
 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทักฤษณะมงคล จาํกดั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานต่อบริษทักฤษณะ
มงคล จาํกดั ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทักฤษณะมงคล จาํกดั จาํนวน 175 คน  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  สามารถสรุปผล  อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อาย ุ 21-30 ปี 

สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษาไม่เกินมธัยมศึกษาปีท่ี 3 รายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 8,000 บาท  
ระยะเวลาการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี และระดบัตาํแหน่งเป็นพนกังานรายวนั  
 

ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะงานทีป่ฏิบตัิของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความหลากหลายของงาน และให้ความสําคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในระดบั
ปานกลางไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เท่ากนั   ความมี
เอกลกัษณ์ของงาน และผลป้อนกลบัของงาน  

ด้านความมีอิสระในการทํางาน ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ องคก์รให้
โอกาสในการกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงาน การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนในการ
แก้ไขปัญหา และการควบคุมดูแลการทาํงานโดยไม่ทาํให้รู้สึกอึดอัด เท่ากัน   และให้ระดับ
ความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ กฎระเบียบส่วนใหญ่ของหน่วยงานใหอิ้สระในการ
ทาํงาน และ องคก์รเปิดโอกาสใหน้าํเสนอส่ิงใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเสมอ  

ด้านความหลากหลายของงาน ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสําคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากเรียงลาํดบัคืองานท่ี
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ทาํอยู่ตอ้งใช้ทกัษะความรู้ความสามารถหลายด้านประกอบกัน งานท่ีทาํเป็นงานท่ีทา้ทาย
ความสามารถตลอดเวลา  งานท่ีทําต้องใช้ความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติหน้าท่ี และให้ระดับ
ความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ งานท่ีทาํเป็นงานท่ีน่าสนใจ ไม่เป็นงานท่ีซํ้ าซากจาํเจ  
และการมีโอกาสใชว้ิธีการต่างๆ ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมในการทาํงาน  

ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง  ในปัจจัยย่อยให้ระดับความสําคัญมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง
เรียงลาํดบัคือการรับรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ร การท่ีสามารถ
มองเห็นผลสาํเร็จจากการทาํงานไดอ้ย่างชดัเจน งานท่ีทาํมีการระบุวิธีการทาํงาน และขั้นตอนใน
การทาํงานอย่างชัดเจน เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงานสามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั้นได้ดว้ย
ตนเอง การท่ีสามารถทาํงานในความรับผดิชอบโดยไม่ตอ้งของคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น  

ด้านผลป้อนกลบัของงาน ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัปานกลาง   ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางเรียงลาํดบัคือ
ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาเห็นคุณค่าในความพยายามทุ่มเทใน
การทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การรับรู้ผลการปฏิบติังานของตนเอง การประเมินผลงานท่ีผา่นมา
ค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริง การประเมินผลงานท่ีผ่านมาค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริง ผลงานท่ี
ผา่นมาสามารถเป็นกาํลงัใจท่ีจะพฒันางานใหดี้ข้ึน  

ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสําคญั
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ
งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์ร   และใหร้ะดบัความสาํคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดับปานกลางได้แก่ งานท่ีทาํมีโอกาสได้ทาํความสนิทสนมกับบุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็น
ผูร่้วมงานหรือผูม้าติดต่องาน  ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน การทาํงานภายใน
องคก์รจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างทาํ การมีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็น
ระหวา่งเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร  
   

ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยลกัษณะงานทีป่ฏิบัตขิองผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนก
ตามเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบตัิงาน 

3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยลกัษณะงานทีป่ฏิบตัิของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม 
เพศ 

ด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ   ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสําคญัมากได้แก่  ด้านความหลากหลายของงาน  ปัจจยัย่อยท่ีให้ระดับ
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ความสําคญัในระดับปานกลางได้แก่ ด้านความมีอิสระในการทาํงาน  ด้านงานท่ีมีโอกาส
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน  และดา้นผลป้อนกลบัของงาน  

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ระดบัความสาํคญัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  ดา้นความหลากหลายของงาน ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้นดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน  ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  ดา้นผลป้อนกลบัของงาน  

ด้านความมีอิสระในการทํางาน  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดบัความสําคญั
โดยรวมในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากไดแ้ก่ องคก์ร
ให้โอกาสในการกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงาน การควบคุม ดูแลการทาํงานโดยไม่ทาํใหรู้้สึก
อึดอดั การไดใ้ช้ความรู้ความสามารถของตนในการแก้ไขปัญหา  สําหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดับ
ความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลางได้แก่ องค์กรเปิดโอกาสให้นําเสนอส่ิงใหม่ๆ ในการ
ปฏิบติังานเสมอ กฎระเบียบส่วนใหญ่ของหน่วยงานใหอิ้สระในการทาํงาน  
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ใน
ปัจจัยย่อยให้ระดับความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ได้แก่องค์กรให้โอกาสในการกาํหนด
เป้าหมายและวิธีการทาํงาน  สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง
ไดแ้ก่การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนในการแกไ้ขปัญหา   การควบคุมดูแลการทาํงานโดยไม่
ทาํให้รู้สึกอึดอดั กฎระเบียบส่วนใหญ่ของหน่วยงานให้อิสระในการทาํงาน องคก์รเปิดโอกาสให้
นาํเสนอส่ิงใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเสมอ   

ด้านความหลากหลายของงาน  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหร้ะดบัความสาํคญัท่ีมี 
ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั งานท่ีทาํเป็น
งานท่ีทา้ทายความสามารถตลอดเวลา  งานท่ีทาํตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหนา้ท่ี   สาํหรับ
ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่งานท่ีทาํเป็นงานท่ีน่าสนใจ ไม่
เป็นงานท่ีซํ้ าซากจาํเจ และการมีโอกาสใชว้ิธีการต่างๆ ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจาก เดิมในการ
ทาํงาน   

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ใน
ปัจจัยย่อยให้ระดับความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ได้แก่งานท่ีทาํอยู่ต้องใช้ทักษะความรู้
ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั งานท่ีทาํเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถตลอดเวลา   สาํหรับ
ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่งานท่ีทาํเป็นงานท่ีน่าสนใจ ไม่
เป็นงานท่ีซํ้ าซากจาํเจ  งานท่ีทาํตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหน้าท่ี  การมีโอกาสใชว้ิธีการ
ต่างๆ ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมในการทาํงาน   
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ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดบัความสําคญั
โดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่
การรับรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ร การท่ีสามารถมองเห็นผลสําเร็จ
จากการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน  การท่ีสามารถทาํงานในความรับผดิชอบโดยไม่ตอ้งของคาํแนะนาํ
จากผูอ่ื้น งานท่ีทาํมีการระบุวิธีการทาํงาน และขั้นตอนในการทาํงานอยา่งชดัเจน เม่ือเกิดปัญหาใน
การทาํงานสามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั้นไดด้ว้ยตนเอง   

  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ใน
ปัจจยัย่อยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่ การท่ีสามารถมองเห็นผลสาํเร็จจาก
การทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน   สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง
ไดแ้ก่ การรับรู้หนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ร งานท่ีทาํมีการระบุวิธีการ
ทาํงาน และขั้นตอนในการทาํงานอยา่งชดัเจน   เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงานสามารถดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหานั้นไดด้ว้ยตนเอง  การท่ีสามารถทาํงานในความรับผิดชอบโดยไม่ตอ้งของคาํแนะนาํ
จากผูอ่ื้น   

ด้านผลป้อนกลับของงาน  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดบัความสาํคญัโดยรวม
ในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัไดแ้ก่
ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาเห็นคุณค่าในความพยายามทุ่มเทใน
การทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การประเมินผลงานท่ีผา่นมาค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริง   การ
รับรู้ผลการปฏิบติังานของตนเอง ผลงานท่ีผา่นมาสามารถเป็นกาํลงัใจท่ีจะพฒันางานใหดี้ข้ึน   
  ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ใน 
ปัจจัยย่อยให้ระดับความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลางเรียงลาํดับได้แก่ การรับรู้ผลการ
ปฏิบติังานของตนเอง  ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาเห็นคุณค่าใน
ความพยายามทุ่มเทในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผลงานท่ีผา่นมาสามารถเป็นกาํลงัใจท่ีจะ
พฒันางานใหดี้ข้ึน  และการประเมินผลงานท่ีผา่นมาค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริง   

ด้านงานทีมี่โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหร้ะดบัความ  
สาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความ สาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากไดแ้ก่ 
งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบั
ความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ งานท่ีทาํมีโอกาสไดท้าํความสนิทสนมกบับุคคลอ่ืน
ทั้งท่ีเป็นผูร่้วมงานหรือผูม้าติดต่องาน  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน การ
ทาํงานภายในองคก์ารจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างทาํ  และการมีโอกาสในการร่วม
แสดงความคิดเห็นระหวา่งเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร  
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 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง   ใน
ปัจจยัย่อยให้ระดับความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ได้แก่งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อ
ประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร งานท่ีทาํมีโอกาสไดท้าํความสนิทสนมกบับุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็น
ผูร่้วมงานหรือผูม้าติดต่องาน  สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง
ไดแ้ก่  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นไปอย่างราบร่ืน การทาํงานภายในองคก์ารจะทาํงาน
ร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างทาํ การมีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างเพ่ือน
ร่วมงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร  
 

3.2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยลกัษณะงานทีป่ฏิบตัิของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
ด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ  ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน 30 ปี ใหร้ะดบัความสาํคญัมี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงลาํดบัไดแ้ก่  ดา้นความหลากหลายของงาน  ดา้นความมีอิสระใน
การทาํงาน  ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน  และดา้นผล
ป้อนกลบัของงาน  

ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31 ปีข้ึนไป ให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสาํคญั
มากไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของงาน ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ดา้นความมีอิสระ
ในการทาํงาน  สาํหรับปัจจยัท่ีใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นความ
มีเอกลกัษณ์ของงาน  และดา้นผลป้อนกลบัของงาน   

ด้านความมีอสิระในการทาํงาน  ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน 30 ปีใหร้ะดบัความ  
สาํคญัในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่องคก์รให้
โอกาสในการกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงาน สาํหรับปัจจยัท่ีใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดับปานกลางได้แก่  การควบคุมดูแลการทาํงานโดยไม่ทาํให้รู้สึกอึดอัด การได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนในการแก้ไขปัญหา กฎระเบียบส่วนใหญ่ของหน่วยงานให้อิสระในการ
ทาํงาน และองคก์รเปิดโอกาสใหน้าํเสนอส่ิงใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเสมอ 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัมาก ใน
ปัจจัยย่อยให้ระดับความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ได้แก่องค์กรให้โอกาสในการกาํหนด
เป้าหมายและวิธีการทาํงาน  การได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการแก้ไขปัญหา  การ
ควบคุมดูแลการทาํงานโดยไม่ทาํให้รู้สึกอึดอดั สําหรับปัจจยัท่ีให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลางไดแ้ก่กฎระเบียบส่วนใหญ่ของหน่วยงานให้อิสระในการทาํงาน และองคก์รเปิด
โอกาสใหน้าํเสนอส่ิงใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเสมอ  
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ด้านความหลากหลายของงาน  ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี ใหร้ะดบั 
ความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั งานท่ีทาํเป็นงานท่ีทา้
ทายความสามารถตลอดเวลา  งานท่ีทาํตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหนา้ท่ี  สาํหรับปัจจยัยอ่ย
ท่ีใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ งานท่ีทาํเป็นงานท่ีน่าสนใจ ไม่เป็นงานท่ี
ซํ้าซากจาํเจ   และการมีโอกาสใชว้ิธีการต่างๆ ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมในการทาํงาน   

