42) เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนงานของพนักงานในช่วง
วิกฤติเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า
สาเหตุการลาออกของพนักงานรายวัน 3 อันดับแรก คือ ปัญหาครอบครัว กลับไป
ท างานท่ีบ้านและได้งานใหม่ และยังพบว่า ปริมาณค าส่ังสินค้าต่ ามีผลต่อการ
ตัดสินใจลาออกของพนักงานเน่ืองจากรายได้ท่ีพนักงานรายวันได้รับไม่เพียงพอ
กับรายจ่ายของตน แต่ในขณะเดียวกันส่ิงท่ีค้นพบอีกด้านหน่ึง ก็คือ ปริมาณค าส่ัง
สินค้าสูง ก็มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานเช่นกัน เน่ืองจากในช่วงท่ีมี
ปริมาณการผลิตสูง เป็นช่วงท่ีพนักงานต้องท างานหนักกว่ากว่าเดิม ถึงจะมีรายได้
ท่ีมากขึ้น แต่เกิดความเหน่ือยล้าจึงเป็นสาเหตุของการลาออกอีกเหตุผลหน่ึง  
ดังน้ันจึงเป็นไปได้ว่าพนักงานรายวันบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด มีความ
ต้องการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การอยู่ในระดับค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด โดย
ในข้อ ความเต็มใจ และทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การมีค่าเฉล่ียสูงสุด จึงแสดง
ให้เห็นว่าแม้พนักงานจะมีความความเต็มใจ และทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การ 
อยู่ในระดับสูงแต่ความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การกลับอยู่ใน
ระดับปานกลางและมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด 

 
5.2.2 จากการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ทวินส์ สเป

เชียล จ ากัด ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับเดือน และ
ระยะเวลาการท างาน พบว่า ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ซึ่ง
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สอดคล้องกับ ประนอม กิตติดุษฎีธรรม (2538) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันของลูกจ้างต่อองค์การ : กรณีศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงทอ พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การย้ายงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การ ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ สภานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และค่าจ้าง ไม่พบความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ และ วุฒิ
รัตน์ อุ่นจิตติ (2551:88) ซึ่งศึกษาเรื่อง  ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ท่ีท าการไปรษณีย์ในเขตรอบนอกอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ของ พบว่าปัจจัยด้าน เพศ อายุ ระยะเวลาในการท างาน ต าแหน่งงาน 
และอัตราเงินเดือน ไม่มีผลต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ท่ีท าการไปรษณีย์ในเขตรอบนอกอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ และสอดคล้องกับ เจษฎา เน่ืองหล้า (2551) พบว่า ปัจจัย
ทางด้านลักษณะส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันขององค์การ 

จากการพิจารณาพบว่า ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษา ของพนักงาน
บริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด ท่ีเป็นพนักงานกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาต่ ากว่า
ระดับปริญญาตรีท้ังหมด พนักงานจึงไม่มีความแตกต่างกันทางด้านการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อารีย์ เพ็ชรรัตน์ (2540) ท่ีพบว่า บุคลากรของ
องค์การธุรกิจประกันภัย อเมริกันและญ่ีปุ่นทีมีพ้ืนฐานการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรี ระดับปริญญาตรี และสูงกว่า มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
 

5.2.3 จากการศึกษาพบว่าด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการ
ท างาน    ความท้าทายในการท างาน  การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน มี
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ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่
ความก้าวหน้าและความส าเร็จในงานไม่มีความสัมพันธ์  ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย
ของ ศิริจันทร์ พรหมสุวรรณศิริ (2549:84) ซึ่งจากผลการศึกษาเรื่องความผูกพัน
ต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อองค์การ ได้แก่
ลักษณะองค์การ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ การรับรู้ระหว่างปฏิบัติ และการจูงใจใน
งานในด้านลักษณะงาน พบว่า ความก้าวหน้าในการท างาน ด้านความท้าทาย
ของงาน ด้านความมีอิสระในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การ โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าในการท างานมีระดับความสัมพันธ์สูงกว่า
ด้านอื่น  

จากการพิจารณา ด้านปัจจัยความก้าวหน้า และความส าเร็จในงานของ
พนักงานรายวันบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด ซึ่งพบว่า ไม่มีนัยสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การน้ัน เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ ปรากฏว่าพนักงานรายวันของ
บริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด ให้ความคิดเห็นในประเด็น สามารถท างานได้ตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ และในข้อ ความขยัน และตั้งใจท างานแม้จะมีมากเท่าไรก็ไม่ท า
ให้ได้รับการปรับต าแหน่งขึ้นได้  อยู่ในระดับสูง 

 จึงสรุปได้ว่าในกรณีศึกษาท่ีพนักงานรายวันของบริษัท ทวินส์ สเปเชียล 
จ ากัด ได้ว่า แม้พนักงานจะมีความสามารถในการท างานได้ตามเป้าหมายตามท่ี
บริษัทตั้งไว้ แต่ก็มิได้เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีท าให้พนักงานเหล่าน้ันมีโอกาสได้
ปรับต าแหน่งสูงขึ้นได้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดอันหน่ึงท่ีท าให้ปัจจัยด้านความก้าวหน้า
และความส าเร็จในงาน ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การในกรณีของพนักงานรายวันบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด 
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5.2.4 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การ 

 จากการพิจารณาพบว่าในปัจจัยความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับความสัมพันธ์ต่ า จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับหัวหน้างานถือเป็นปัจจัยแวดล้อมท่ีท าให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในการท างานตามทฤษฎีสองปัจจัย ท าให้พนักงานมีความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์องค์การ และยังคงต้องการเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป แต่ในกรณี
มีความสัมพันธ์ท่ีไม่ดี ย่อมท าให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน หรือ
อาจท าให้รู้สึกว่าตนเองไม่มีความส าคัญ จึงไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกับองค์การ 
และท าให้พนักงานต้องออกจากองค์การไป 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
 

5.3.1  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการ ธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ ซึ่งสามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ 
การฝึกอบรมพัฒนาความรู้เฉพาะสายอาชีพ  นับว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้  เพ่ือให้สมาชิกองค์การ
สามารถพัฒนา ปรับเปล่ียนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อ ทัศนคติ และ
ค่านิยมให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การและสังคมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
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5.3.2. ผู้บริหารควรเสริมสร้างความปรารถนาของพนักงานให้มีวาม
ประสงค์ท่ีจะอยู่กับองค์การ ด้วยการเก็บข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ
ของพนักงาน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในแนวทางหรือ
กิจกรรมของบริษัท ตลอดจนมีการก าหนดเงื่อนไขและโอกาสความก้าวหน้าใน
สายอาชีพหรือผลตอบแทนด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละต าแหน่งงานเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ร่วมและหรือในทิศทางเดียวกับการ
เติบโตขององค์การ  

5.3.3 ผู้บริหารควรมีการบรรจุพนักงานรายวันเป็นลูกจ้างประจ าเพ่ือให้
พนักงานเกิดความมั่นคง และได้รับสวัสดิการจากรัฐเพ่ิมขึ้นตามสถานการณ์จ้าง
งาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดขวัญและก าลังใจท่ีดีต่อพนักงานกลุ่มน้ีให้มีความ
ผูกพันกับองค์การมากยิ่งขึ้น 
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

5.4.1  ควรศึกษาถึงแนวทางในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทวินส์ สเปเชียล จ ากัด เพ่ือน าผลของการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การต่อไป 

5.4.2  ควรท าการศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ทวินส์       สเปเชียล จ ากัด  
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