 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31 ปีข้ึนไป ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัมาก  ใน
ปัจจัยย่อยให้ระดับความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ได้แก่งานท่ีทาํอยู่ต้องใช้ทักษะความรู้
ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั งานท่ีทาํเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถตลอดเวลา  งานท่ีทาํ
ตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหน้าท่ี   สําหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลางไดแ้ก่ งานท่ีทาํเป็นงานท่ีน่าสนใจ ไม่เป็นงานท่ีซํ้ าซากจาํเจ การมีโอกาสใชว้ิธีการ
ต่างๆ ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมในการทาํงาน   

ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน 30 ปี ใหร้ะดบัความ  
สาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความ สาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง
ไดแ้ก่ การรับรู้หนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ร การท่ีสามารถมองเห็น
ผลสาํเร็จจากการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน งานท่ีทาํมีการระบุวิธีการทาํงาน และขั้นตอนในการทาํงาน
อยา่งชดัเจน  เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงานสามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั้นไดด้ว้ยตนเอง  การท่ี
สามารถทาํงานในความรับผดิชอบโดยไม่ตอ้งของคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น  
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31 ปีข้ึนไปใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง 
ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่การรับรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบของ
แต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ร สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง
ไดแ้ก่ การท่ีสามารถมองเห็นผลสาํเร็จจากการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน งานท่ีทาํมีการระบุวิธีการ
ทาํงาน และขั้นตอนในการทาํงานอยา่งชดัเจน  เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงานสามารถดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหานั้นไดด้ว้ยตนเอง  การท่ีสามารถทาํงานในความรับผดิชอบโดยไม่ตอ้งของคาํแนะนาํ
จากผูอ่ื้น   
  ด้านผลป้อนกลบัของงาน   ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน 30 ปีใหร้ะดบัความสาํคญั 
โดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชาเห็นคุณค่าในความพยายามทุ่มเทใน
การทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การประเมินผลงานท่ีผา่นมาค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริง  การ
รับรู้ผลการปฏิบติังานของตนเอง ผลงานท่ีผา่นมาสามารถเป็นกาํลงัใจท่ีจะพฒันางานใหดี้ข้ึน   
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 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 31 ปีข้ึนไปใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง 
ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจ
จากผูร่้วมงาน   สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ 
ผูบ้งัคบับญัชาเห็นคุณค่าในความพยายามทุ่มเทในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบั บญัชา การรับรู้ผลการ
ปฏิบติังานของตนเอง  การประเมินผลงานท่ีผา่นมาค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริง และผลงานท่ีผา่น
มาสามารถเป็นกาํลงัใจท่ีจะพฒันางานใหดี้ข้ึน  

ด้านงานทีมี่โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อืน่  ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน 30 ปีใหร้ะดบั
ความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร งานท่ีทาํมี
โอกาสไดท้าํความสนิทสนมกบับุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูร่้วมงานหรือผูม้าติดต่องาน ความสัมพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงานเป็นไปอย่างราบร่ืน การทาํงานภายในองคก์ารจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าต่าง
คนต่างทาํ  และการมีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบักิจกรรม
ต่างๆ ขององคก์าร  

ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31 ปีข้ึนไปให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัมาก ใน
ปัจจยัย่อยให้ระดับความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ได้แก่งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อ
ประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร งานท่ีทาํมีโอกาสไดท้าํความสนิทสนมกบับุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็น
ผูร่้วมงานหรือผูม้าติดต่องาน  ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน สาํหรับปัจจยัยอ่ย
ท่ีให้ระดับความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลางได้แก่ การทาํงานภายในองค์การจะทาํงาน
ร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างทาํ การมีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างเพ่ือน
ร่วมงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร  

 
3.3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยลกัษณะงานทีป่ฏบิัติของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม 

รายได้ต่อเดือน 

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 8,000 บาทให้
ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลางเรียงลาํดบัไดแ้ก่  ดา้นความหลากหลายของงาน 
ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของ
งาน และดา้นผลป้อนกลบัของงาน  

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน  8,000 บาทข้ึนไปใหร้ะดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบั
สาํคญัมากเรียงลาํดบัไดแ้ก่  ดา้นความหลากหลายของงาน ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
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สาํหรับปัจจยัท่ีใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน ดา้นความมี
เอกลกัษณ์ของงาน และดา้นผลป้อนกลบัของงาน  

ด้านความมีอิสระในการทํางาน  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 8,000 
บาท ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ องคก์รให้โอกาสในการกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงาน  การไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถของตนในการแก้ไขปัญหา การควบคุมดูแลการทาํงานโดยไม่ทาํให้รู้สึกอึดอัด  
สาํหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ องคก์รเปิดโอกาสให้
นาํเสนอส่ิงใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเสมอ กฎระเบียบส่วนใหญ่ของหน่วยงานให้อิสระในการ
ทาํงาน  

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 8,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวม
ในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่องคก์รใหโ้อกาส
ในการกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงาน  สําหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลางไดแ้ก่ การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนในการแกไ้ขปัญหา การควบคุมดูแล
การทาํงานโดยไม่ทาํให้รู้สึกอึดอดั กฎระเบียบส่วนใหญ่ของหน่วยงานให้อิสระในการทาํงาน 
องคก์รเปิดโอกาสใหน้าํเสนอส่ิงใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเสมอ  

ด้านความหลากหลายของงาน  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน เกิน 8,000 บาท   
ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั งานท่ีทาํเป็น
งานท่ีทา้ทายความสามารถตลอดเวลา  สาํหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลางไดแ้ก่ งานท่ีทาํตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหนา้ท่ี   งานท่ีทาํเป็นงานท่ีน่าสนใจ ไม่
เป็นงานท่ีซํ้าซากจาํเจ  การมีโอกาสใชว้ิธีการต่างๆ ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมในการทาํงาน   

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 8,000 บาทข้ึนไป  ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมใน
ระดบัมาก ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่ งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะ
ความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั งานท่ีทาํเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถตลอดเวลา  งาน
ท่ีทาํตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหนา้ท่ี  งานท่ีทาํเป็นงานท่ีน่าสนใจ ไม่เป็นงานท่ีซํ้าซากจาํเจ   
สาํหรับปัจจยัท่ีใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ การมีโอกาสใชว้ิธีการต่างๆ 
ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมในการทาํงาน   
 ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท 
ให้ระดบัความสําคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การรับรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองค์กร  การท่ี
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สามารถมองเห็นผลสาํเร็จจากการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน  งานท่ีทาํมีการระบุวิธีการทาํงาน และ
ขั้นตอนในการทาํงานอยา่งชดัเจน  เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงานสามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั้น
ไดด้ว้ยตนเอง  และการท่ีสามารถทาํงานในความรับผดิชอบโดยไม่ตอ้งของคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 8,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวม
ในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่การท่ี
สามารถมองเห็นผลสาํเร็จจากการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน  งานท่ีทาํมีการระบุวิธีการทาํงาน และ
ขั้นตอนในการทาํงานอยา่งชดัเจน การรับรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ร 
เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงานสามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั้นไดด้ว้ยตนเอง และการท่ีสามารถ
ทาํงานในความรับผดิชอบโดยไม่ตอ้งของคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น  

ด้านผลป้อนกลบัของงาน  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท ให ้
ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงาน   ผูบ้งัคบั บญัชาเห็นคุณค่าในความ
พยายามทุ่มเทในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  การรับรู้ผลการปฏิบติังานของตนเอง  การ
ประเมินผลงานท่ีผา่นมาค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริง  ผลงานท่ีผา่นมาสามารถเป็นกาํลงัใจท่ีจะ
พฒันางานใหดี้ข้ึน   
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 8,000 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวม
ในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากไดแ้ก่ผลงานท่ีเกิดข้ึน
ไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงาน สาํหรับปัจจยัท่ีใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง
ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาเห็นคุณค่าในความ พยายามทุ่มเทในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผลงานท่ี
ผา่นมาสามารถเป็นกาํลงัใจท่ีจะพฒันางานใหดี้ข้ึน  การรับรู้ผลการปฏิบติังานของตนเอง   และการ
ประเมินผลงานท่ีผา่นมาค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริง  

ด้านงานทีมี่โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อืน่  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไม่เกิน  
8,000 บาท ให้ระดบัความสําคญัโดยรวมในระดบัปานกลางในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสําคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่ งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆในองคก์าร 
สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบั  ปานกลางไดแ้ก่ งานท่ีทาํมีโอกาสไดท้าํ
ความสนิทสนมกบับุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูร่้วมงานหรือผูม้าติดต่องาน ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน
เป็นไปอยา่งราบร่ืน การทาํงานภายในองคก์ารจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างทาํ และ
การมีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นระหวา่งเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร  
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ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน  8,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมใน
ระดับมาก  ในปัจจัยย่อยให้ระดับความสําคัญมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ได้แก่ งานท่ีทาํมีความ
จาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร  งานท่ีทาํมีโอกาสไดท้าํความสนิทสนมกบั
บุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูร่้วมงานหรือผูม้าติดต่องาน สาํหรับปัจจยัท่ีให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลางไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นไปอย่างราบร่ืน  การทาํงานภายใน
องคก์ารจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างทาํ การมีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็น
ระหวา่งเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร  
 

3.3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยลกัษณะงานทีป่ฏิบตัิของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

ด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน นอ้ยกวา่ 5 ปี   
ใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของงาน   สาํหรับปัจจยัท่ี
ให้ความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  ดา้นงานท่ีมี
โอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น   ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน  และ ดา้นผลป้อนกลบัของงาน   

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน 5-10 ปี  ให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้นความหลากหลายของงาน ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  สาํหรับปัจจยัท่ี
ใหค้วามสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่  ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ดา้นผล
ป้อนกลบัของงาน  และดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน  

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี  ใหร้ะดบัความสาํคญั 
มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้นความหลากหลายของงาน  ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
สําหรับปัจจยัท่ีให้ความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  
ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน  และดา้นผลป้อนกลบัของงาน  

ด้านความมีอสิระในการทาํงาน  ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน นอ้ย 
กว่า 5 ปี  ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง   ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสาํคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่องคก์รให้โอกาสในการกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงาน   การ
ควบคุมดูแลการทาํงานโดยไม่ทาํใหรู้้สึกอึดอดั สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลางไดแ้ก่  การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนในการแกไ้ขปัญหา   องคก์รเปิด
โอกาสให้นาํเสนอส่ิงใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเสมอ  และกฎระเบียบส่วนใหญ่ของหน่วยงานให้
อิสระในการทาํงาน  
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 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน 5-10 ปี  ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวม
ในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่  องคก์รใหโ้อกาสใน
การกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงาน  การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนในการแกไ้ขปัญหา 
การควบคุมดูแลการทาํงานโดยไม่ทาํให้รู้สึกอึดอดั สําหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัความสําคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ กฎระเบียบส่วนใหญ่ของหน่วยงานให้อิสระในการทาํงาน และ
องคก์รเปิดโอกาสใหน้าํเสนอส่ิงใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเสมอ  
 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน มากกว่า 10 ปี  ให้ระดบัความสาํคญั
โดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่  องคก์รให้
โอกาสในการกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงาน  สําหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัความสําคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนในการแกไ้ขปัญหา  การ
ควบคุมดูแลการทาํงานโดยไม่ทาํใหรู้้สึกอึดอดั   กฎระเบียบส่วนใหญ่ของหน่วยงานให้อิสระใน
การทาํงานและ องคก์รเปิดโอกาสใหน้าํเสนอส่ิงใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเสมอ  

ด้านความหลากหลายของงาน   ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน นอ้ย 
กวา่ 5 ปี  ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั งานท่ีทาํเป็น
งานท่ีทา้ทายความสามารถตลอดเวลา งานท่ีทาํเป็นงานท่ีน่าสนใจ ไม่เป็นงานท่ีซํ้าซากจาํเจ  สาํหรับ
ปัจจยัยอ่ยท่ีใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ งานท่ีทาํตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี  และการมีโอกาสใชว้ิธีการต่างๆ ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมในการทาํงาน   

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน 5-10 ปี ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมใน
ระดบัมาก ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะ
ความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั  งานท่ีทาํเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถตลอดเวลา  
งานท่ีทาํตอ้งใช้ความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติหน้าท่ี  สําหรับปัจจัยย่อยท่ีให้ระดับความสําคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ งานท่ีทาํเป็นงานท่ีน่าสนใจ ไม่เป็นงานท่ีซํ้ าซากจาํเจ และการมี
โอกาสใชว้ิธีการต่างๆ ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมในการทาํงาน   

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน มากกวา่ 10 ปี ใหร้ะดบัความสาํคญั 
โดยรวมในระดบัมาก ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่งานท่ีทาํอยู่
ตอ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั งานท่ีทาํเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถ
ตลอดเวลา  งานท่ีทาํต้องใช้ความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติหน้าท่ี  สําหรับปัจจัยย่อยท่ีให้ระดับ
ความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ งานท่ีทาํเป็นงานท่ีน่าสนใจ ไม่เป็นงานท่ีซํ้ าซากจาํเจ   
และการมีโอกาสใชว้ิธีการต่างๆ ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมในการทาํงาน   
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ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน  ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน นอ้ย 
กวา่ 5 ปี  ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลาง ได้แก่การรับรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองค์กร  การท่ี
สามารถมองเห็นผลสาํเร็จจากการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน   งานท่ีทาํมีการระบุวิธีการทาํงาน และ
ขั้นตอนในการทาํงานอยา่งชดัเจน   เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงานสามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั้น
ไดด้ว้ยตนเอง  การท่ีสามารถทาํงานในความรับผดิชอบโดยไม่ตอ้งของคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น  

 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน  5-10 ปี  ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวม
ในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่การรับรู้หนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ร งานท่ีทาํมีการระบุวิธีการทาํงาน และขั้นตอนใน
การทาํงานอยา่งชดัเจน  การท่ีสามารถมองเห็นผลสาํเร็จจากการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน  สาํหรับ
ปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ การท่ีสามารถทาํงานในความ
รับผดิชอบโดยไม่ตอ้งของคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงานสามารถดาํเนินการแกไ้ข
ปัญหานั้นไดด้ว้ยตนเอง  

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน  มากกวา่ 10 ปีใหร้ะดบัความสาํคญั 
โดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่การท่ี
สามารถมองเห็นผลสําเร็จจากการทาํงานไดอ้ย่างชดัเจน งานท่ีทาํมีการระบุวิธีการทาํงาน และ
ขั้นตอนในการทาํงานอยา่งชดัเจน  การรับรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ร 
เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงานสามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั้นไดด้ว้ยตนเอง  การท่ีสามารถทาํงาน
ในความรับผดิชอบโดยไม่ตอ้งของคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น  

ด้านผลป้อนกลบัของงาน ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน นอ้ยกวา่ 5 ปี   
ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัมาก ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาเห็นคุณค่าในความ
พยายามทุ่มเทในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การประเมินผลงานท่ีผา่นมาค่อนขา้งตรงกบัความ
เป็นจริง  การรับรู้ผลการปฏิบติังานของตนเอง  และผลงานท่ีผา่นมาสามารถเป็นกาํลงัใจท่ีจะพฒันา
งานใหดี้ข้ึน   

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน 5-10 ปี  ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวม
ในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ผลงานท่ีเกิดข้ึน
ได้รับความสนใจจากผูร่้วมงาน  การประเมินผลงานท่ีผ่านมาค่อนข้างตรงกับความเป็นจริง    
ผูบ้งัคบับญัชาเห็นคุณค่าในความพยายามทุ่มเทในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   การรับรู้ผลการ
ปฏิบติังานของตนเอง  และผลงานท่ีผา่นมาสามารถเป็นกาํลงัใจท่ีจะพฒันางานใหดี้ข้ึน   
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ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี  ใหร้ะดบัความสาํคญั 
โดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ผลงาน
ท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงาน  สาํหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลางไดแ้ก่ การรับรู้ผลการปฏิบติังานของตนเอง  ผูบ้งัคบับญัชาเห็นคุณค่าในความ
พยายามทุ่มเทในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การประเมินผลงานท่ีผา่นมาค่อนขา้งตรงกบัความ
เป็นจริง  ผลงานท่ีผา่นมาสามารถเป็นกาํลงัใจท่ีจะพฒันางานใหดี้ข้ึน   

ด้านงานทีมี่โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อืน่  ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน  
นอ้ยกวา่ 5 ปี  ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร 
สาํหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่  งานท่ีทาํมีโอกาสไดท้าํ
ความสนิทสนมกบับุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูร่้วมงานหรือผูม้าติดต่องาน  ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน
เป็นไปอยา่งราบร่ืน  การทาํงานภายในองคก์ารจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างทาํ  และ
การมีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นระหวา่งเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร  

 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน 5-10 ปี  ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวม
ในระดบัมาก  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่งานท่ีทาํมีความ
จาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นไปอยา่ง
ราบร่ืน สําหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่  งานท่ีทาํมี
โอกาสไดท้าํความสนิทสนมกบับุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูร่้วมงานหรือผูม้าติดต่องาน  การทาํงานภายใน
องคก์ารจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างทาํ  และการมีโอกาสในการร่วมแสดงความ
คิดเห็นระหวา่งเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร  

 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 10 ปีข้ึนไป ให้ระดับความสําคัญ
โดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่งานท่ี
ทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร  งานท่ีทาํมีโอกาสไดท้าํความสนิท
สนมกบับุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูร่้วมงานหรือผูม้าติดต่องาน  ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานเป็นไป
อย่างราบร่ืน  สาํหรับปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่  การ
ทาํงานภายในองคก์ารจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมมากกวา่ต่างคนต่างทาํ  การมีโอกาสในการร่วมแสดง
ความคิดเห็นระหวา่งเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร   
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ส่วนที ่4  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานทีมี่ผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทกฤษณะมงคล จํากดั   

ปัจจัยประสบการณ์ในงาน  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลางเรียงลาํดบั ไดแ้ก่ดา้นทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร ดา้นความรู้สึกว่าตนมี
ความสาํคญัต่อองคก์ร  ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร  และดา้นความรู้สึก
วา่องคก์รพ่ึงพาได ้ 

ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญั 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความ สําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลางเรียงลาํดับคือความสําเร็จขององค์การท่ีเกิดข้ึนมาจากการท่ีพนักงานมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค ์ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสาํคญัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  การเปล่ียนแผนกท่ี
ทาํอยู่ไปยงัแผนกอ่ืน จะเกิดผลกระทบต่อแผนกเดิมอย่างมาก องคก์ารทาํให้รู้สึกว่าพนกังานเป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า และการไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ  

ด้านความรู้สึกว่าองค์การพึง่พาได้  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางเรียงลาํดบั
คือผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศใหก้บัหน่วยงาน  การ
ไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย   องคก์ารใหค้วาม
สนใจดูแลพนกังานในระหวา่งการทาํงานเสมอ การใชป้ระโยชน์จากระบบสวสัดิการขององคก์าร
ตรงกบัความตอ้งการ   และองคก์ารสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือนร้อนใหแ้ก่พนกังานได ้แมว้า่
เป็นเร่ืองส่วนตวั   

ด้านความคาดหวงัทีจ่ะได้รับการตอบสนองจากองค์การ ผูต้อบแบบสอบถามให ้
ระดบัความสําคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัปานกลางเรียงลาํดบัคือองคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ 
เช่น การฝึกอบรม การดูงานงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํตอ้งตรงกบัความรู้ความสามารถ และการ
ทาํงานกบัองคก์ารในปัจจุบนัมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ เท่ากนั องคก์ารหรือผูบ้งัคบับญัชาใหค้วาม
สนใจ เม่ือพนักงานปฏิบัติงานได้ดี  การพิจารณาผลงาน การข้ึนเงินเดือน การเล่ือนตาํแหน่ง
เหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน  
  ด้านทศันคติต่อเพือ่นร่วมงานและองค์การ  ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญั 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง
เรียงลาํดบัคือการไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ องคก์ารเป็นท่ีดึงดูด
ใจสาํหรับบุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน พนกังานทุกคนยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
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กนัองคก์ารจึงไม่มีความขดัแยง้ การท่ีพนักงานมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ืองงาน
และเร่ืองส่วนตัว นโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การท่ีใช้อยู่เป็นไปอย่างมีระบบและ
หลกัเกณฑ ์  

ส่วนที ่5  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานทีมี่ผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทกฤษณะมงคล จํากดั  จําแนกตามเพศ อายุ รายได้ต่อเดือนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 
 5.1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานทีมี่ผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ
ของพนักงานบริษัทกฤษณะมงคล จํากดั  จําแนกตามเพศ 

ด้านประสบการณ์ในงาน  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวม
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร รองลงมา 
ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจาก
องคก์าร และดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้ 

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลางเรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร รองลงมา ดา้นความรู้สึกวา่ตนมี
ความสาํคญัต่อองคก์าร ดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้  และดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ
ตอบสนองจากองคก์าร   

ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์กร ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหร้ะดบั 
ความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลางไดแ้ก่องคก์ารทาํให้รู้สึกว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า ความสําเร็จขององค์การท่ี
เกิดข้ึน มาจากการท่ีพนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ผูบ้ ังคบั บัญชาให้ความสําคญัต่อ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั การเปล่ียนแผนกท่ีทาํอยู่ไปยงัแผนกอ่ืน จะเกิดผลกระทบต่อ
แผนกเดิมอยา่งมาก   การไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ   

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  ใน
ปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ความสาํเร็จขององคก์ารท่ีเกิดข้ึน 
มาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์องคก์ารทาํใหรู้้สึกวา่พนกังานเป็นทรัพยากร
บุคคลท่ีมีค่า ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั การไดรั้บมอบหมาย
ใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ และการเปล่ียนแผนกท่ีทาํอยูย่งัแผนกอ่ืน จะเกิดผลกระทบต่อ
แผนกเดิมอยา่งมาก  

ด้านความรู้สึกว่าองค์การพึง่พาได้  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใหร้ะดบัความสาํคญั
โดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่
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ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศให้กบัหน่วยงาน การ
ได้รับปัจจยัสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ีหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย การใช้
ประโยชน์จากระบบสวสัดิการขององคก์ารตรงกบัความตอ้งการ  องคก์ารให้ความสนใจดูแล
พนกังานในระหว่างการทาํงานเสมอ และองคก์ารสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือนร้อนให้แก่
พนกังานได ้แมว้า่เป็นเร่ืองส่วนตวั  

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  ใน
ปัจจยัย่อยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากองคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศใหก้บัหน่วยงาน องคก์ารใหค้วามสนใจดูแลพนกังาน
ในระหว่างการทาํงานเสมอการใชป้ระโยชน์จากระบบสวสัดิการขององคก์ารตรงกบัความตอ้งการ  
การไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย และองคก์าร
สามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือนร้อนใหแ้ก่พนกังานได ้แมว้า่เป็นเร่ืองส่วนตวั  

ด้านความรู้สึกว่าความคาดหวงัทีจ่ะได้รับการตอบสนองจากองค์การ  ผูต้อบแบบ 
สอบถามเพศชายใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญั
มีค่าเฉล่ียในระดบัมากไดแ้ก่การพิจารณาผลงาน การข้ึนเงินเดือน การเล่ือนตาํแหน่งเหมาะสมกบัผล
การปฏิบติังาน สาํหรับปัจจยัยอ่ยท่ีให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่  องคก์าร
สนบัสนุนให้พนกังานไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม การดูงาน งานท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้ทาํตอ้งตรงกบัความรู้ความสามารถ  การทาํงานกบัองคก์ารในปัจจุบนัมีโอกาส
กา้วหนา้ในอาชีพ  และองคก์ารหรือผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนใจ เม่ือพนกังานปฏิบติังานไดดี้  

ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงให้ระดบัความสําคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ใน
ปัจจยัย่อยให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากไดแ้ก่องค์การสนับสนุนให้พนักงานไดมี้
โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม การดูงาน  งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํตอ้ง
ตรงกบัความรู้ความสามารถ การทาํงานกบัองคก์ารในปัจจุบนัมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ องคก์าร
หรือผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนใจ เม่ือพนกังานปฏิบติังานไดดี้  การพิจารณาผลงานการข้ึนเงินเดือน 
การเล่ือนตาํแหน่งเหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน  

ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ  ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายให้ระดบั
ความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง ได้แก่องค์กรเป็นท่ีดึงดูดใจสําหรับบุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน การไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ พนกังานทุกคนยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
กนั องคก์ารจึงไม่มีความขดัแยง้ การท่ีพนกังานมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ืองงาน
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และเร่ืองส่วนตวั  และนโยบายการบริหารงานบุคคลขององคก์ารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นไปอยา่งมีระบบและ
หลกัเกณฑ ์ 

ผูต้อบแบบ สอบถามเพศหญิงให้ระดบัความสําคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  ใน
ปัจจัยย่อยให้ระดับความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง ได้แก่การได้รับความร่วมมือจาก
ผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ พนักงานทุกคนยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
องคก์ารจึงไม่มีความขดัแยง้ องคก์รเป็นท่ีดึงดูดใจสาํหรับบุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน  การ
ท่ีพนกังานมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั  และนโยบายการ
บริหารงานบุคคลขององคก์ารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นไปอยา่งมีระบบและหลกัเกณฑ ์ 
 

5.2 ข้อมูลเกีย่วกบัประสบการณ์ในงานทีมี่ผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทกฤษณะมงคล จํากดั จําแนกตามอายุ 

ประสบการณ์ในงาน  ผูต้อบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 30 ปี ให้ระดบัความสาํคญัมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลางเรียงลาํดบัคือดา้นทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ ดา้น
ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร  
และดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้  

ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลางเรียงลาํดบัคือดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ
ตอบสนองจากองคก์าร ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร และดา้นความรู้สึกวา่องคก์าร
พึ่งพาได ้ 

ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน 30 ปีให ้
ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ความสาํเร็จขององคก์ารท่ีเกิดข้ึนมาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์ 
ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั องคก์ารทาํใหรู้้สึกวา่พนกังานเป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า การเปล่ียนแผนกท่ีทาํอยูไ่ปยงัแผนกอ่ืน จะเกิดผลกระทบต่อแผนกเดิมอยา่ง
มาก  และการไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ  

ผูต้อบแบบสอบถามอายุ  30 ปีข้ึนไปให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  
ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ความสําเร็จขององค์การท่ี
เกิดข้ึน มาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์ การเปล่ียนแผนกท่ีทาํอยูไ่ปยงัแผนกอ่ืน 
จะเกิดผลกระทบต่อแผนกเดิมอยา่งมาก ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสาํคญัต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่า
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เทียมกนั  และการไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ  และองคก์ารทาํให้รู้สึก
วา่พนกังานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า  

ด้านความรู้สึกว่าองค์การพึง่พาได้  ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่เกิน 30 ปีใหร้ะดบั 
ความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากองค์การคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศให้กบั
หน่วยงาน การไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การใชป้ระโยชน์จากระบบสวสัดิการขององคก์รตรงกบัความตอ้งการ องคก์ารสามารถคล่ีคลาย
ปัญหาความเดือนร้อนใหแ้ก่พนกังานได ้ แมว้่าเป็นเร่ืองส่วนตวั  และองคก์ารให้ความสนใจดูแล
พนกังานในระหวา่งการทาํงานเสมอ 

ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31 ปีข้ึนไปใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  
ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากองคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศใหก้บัหน่วยงาน องคก์ารใหค้วามสนใจดูแลพนกังาน
ในระหวา่งการทาํงานเสมอ  การใชป้ระโยชน์จากระบบสวสัดิการขององคก์รตรงกบัความตอ้งการ  
การไดรั้บปัจจยัสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  และ
องคก์ารสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือนร้อนใหแ้ก่พนกังานได ้แมว้า่เป็นเร่ืองส่วนตวั  

ด้านความรู้สึกว่าความคาดหวงัทีจ่ะได้รับการตอบสนองจากองค์การ  ผูต้อบแบบ 
สอบถามอายไุม่เกิน 30 ปี ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบั
ความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่องคก์ารสนับสนุนให้พนักงานไดมี้โอกาสพฒันา
ความรู้ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม การดูงาน  งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํตอ้งตรงกบัความรู้
ความสามารถ  การทาํงานกับองค์การในปัจจุบนัมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ  องค์การหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนใจ เม่ือพนกังานปฏิบติังานไดดี้ และการพิจารณาผลงาน การข้ึนเงินเดือน 
การเล่ือนตาํแหน่งเหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน  
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 31 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  
ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังาน
ไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม การดูงาน  งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
ตอ้งตรงกบัความรู้ความสามารถ    การทาํงานกบัองคก์ารในปัจจุบนัมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ  
องคก์ารหรือผูบ้งัคบับญัชาให้ความสนใจ เม่ือพนกังานปฏิบติังานไดดี้  และการพิจารณาผลงาน 
การข้ึนเงินเดือน การเล่ือนตาํแหน่งเหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน 

ด้านทศันคติต่อเพือ่นร่วมงานและองค์การ  ผูต้อบแบบ สอบถามอายไุม่เกิน  30 ปี ให้
ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัมาก  ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง 
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ไดแ้ก่  การไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ  พนกังานทุกคนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั องค์การจึงไม่มีความขดัแยง้ องค์การเป็นท่ีดึงดูดใจสําหรับ
บุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน  การท่ีพนกังานมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ือง
งานและเร่ืองส่วนตวั  และนโยบายการบริหารงานบุคคลขององคก์ารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นไปอยา่งมีระบบ
และหลกัเกณฑ ์ 

ผูต้อบแบบ สอบถามอาย ุ 30 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัมาก ใน
ปัจจยัย่อยให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ องคก์ารเป็นท่ีดึงดูดใจสําหรับ
บุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน  การท่ีพนกังานมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ือง
งานและเร่ืองส่วนตวั การไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ พนกังานทุก
คนยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั องคก์ารจึงไม่มีความขดัแยง้ และนโยบายการบริหารงาน
บุคคลขององคก์ารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นไปอยา่งมีระบบและหลกัเกณฑ ์ 

 

5.3 ข้อมูลเกีย่วกบัประสบการณ์ในงานทีมี่ผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทกฤษณะมงคล จํากดั จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ด้านประสบการณ์ในงาน  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 8,000 บาทให้
ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงลาํดบัคือ ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและ
องคก์าร  ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง
จากองคก์าร  ดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้ 

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 8,000 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลางเรียงลาํดบัคือดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร   ดา้นความรู้สึกวา่ตน
มีความสาํคญัต่อองคก์าร ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร  และดา้น
ความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้ 

ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ ผูต้อบแบบสอบถาม รายไดต่้อเดือนไม่ 
เกิน 8,000 บาท  ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญั
มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียม
กนั ความสาํเร็จขององคก์ารท่ีเกิดข้ึน มาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์ การ
เปล่ียนแผนกท่ีทาํอยูไ่ปยงัแผนกอ่ืน จะเกิดผลกระทบต่อแผนกเดิมอยา่งมาก องคก์ารทาํใหรู้้สึกวา่
พนกังานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า และการไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญัและ
น่าสนใจ  
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ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 8,000 บาทข้ึนไป  ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมใน
ระดบัมาก  ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ความสาํเร็จของ
องคก์ารท่ีเกิดข้ึน มาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสาํคญั
ต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั การเปล่ียนแผนกท่ีทาํอยูไ่ปยงัแผนกอ่ืน จะเกิดผลกระทบต่อ
แผนกเดิมอย่างมาก องค์การทาํให้รู้สึกว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า และการได้รับ
มอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ  

ด้านความรู้สึกว่าองค์การพึง่พาได้  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 8,000 
บาท  ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีได้
อุทิศให้กบัหน่วยงาน การไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  การใชป้ระโยชน์จากระบบสวสัดิการขององคก์ารตรงกบัความตอ้งการ  องคก์าร
สามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือนร้อนใหแ้ก่พนกังานได ้ แมว้่าเป็นเร่ืองส่วนตวั  และองคก์ารให้
ความสนใจดูแลพนกังานในระหวา่งการทาํงานเสมอ  
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 8,000 บาทข้ึนไป  ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวม
ในระดับปานกลาง   ในปัจจัยย่อยให้ระดับความสําคัญมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลางได้แก่
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับจากองค์การคุม้ค่ากับความอุตสาหะท่ีได้อุทิศให้กับหน่วยงาน  
องคก์ารให้ความสนใจดูแลพนกังานในระหว่างการทาํงานเสมอ  การไดรั้บปัจจยัสนับสนุนอย่าง
เพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  การใชป้ระโยชน์จากระบบสวสัดิการของ
องคก์ารตรงกบัความตอ้งการ และองคก์ารสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือนร้อนใหแ้ก่พนกังานได ้
แมว้า่เป็นเร่ืองส่วนตวั  

ด้านความรู้สึกว่าความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ  ผูต้อบ
แบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท  ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง 
ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังาน
ไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม การดูงาน การทาํงานกบัองคก์ารใน
ปัจจุบนัมีโอกาสกา้วหน้าในอาชีพ งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํตอ้งตรงกบัความรู้ความสามารถ  
องคก์ารหรือผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนใจ เม่ือพนกังานปฏิบติังานไดดี้ และการพิจารณาผลงาน การ
ข้ึนเงินเดือน การเล่ือนตาํแหน่งเหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน  

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 8,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวม
ในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ องคก์าร
สนบัสนุนให้พนกังานไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม การดูงาน งานท่ี
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ไดรั้บมอบหมายให้ทาํตอ้งตรงกบัความรู้ความสามารถ การทาํงานกบัองคก์ารในปัจจุบนัมีโอกาส
กา้วหนา้ในอาชีพ  องคก์ารหรือผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนใจ เม่ือพนกังานปฏิบติังานไดดี้  และการ
พิจารณาผลงาน การข้ึนเงินเดือน การเล่ือนตาํแหน่งเหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน  

ด้านทศันคติต่อเพือ่นร่วมงานและองค์การ ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 
8,000 บาท   ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ องคก์ารเป็นท่ีดึงดูดใจสาํหรับบุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน 
พนกังานทุกคนยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั องคก์ารจึงไม่มีความขดัแยง้ การท่ีพนกังานมี
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั  การไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ และนโยบายการบริหารงานบุคคลขององคก์ารท่ีใชอ้ยู่
เป็นไปอยา่งมีระบบและหลกัเกณฑ ์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 8,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวม
ในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ การไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูร่้วมงาน เม่ือต้องการความช่วยเหลือ  องค์การเป็นท่ีดึงดูดใจสําหรับ
บุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน พนกังานทุกคนยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั องคก์าร
จึงไม่มีความขดัแยง้ การท่ีพนักงานมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ืองงานและเร่ือง
ส่วนตวั และนโยบายการบริหารงานบุคคลขององคก์ารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นไปอยา่งมีระบบและหลกัเกณฑ ์ 
 

5.4 ข้อมูลเกีย่วกบัประสบการณ์ในงานทีมี่ผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทกฤษณะมงคล จํากดั จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในงาน  ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี  ให้
ระดบัความสาํคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร  ดา้นความ
คาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร  ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  และ
ดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้ 
 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน 5-10 ปี ใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและ
องคก์าร  ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร และดา้นความรู้สึกวา่องคก์าร
พึ่งพาได ้ 
 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน มากกวา่ 10 ปี ใหร้ะดบัความสาํคญัใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญั
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ต่อองคก์าร ดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารพึ่งพาได ้และดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจาก
องคก์าร  

ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ  ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการ 
ปฏิบติังานนอ้ยกว่า 5 ปี  ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบั
ความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลางได้แก่ความสําเร็จขององค์การท่ีเกิดข้ึน มาจากการท่ี
พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสําคญัต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกนั การเปล่ียนแผนกท่ีทาํอยูไ่ปยงัแผนกอ่ืน จะเกิดผลกระทบต่อแผนกเดิมอยา่งมาก  องคก์าร
ทําให้รู้สึกว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า  และ  การได้รับมอบหมายให้ทํางานท่ีมี
ความสาํคญัและน่าสนใจ  

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน 5-10 ปีใหร้ะดบัความสาํคญัท่ีมีผล 
ต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ีย 
ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ความสาํเร็จขององคก์ารท่ีเกิดข้ึน มาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการ 
สร้างสรรค ์ การไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ  ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วาม 
สาํคญัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  องคก์ารทาํใหรู้้สึกวา่พนกังานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี 
ค่า   และการเปล่ียนแผนกท่ีทาํอยูไ่ปยงัแผนกอ่ืน จะเกิดผลกระทบต่อแผนกเดิมอยา่งมาก  

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังานมากกว่า10 ปี ให้ระดบัความสําคญั
โดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่
ความสาํเร็จขององคก์ารท่ีเกิดข้ึน มาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์ ผูบ้งัคบับญัชา
ให้ความสาํคญัต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั (ค่าเฉล่ีย 3.32) การเปล่ียนแผนกท่ีทาํอยู่ไปยงั
แผนกอ่ืน จะเกิดผลกระทบต่อแผนกเดิมอย่างมาก (ค่าเฉล่ีย 3.25) องคก์ารทาํให้รู้สึกว่าพนักงาน
เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า  และการไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ  

ด้านความรู้สึกว่าองค์การพึ่งพาได้ ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังานนอ้ย
กว่า 5 ปี  ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะ
ท่ีไดอุ้ทิศให้กบัหน่วยงาน  การไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรืองานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  การใชป้ระโยชน์จากระบบสวสัดิการขององคก์ารตรงกบัความตอ้งการ   องคก์าร
ใหค้วามสนใจดูแลพนกังานในระหว่างการทาํงานเสมอ และองคก์ารสามารถคล่ีคลายปัญหาความ
เดือนร้อนใหแ้ก่พนกังานได ้แมว้า่เป็นเร่ืองส่วนตวั  
 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน  5-10 ปี ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง  ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่องคก์าร
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สามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือนร้อนใหแ้ก่พนกังานได ้แมว้่าเป็นเร่ืองส่วนตวั   ผลประโยชน์ตอบ
แทนท่ีไดรั้บจากองคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศให้กบัหน่วยงาน   การไดรั้บปัจจยั
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย องคก์ารให้ความสนใจดูแล
พนกังานในระหว่างการทาํงานเสมอ และการใชป้ระโยชน์จากระบบสวสัดิการขององคก์ารตรงกบั
ความตอ้งการ  

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน  มากกว่า 10 ปี ใหร้ะดบัความสาํคญั
โดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ 
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศให้กบัหน่วยงาน  การ
ไดรั้บปัจจยัสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ีหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย  การใช้
ประโยชน์จากระบบสวสัดิการขององคก์ารตรงกบัความตอ้งการ  องคก์ารสามารถคล่ีคลายปัญหา
ความเดือนร้อนใหแ้ก่พนกังานได ้ แมว้่าเป็นเร่ืองส่วนตวั และองคก์ารใหค้วามสนใจดูแลพนกังาน
ในระหวา่งการทาํงานเสมอ  

ด้านความรู้สึกว่าความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ  ผูต้อบ
แบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังานนอ้ยกว่า 5 ปี  ให้ระดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปาน
กลาง  ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่องคก์ารสนบัสนุนให้
พนกังานไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม การดูงาน  การทาํงานกบั
องคก์ารในปัจจุบนัมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ  องคก์ารหรือผูบ้งัคบับญัชาให้ความสนใจ เม่ือ
พนกังานปฏิบติังานไดดี้  งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํตอ้งตรงกบัความรู้ความสามารถ และการ
พิจารณาผลงาน การข้ึนเงินเดือน การเล่ือนตาํแหน่งเหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน  

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน 5-10 ปี   ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวม
ในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหท้าํตอ้งตรงกบัความรู้ความสามารถ  องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้โอกาสพฒันา
ความรู้ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม การดูงาน  การทาํงานกบัองคก์ารในปัจจุบนัมีโอกาส
กา้วหนา้ในอาชีพ องคก์ารหรือผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนใจ เม่ือพนกังานปฏิบติังานไดดี้ และการ
พิจารณาผลงาน การข้ึนเงินเดือน การเล่ือนตาํแหน่งเหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน  

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน มากกว่า 10 ปี ให้ระดบัความสาํคญั
โดยรวมในระดบัปานกลาง ในปัจจยัยอ่ยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ 
องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น การฝึกอบรม การดูงาน 
การทาํงานกบัองคก์ารในปัจจุบนัมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ  งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํตอ้งตรง
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กบัความรู้ความสามารถ  องคก์ารหรือผูบ้งัคบับญัชาให้ความสนใจ เม่ือพนกังานปฏิบติังานไดดี้  
และการพิจารณาผลงาน การข้ึนเงินเดือน การเล่ือนตาํแหน่งเหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน  

ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการ
ปฏิบติังานนอ้ยกว่า 5 ปี  ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง  ในปัจจยัยอ่ยใหร้ะดบั
ความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่การไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการ
ความช่วยเหลือ  พนกังานทุกคนยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั องคก์ารจึงไม่มีความขดัแยง้  
องคก์ารเป็นท่ีดึงดูดใจสาํหรับบุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน  การท่ีพนกังานมีสัมพนัธภาพท่ี
ดีกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั และ นโยบายการบริหารงานบุคคลขององคก์าร
ท่ีใชอ้ยูเ่ป็นไปอยา่งมีระบบและหลกัเกณฑ ์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน 5-10 ปี ใหร้ะดบัความสาํคญัโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง  ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่การไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ  องค์การเป็นท่ีดึงดูดใจสําหรับ
บุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน  พนกังานทุกคนยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั องคก์าร
จึงไม่มีความขดัแยง้   นโยบายการบริหารงานบุคคลขององคก์ารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นไปอย่างมีระบบและ
หลกัเกณฑ ์ และการท่ีพนกังานมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั  

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาการปฏิบติังาน มากกว่า 10 ปี  ใหร้ะดบัความสาํคญั
โดยรวมในระดบัปานกลาง   ในปัจจยัย่อยให้ระดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่
องคก์ารเป็นท่ีดึงดูดใจสาํหรับบุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน การไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ  การท่ีพนกังานมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานทั้งในเร่ือง
งานและเร่ืองส่วนตวั  พนกังานทุกคนยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั องคก์ารจึงไม่มีความ
ขดัแยง้ และนโยบายการบริหารงานบุคคลขององคก์ารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นไปอยา่งมีระบบและหลกัเกณฑ ์ 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทักฤษณะมงคล จาํกดั  

ไดน้าํทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ   จากการศึกษาพบว่าพนกังานบริษทักฤษณะมงคล 

จาํกดั  ใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบัมากลาํดบัแรกคือ ดา้นความหลากหลายของงาน  สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของจกัรพนัธ์ เทพพิทกัษ ์(2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานบริษทั ลาํพูนซิงเดนเก็น  พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  พนกังานมีความ
คิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือ ดา้นความหลากหลายของงาน   แต่ไม่
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สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิระชยั  ยมเกิด (2549)  ท่ีศึกษาเร่ือง ความผกูพนัของพนักงานต่อ
บริษทัลานนาเกษตรอุตสาหกรรมจาํกดั พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  พนักงานมีความ
คิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือดา้นความมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณัฎฐกนัย ์ ธนรัชตธ์าํรงกุล  (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคลัส์ จาํกดั  พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติั  พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคืองานท่ีมี
โอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

ด้านความมีอสิระในการทาํงาน  จากการศึกษาพบวา่พนกังานบริษทักฤษณะมงคล  
จาํกดั ให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากลาํดบัแรกคือ องคก์รให้โอกาสในการกาํหนด
เป้าหมายและวิธีการทาํงาน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัรพนัธ์ เทพพิทกัษ ์(2551) ท่ี
พบว่าดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบั
มากลาํดบัแรกคือ การท่ีองคก์ารเปิดโอกาสในการนาํเสนอส่ิงใหม่    และไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ จิระชยั  ยมเกิด (2549)  ท่ีพบว่าดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  พนักงานมีความ
คิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือท่านสามารถใชว้ิจารณญาณของตนใน
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณัฎฐกนัย ์ ธนรัชต์ธาํรงกุล  
(2554) ท่ี พบว่าดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ในระดบัมากลาํดบัแรกคือการไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนในการแกไ้ขปัญหา   

ด้านความหลากหลายของงาน  จากการศึกษาพบวา่พนกังานบริษทักฤษณะมงคล  
จาํกดั  ให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากลาํดบัแรกคืองานท่ีทาํอยู่ตอ้งใชท้กัษะความรู้
ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัรพนัธ์ เทพพิทกัษ ์(2551) ท่ี
พบว่าดา้นความหลากหลายของงาน  พนักงานมีความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์ารในระดบั
มากลาํดบัแรกคืองานท่ีทาํอยู่ตอ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั และ
สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ จิระชัย  ยมเกิด (2549) ท่ีพบว่าด้านความหลากหลายของงาน  
พนักงานมีความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคืองานท่ีทาํอยู่ตอ้งใช้
ทกัษะความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั   แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ของณัฎฐกนัย ์ 
ธนรัชตธ์าํรงกุล  (2554) ท่ี พบว่าดา้นความหลากหลายของงาน  พนกังานมีความคิดเห็นต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคืองานท่ีทาํเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถตลอดเวลา   

ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน  จากการศึกษาพบวา่พนกังานบริษทักฤษณะมงคล  
จาํกัด  ให้ระดับความสําคัญมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลางลาํดับแรกคือ การรับรู้หน้าท่ีความ
รับผดิชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ร  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณฎัฐกนัย ์ ธนรัชตธ์าํรง
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กุล  (2554) ท่ี พบว่าดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน  พนักงานมีความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือ การรับรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานใน
องคก์าร  แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัรพนัธ์ เทพพิทกัษ ์(2551) ท่ีพบว่าดา้นความมี
เอกลกัษณ์ของงาน  พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือ 
การท่ีสามารถมองเห็นผลสาํเร็จจากการทาํงานนั้นได ้  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิระ
ชยั  ยมเกิด (2549) ท่ีพบว่าดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน  พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือท่านสามารถระบุงานท่ีทาํอยูว่่ามีลกัษณะขั้นตอนและวิธีการ
ทาํงานอยา่งไรได ้  

ด้านผลป้อนกลบัของงาน   จากการศึกษาพบวา่พนกังาน บริษทักฤษณะมงคล จาํกดั   
ใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางลาํดบัแรกคือ ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจ
จากผูร่้วมงาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิระชยั ยมเกิด (2549) ท่ีพบวา่ดา้นผลป้อนกลบั
ของงาน พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือ หลงัการ
ประเมินผลการปฏิบติังานท่านมีโอกาสทราบวา่ตนเองปฏิบติังานไดดี้เพียงใด  และไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของจกัรพนัธ์ เทพพิทกัษ ์(2551) ท่ีพบวา่ดา้นผลป้อนกลบัของงาน  พนกังานมีความ
คิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือผลงานท่ีผา่นมาสามารถเป็นกาํลงัใจท่ี
จะพฒันางานใหดี้ข้ึน  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณฎัฐกนัย ์ ธนรัชตธ์าํรงกลุ  (2554) ท่ี
พบวา่ดา้นผลป้อนกลบัของงาน พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก
ลาํดบัแรกคือการรับรู้ผลการปฏิบติังานของตนเอง 

ด้านงานทีมี่โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ จากการศึกษาพบวา่พนกังานบริษทักฤษณะ 
มงคล จาํกดั  ใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากลาํดบั   แรกคือ งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้ง
ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์ร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัรพนัธ์ เทพ
พิทกัษ ์(2551) ท่ีพบว่าดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  พนกังานมีความคิดเห็นต่อความ
ผูกพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือการทาํงานภายในองคก์ารจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีม
มากกว่าต่างคนต่างทาํ  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิระชยั  ยมเกิด (2549)  พบว่าดา้น
งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก
ลาํดบัแรกคือการทาํงานภายในบริษทัฯ และแผนกจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างทาํ 
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณัฎฐกนัย ์ธนรัชตธ์าํรงกุล (2554) ท่ีพบว่าดา้นงานท่ีมีโอกาส
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อ องคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือ
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
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    ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน  จากการศึกษาพบวา่พนกังานบริษทักฤษณะ มงคล  
จาํกดั  ให้ระดับความสําคญัในระดบัปานกลางลาํดบัแรกคือด้านทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและ
องคก์ร  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัรพนัธ์ เทพพิทกัษ ์(2551) ท่ีพบว่าพนกังานมีความ
คิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือ ดา้นความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อ
องคก์าร  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิระชยั  ยมเกิด (2549)  ท่ีพบว่าพนกังานมีความ
คิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลางลําดับแรกคือด้านความรู้สึกว่าตนมี
ความสาํคญัต่อองคก์าร  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณัฎฐกนัย ์   ธนรัชตธ์าํรงกุล  (2554) 
ท่ีพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือ ดา้นความ
คาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร 

ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ  จากการศึกษาพบวา่พนกังานบริษทั 
กฤษณะ มงคล จาํกดั  ใหร้ะดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง 
ลาํดบัแรกคือ ความสาํเร็จขององคก์ารท่ีเกิดข้ึนมาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัรพนัธ์ เทพพิทกัษ ์(2551)  พบวา่ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีวามสาํคญั 
ต่อองคก์าร  พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือ ความ  
สาํเร็จขององคก์ารท่ีเกิดข้ึนมาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์  และสอดคลอ้งกบั 
ผลการศึกษาของณฎัฐกนัย ์ ธนรัชตธ์าํรงกลุ  (2554) ท่ีพบวา่ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อ 
องคก์าร  พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือ ความสาํเร็จ 
ขององคก์ารท่ีเกิดข้ึนมาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผล 
การศึกษาของ จิระชยั  ยมเกิด (2549)  ท่ีพบวา่ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร พนกังาน 
มีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูงลาํดบัแรกคือ ท่านคิดวา่บงัคบับญัชาปฏิบติัต่อ 
ท่านอยา่งใหค้วามสาํคญักบัท่านเหมือนเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ    

ด้านความรู้สึกว่าองค์การพึง่พาได้  จากการศึกษาพบวา่พนกังาน บริษทั กฤษณะ  
มงคล จาํกดั  ให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางลาํดบัแรกคือ ผลประโยชน์ตอบ
แทนท่ีได้รับจากองค์การคุม้ค่ากับความอุตสาหะท่ีได้อุทิศให้กับหน่วยงาน  สอดคลอ้งกับผล
การศึกษาของ จิระชยั  ยมเกิด (2549) พบว่าดา้นความรู้สึกว่าองคก์ารพึ่งพาได ้ พนกังานมีความ
คิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์ารในระดบัปานกลางลาํดบัแรกคือท่านคิดว่าผลประโยชน์ตอบ
แทนท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ คุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศใหก้บับริษทัฯ    แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของจกัรพนัธ์ เทพพิทกัษ ์(2551) ท่ีพบว่าดา้นความรู้สึกว่าองคก์ารพึ่งพาได ้ พนกังานมี
ความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์การในระดบัมากลาํดบัแรกคือ ความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากระบบสวสัดิการขององค์การได้ตรงกับความตอ้งการ   และไม่สอดคลอ้งกับผล
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การศึกษาของณัฎฐกันย  ์ ธนรัชต์ธํารงกุล  (2554) ท่ี พบว่าด้านความรู้สึกว่าองค์การพึ่ งพาได ้ 
พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัปานกลางลาํดบัแรกคือองคก์ารใหค้วาม
สนใจดูแลพนกังานในระหวา่งการทาํงานเสมอ 

ด้านความคาดหวงัทีจ่ะได้รับการตอบสนองจากองค์การ  จากการศึกษาพบวา่ 
พนกังานบริษทักฤษณะ มงคล จาํกดั  ใหร้ะดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัมีค่าเฉล่ียในระดบั 
มากลาํดบัแรกคือ องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น การ 
ฝึกอบรม การดูงาน  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัรพนัธ์ เทพพิทกัษ ์(2551)  ท่ีพบวา่ดา้นความ 
คาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์รใน 
ระดบัมากลาํดบัแรกคือองคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ   แต่ 
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิระชยั  ยมเกิด (2549)  พบวา่ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ 
ตอบสนองจากองคก์าร พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูงลาํดบัแรกคือ  
ปัจจุบนัท่านไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถและความตอ้งการแลว้  ไม่ 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณฎัฐกนัย ์ ธนรัชตธ์าํรงกลุ  (2554) ท่ีพบวา่ดา้นความคาดหวงัท่ีจะ 
ไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก 
ลาํดบัแรกคือการทาํงานกบัองคก์ารในปัจจุบนัมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ 
  ด้านทศันคติต่อเพือ่นร่วมงานและองค์การ จากการศึกษาพบวา่พนกังานบริษทักฤษณะ  
มงคล จาํกดั  ใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากลาํดบัแรก 
คือ การไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ  ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา 
ของจกัรพนัธ์   เทพพิทกัษ ์(2551) ท่ีพบวา่ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร  พนกังานมี 
ความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือนโยบายการบริหารงานบุคคลของ 
องคก์ารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นไปอยา่งมีระบบและหลกัเกณฑ ์  และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิระชยั   
ยมเกิด (2549) พบวา่ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์ารพนกังานมีความคิดเห็นต่อความ 
ผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากลาํดบัแรกคือท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหวัหนา้เพื่อนร่วมงานทั้งใน 
เร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของณฎัฐกนัย ์ ธนรัชตธ์าํรงกลุ  (2554)  
ท่ีพบวา่ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร พนกังานมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
ในระดบัมากลาํดบัแรกคือองคก์ารเป็นท่ีดึงดูดใจสาํหรับบุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน 
 

ข้อค้นพบ 
  การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทักฤษณะ  
มงคล จาํกดั  มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
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  1. พนกังานบริษทักฤษณะ มงคล จาํกดั  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ี 
มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารในระดบัมากในดา้นความหลากหลายของงาน  ส่วนดา้นความมี
อิสระในการทาํงาน  ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน  และ
ดา้นผลป้อนกลบัของงาน มีความคิดเห็นมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัปานกลาง  และ
พบว่าพนักงานท่ีอายุ 31 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นในด้านความมีอิสระในการทาํงาน  ด้านความ
หลากหลายของงาน และดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารใน
ระดบัมาก 
  2. ปัจจยัลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นความมีอิสระในการทาํงาน พนกังานมีความคิดเห็น 
ในเร่ืององคก์รใหโ้อกาสในการกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงาน  การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ 
ของตนในการแกไ้ขปัญหา และการควบคุมดูแลการทาํงานโดยไม่ทาํใหรู้้สึกอึดอดั มีผลต่อความ 
ผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก  และพบวา่พนกังานเพศชาย อาย ุ 31 ปีข้ึนไป และพนกังานท่ีระยะ  
เวลาการปฏิบติังาน 5-10 ปี มีความคิดเห็นต่อดา้นความมีอิสระในการทาํงานมีผลต่อความผกูพนัต่อ 
องคก์ารในระดบัมาก 

3. ปัจจยัลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นความหลากหลายของงาน พนกังานมีความคิดเห็น 
ในเร่ือง งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั  งานท่ีทาํเป็นงานท่ีทา้ 
ทายความสามารถตลอดเวลา  งานท่ีทาํตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหนา้ท่ี  มีผลต่อความ 
ผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก   และพบวา่พนกังานเพศชายมีความคิดเห็นมีผลต่อความผกูพนัต่อ 
องคก์ารในระดบัมาก 

4. ปัจจยัลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น พนกังานมีความ 
คิดเห็นในเร่ือง งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์ร มีผลต่อความ 
ผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก  โดยพบวา่พนกังานเพศหญิงมีความคิดเห็นในเร่ือง งานท่ีทาํมีโอกาส 
ไดท้าํความสนิทสนมกบับุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูร่้วมงานหรือผูม้าติดต่องาน มีผลต่อความผกูพนัต่อ 
องคก์ารในระดบัมาก  และพบวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ31 ปีข้ึนไป  ระยะเวลาการปฏิบติังาน มากกวา่  
10 ปี  มีความคิดเห็นในเร่ือง งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร   
งานท่ีทาํมีโอกาสไดท้าํความสนิทสนมกบับุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูร่้วมงานหรือผูม้าติดต่องาน และ 
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก 
  5. ดา้นผลป้อนกลบัของงาน   พบวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ31 ปีข้ึนไป รายไดต่้อเดือน 8,000  
บาทข้ึนไป ระยะเวลาการปฏิบติังาน 5-10 ปี  มีความคิดเห็นในเร่ือง ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความ 
สนใจจากผูร่้วมงาน มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก  
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  6. ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน พบวา่พนกังานท่ีรายไดต่้อเดือน 8,000 บาทข้ึนไป มี 
ความคิดเห็นในเร่ือง การท่ีสามารถมองเห็นผลสาํเร็จจากการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน  มีผลต่อความ 
ผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก 
 7. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงาน  พนกังานบริษทักฤษณะ มงคล จาํกดั  มีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัปานกลางทุกปัจจยั 
 8. ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และปัจจยัดา้นประสบการณ์ใน
การทาํงานท่ีพนกังานใหร้ะดบัความสาํคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรกในแต่ละดา้น ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 63-70 
 
ตารางท่ี 63 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามเพศ  
 

ปัจจัยลกัษณะงานที่
ปฏิบตั ิ

เพศ 

ชาย หญิง 
ดา้นความมีอิสระในการ 
ทาํงาน 

องคก์รใหโ้อกาสในการกาํหนดเป้าหมาย
และวธีิการทาํงาน (ค่าเฉล่ีย 3.67:มาก)   

องคก์รใหโ้อกาสในการกาํหนด 
เป้าหมายและวธีิการทาํงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.52:มาก) 

ดา้นความหลากหลายของ 
งาน 

งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้
ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.89:มาก) 

งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้
ความสามารถหลายดา้น 
ประกอบกนั (ค่าเฉล่ีย 3.79:มาก) 

ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของ 
งาน 

การรับรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละ
ตาํแหน่งงานในองคก์ร (ค่าเฉล่ีย 3.46:
ปานกลาง) 

การท่ีสามารถมองเห็นผลสาํเร็จ
จากการทาํงานไดอ้ยา่ง 
ชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 3.50:มาก)   

ดา้นผลป้อนกลบัของงาน ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจจาก
ผูร่้วมงาน (ค่าเฉล่ีย 3.42:ปานกลาง) 

การรับรู้ผลการปฏิบติังานของ
ตนเอง  (ค่าเฉล่ีย 3.42:ปานกลาง ) 

ดา้นงานท่ีมีโอกาส 
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อ
ประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร 
(ค่าเฉล่ีย 3.55:มาก) 

งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อ
ประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ใน
องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.63:มาก) 
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ตารางท่ี 64 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามอาย ุ 
 

ปัจจัยลกัษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
อายุ 

ไม่เกนิ 30 ปี 31 ปีขึน้ไป 
ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน องคก์รใหโ้อกาสในการกาํหนด

เป้าหมายและวธีิการทาํงาน (ค่าเฉล่ีย 
3.54:มาก) 

องคก์รใหโ้อกาสในการกาํหนด 
เป้าหมายและวธีิการทาํงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.76:มาก) 

ดา้นความหลากหลายของงาน งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้
ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.81:มาก) 

งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้ 
ความสามารถหลายดา้นประกอบ 
กนั (ค่าเฉล่ีย 3.94:มาก) 

ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน การรับรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่
ละตาํแหน่งงานในองคก์ร  
(ค่าเฉล่ีย 3.39:ปานกลาง) 

การรับรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบของ 
แต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ร  
(ค่าเฉล่ีย 3.51:มาก) 

ดา้นผลป้อนกลบัของงาน ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจจาก
ผูร่้วมงาน  (ค่าเฉล่ีย 3.37:มาก) 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจ 
จากผูร่้วมงาน (ค่าเฉล่ีย 3.54:มาก) 

ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์ 
กบัผูอ่ื้น 

งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อ
ประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร 
(ค่าเฉล่ีย 3.49:ปานกลาง) 

งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อ 
ประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ใน 
องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.72:มาก) 
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ตารางท่ี 65 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจัยลกัษณะงานที่
ปฏิบตั ิ

รายได้ต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 8,000 บาท 8,000 บาทขึน้ไป 
ดา้นความมีอิสระในการ 
ทาํงาน 

องคก์รใหโ้อกาสในการกาํหนด
เป้าหมายและวธีิการทาํงาน   
(ค่าเฉล่ีย 3.65:มาก) 

องคก์รใหโ้อกาสในการกาํหนด
เป้าหมายและวธีิการทาํงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.58:มาก) 

ดา้นความหลากหลายของ 
งาน 

งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้
ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.84:มาก) 

งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้
ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.90:มาก) 

ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของ 
งาน 

การรับรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่
ละตาํแหน่งงานในองคก์ร 
 (ค่าเฉล่ีย 3.46:ปานกลาง) 

การท่ีสามารถมองเห็นผลสาํเร็จจาก
การทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน  
(ค่าเฉล่ีย 3.53:มาก) 

ดา้นผลป้อนกลบัของงาน ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจจาก
ผูร่้วมงาน  (ค่าเฉล่ีย 3.40:ปานกลาง) 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจ
จากผูร่้วมงาน   (ค่าเฉล่ีย 3.51:มาก) 

ดา้นงานท่ีมีโอกาส 
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อ
ประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร 
(ค่าเฉล่ีย 3.50:มาก) 

งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อ
ประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ใน
องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.73:มาก) 
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ตารางท่ี 66 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 

ปัจจัยลกัษณะงานที่
ปฏิบตั ิ

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

น้อยกว่า 5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปี 
ดา้นความมีอิสระใน 
การทาํงาน 

องคก์รใหโ้อกาสในการ
กาํหนดเป้าหมายและ
วธีิการทาํงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.61:มาก) 

องคก์รใหโ้อกาสในการ
กาํหนดเป้าหมายและ
วธีิการทาํงาน   
(ค่าเฉล่ีย 3.73:มาก) 

องคก์รใหโ้อกาสในการ
กาํหนดเป้าหมายและ
วธีิการทาํงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.57:มาก) 

ดา้นความหลากหลาย 
ของงาน 

งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะ 
ความรู้ความสามารถหลาย 
ดา้นประกอบกนั  
(ค่าเฉล่ีย 3.85:มาก) 
 

งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะ 
ความรู้ความสามารถ 
หลายดา้นประกอบกนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.93:มาก) 

งานท่ีทาํอยูต่อ้งใช ้
ทกัษะความรู้ความ  
สามารถหลายดา้น
ประกอบกนั  
(ค่าเฉล่ีย 3.82:มาก) 

ดา้นความมีเอกลกัษณ์ 
ของงาน 

การรับรู้หนา้ท่ีความ 
รับผดิชอบของแต่ละ 
ตาํแหน่งงานในองคก์ร 
(ค่าเฉล่ีย 3.44:ปานกลาง) 

การรับรู้หนา้ท่ีความ 
รับผดิชอบของแต่ละ  
ตาํแหน่งงานในองคก์ร 
(ค่าเฉล่ีย 3.57:มาก) 

การท่ีสามารถมองเห็น
ผลสาํเร็จจากการทาํงาน
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 (ค่าเฉล่ีย 3.46:ปานกลาง) 

ดา้นผลป้อนกลบัของ 
งาน 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บ
ความสนใจจากผูร่้วมงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.38:ปานกลาง) 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บ
ความสนใจจากผูร่้วมงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.57:มาก) 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความ 
สนใจจากผูร่้วมงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.50:มาก) 

ดา้นงานท่ีมีโอกาส 
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

งานท่ีทาํมีความเป็นตอ้ง
ติดต่อประสานงานกบั
ฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร 
(ค่าเฉล่ีย 3.54:มาก)   

งานท่ีทาํมีความเป็นตอ้ง
ติดต่อประสานงานกบั
ฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร 
(ค่าเฉล่ีย 3.63:มาก) 

งานท่ีทาํมีความเป็นตอ้ง
ติดต่อประสานงานกบั
ฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์าร  
(ค่าเฉล่ีย 3.68:มาก) 
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ตารางท่ี 67  แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามเพศ  
 

ปัจจัยประสบการณ์ใน
งาน 

เพศ 

ชาย หญิง 
ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความ 
สาํคญัต่อองคก์ร 

องคก์ารทาํใหรู้้สึกวา่พนกังานเป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า  
(ค่าเฉล่ีย 3.10:ปานกลาง) 

ความสาํเร็จขององคก์ารท่ีเกิดข้ึน มา 
จากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค ์(ค่าเฉล่ีย 3.27:ปานกลาง) 

ดา้นความรู้สึกวา่องคก์รพ่ึงพา 
ได ้

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
องคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีได้
อุทิศใหก้บัหน่วยงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.35:ปานกลาง) 

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
องคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีได้
อุทิศใหก้บัหน่วยงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.35:ปานกลาง) 

ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บ 
การตอบสนองจากองคก์ร 

การพิจารณาผลงาน การข้ึน
เงินเดือน การเล่ือนตาํแหน่ง
เหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.72:มาก)   

องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้
โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ 
เช่น การฝึกอบรม การดูงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.33:ปานกลาง) 

ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงาน 
และองคก์ร 

องคก์รเป็นท่ีดึงดูดใจสาํหรับ
บุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน
(ค่าเฉล่ีย 3.26:ปานกลาง) 

การไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงาน 
เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ 
 (ค่าเฉล่ีย 3.35:ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 68 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยประสบการณ์ใน
งาน 

อายุ 

ไม่เกนิ 30 ปี 31 ปีขึน้ไป 
ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความ 
สาํคญัต่อองคก์ร 

ความสาํเร็จขององคก์ารท่ีเกิดข้ึน มาจาก
การท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค ์ (ค่าเฉล่ีย 3.23:ปานกลาง) 

ความสาํเร็จขององคก์ารท่ีเกิดข้ึน  
มาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค ์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.34:ปานกลาง) 

ดา้นความรู้สึกวา่องคก์รพ่ึง 
พาได ้

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
องคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศ
ใหก้บัหน่วยงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.33:ปานกลาง) 

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
องคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ี
ไดอุ้ทิศใหก้บัหน่วยงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.37:ปานกลาง) 

ดา้นความคาดหวงัท่ีจะได ้
รับการตอบสนองจากองคก์ร 

องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้
โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น 
การฝึกอบรม การดูงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.35:ปานกลาง) 

องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้
โอกาสพฒันาความรู้ความ สามารถ 
เช่น การฝึกอบรม การดูงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.48:ปานกลาง) 

ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงาน 
และองคก์ร 

การไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงาน เม่ือ
ตอ้งการความช่วยเหลือ  
(ค่าเฉล่ีย 3.31:ปานกลาง) 

องคก์ารเป็นท่ีดึงดูดใจสาํหรับ
บุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วม
งาน (ค่าเฉล่ีย 3.31:ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 69 แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจัยประสบการณ์ใน
งาน 

รายได้ต่อเดือน 

ไม่เกนิ 8,000 บาท 8,000 บาทขึน้ไป 
ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความ 
สาํคญัต่อองคก์ร 

ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญัต่อ 
พนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.22:ปานกลาง) 

ความสาํเร็จขององคก์ารท่ีเกิดข้ึน 
มาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค ์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.44:ปานกลาง) 

ดา้นความรู้สึกวา่องคก์ร 
พ่ึงพาได ้

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
องคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีได้
อุทิศใหก้บัหน่วยงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.28:ปานกลาง) 

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
องคก์ารคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ี
ไดอุ้ทิศใหก้บัหน่วยงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.47:ปานกลาง) 

ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บ 
การตอบสนองจากองคก์ร 

องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้
โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ เช่น 
การฝึกอบรม การดูงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.39:ปานกลาง) 

องคก์ารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้
โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ 
เช่นการฝึกอบรมการดูงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.42:ปานกลาง) 

ดา้นทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงาน 
และองคก์ร 

องคก์ารเป็นท่ีดึงดูดใจสาํหรับ
บุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.21:ปานกลาง) 

การไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูร่้วมงานเม่ือตอ้งการความ
ช่วยเหลือ (ค่าเฉล่ีย 3.44:ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 70  แสดงระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดลาํดบัแรก  จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 

ปัจจัยประสบการณ์
ในงาน 

ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 

น้อยกว่า5 ปี 5-10 ปี มากกว่า10 ปี 

ดา้นความรู้สึกวา่ตนมี
ความสาํคญัต่อ 
องคก์ร 

ความสาํเร็จขององคก์ารท่ี
เกิดข้ึน มาจากการท่ี
พนกังานมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค ์  
(ค่าเฉล่ีย 3.25:ปานกลาง) 

ความสาํเร็จขององคก์าร 
ท่ีเกิดข้ึน มาจากการท่ี
พนกังานมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค ์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.33:ปานกลาง) 

ความสาํเร็จของ 
องคก์ารท่ีเกิดข้ึน มาจาก
การท่ีพนกังานมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค ์
(ค่าเฉล่ีย 3.32:ปานกลาง) 

ดา้นความรู้สึกวา่ 
องคก์รพ่ึงพาได ้

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากองคก์ารคุม้ค่ากบั
ความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศ
ใหก้บัหน่วยงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.37:ปานกลาง) 

องคก์ารสามารถคล่ีคลาย
ปัญหาความเดือนร้อน
ใหแ้ก่พนกังานได ้แมว้า่
เป็นเร่ืองส่วนตวั  
(ค่าเฉล่ีย 3.30:ปานกลาง) 

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากองคก์ารคุม้ค่ากบั
ความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศ
ใหก้บัหน่วยงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.36:ปานกลาง) 

ดา้นความคาดหวงั 
ท่ีจะไดรั้บการ
ตอบสนองจาก 
องคก์ร 

องคก์ารสนบัสนุนให้
พนกังานไดมี้โอกาส
พฒันาความรู้ความ 
สามารถ เช่น การฝึกอบรม 
การดูงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.38:ปานกลาง) 

งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ทาํตอ้งตรงกบัความรู้
ความสามารถ   
(ค่าเฉล่ีย 3.40:ปานกลาง) 

องคก์ารสนบัสนุนให้
พนกังานไดมี้โอกาส
พฒันาความรู้ความ 
สามารถ เช่น การฝึกอบรม 
การดูงาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.46:ปานกลาง) 

ดา้นทศันคติต่อ 
เพ่ือนร่วมงาน 
และองคก์ร 

การไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการ
ความช่วยเหลือ  
(ค่าเฉล่ีย 3.25:ปานกลาง) 

การไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการ
ความช่วยเหลือ  
(ค่าเฉล่ีย 3.33:ปานกลาง) 

องคก์ารเป็นท่ีดึงดูดใจ
สาํหรับบุคคลภายนอกใน
การเขา้มาร่วมงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.36:ปานกลาง) 

 

ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทักฤษณะ  
มงคล จาํกดั  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  ด้านความมีอสิระในการทาํงาน  จากการศึกษาพบวา่พนกังานใหค้วามสาํคญัในเร่ือง 

องคก์รใหโ้อกาสในการกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงาน  การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตน 
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ในการแกไ้ขปัญหา และการควบคุมดูแลการทาํงานโดยไม่ทาํใหรู้้สึกอึดอดั  มีผลต่อความผกูพนัต่อ 
องคก์ารของพนกังานในระดบัมาก  ดงันั้นบริษทัฯ ตอ้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานในองคก์รมีส่วนร่วม
ในการกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงานในองคก์รอยา่งชดัเจน เช่น การกาํหนดดชันีช้ีวดัคุณภาพ 
(KPIs) ของแผนกท่ีพนกังานปฏิบติังาน การจดักิจกรรมทางดา้นคุณภาพหรือการลดตน้ทุน เพื่อเป็น
การให้พนักงานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการเสนอความคิดเห็นและร่วมแกไ้ขปัญหาในการ
ทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
  ด้านความหลากหลายของงาน จากการศึกษาพบวา่พนกังานใหค้วามสาํคญัในเร่ือง งาน 
ท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั งานท่ีทาํเป็นงานท่ีทา้ทายความ  
สามารถตลอดเวลา งานท่ีทาํตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหนา้ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ 
องคก์ารของพนกังานในระดบัมาก  ดงันั้น บริษทัฯควรมอบหมาย งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้ 
ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั งานท่ีทาํตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหนา้ท่ี   งานท่ีทาํ 
เป็นงานท่ีน่าสนใจ เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดใ้ชว้ิธีการต่างๆ ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมใน 
การทาํงาน รวมถึงควรมีการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้นการทาํงานเพ่ือให้พนกังานไดมี้การนาํ
ความรู้และทกัษะต่าง ๆ มาใชใ้นการทาํงานทาํใหไ้ม่เกิดความซํ้าซากจาํเจ   
  ด้านงานทีมี่โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อืน่  จากการศึกษาพบวา่พนกังานใหค้วามสาํคญั 
ในเร่ือง งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์ร  มีผลต่อความผกูพนั 
ต่อองคก์ารของพนกังานในระดบัมาก   ดงันั้นบริษทัฯ ควรจดักิจกรรมนอกสถานท่ีใหพ้นกังานได้
ผอ่นคลายก่อให้เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ มีความร่วมมือกนัในการทาํงานเพื่อจะไดท้าํงานให้
บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจดัใหมี้กิจกรรมสมัพนัธ์ใหพ้นกังานได้
รู้จกักนั สร้างความเป็นกนัเองใหก้บัพนกังาน เช่น การรดนํ้าดาํหวัขอพรผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต ์การ
จดัเล้ียงในงานเทศกาลต่างๆจดักิจกรรมนนัทนาการ ร้องคาราโอเกะหรือกิจกรรมทาํงานเป็นหมู่
คณะ เช่น เขา้ค่ายต่างจงัหวดั ทาํให้พนกังานเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รในการ
ช่วยใหอ้งคก์รคงอยูพ่ฒันาและเติบโตต่อไป 

ด้านผลป้อนกลบัของงาน  จากการศึกษาพบวา่พนกังานใหค้วามสาํคญัในเร่ือง ผลงาน 
ท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงาน  มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในระดบัมาก 
บริษทัฯ  ควรให้พนักงานไดรั้บรู้ถึงผลการปฏิบติังานองตนเอง  โดยพนักงานท่ีระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน 5-10 ปี  มีอาย ุ31 ปีข้ึนไป ไดมี้โอกาสแสดงผลงานของตนเองให้เพ่ือนร่วมงานไดเ้ห็น 
เช่น การจดัให้กิจกรรมการลดตน้ทุนขององคก์รและจดัให้มีการแสดงผลงาน และประกาศผลงาน
นั้นให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบและมีกล่าวชมพร้อมทั้ งจัดทาํใบประกาศผลงานให้กับ
พนกังานคนดงักล่าวเพ่ือให้พนกังานมีความภูมิใจและรับรู้ไดว้่าผูบ้งัคบับญัชาเห็นคุณค่าในความ
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พยายามทุ่มเทในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ทั้งน้ีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งคอยใหก้ารสนบัสนุนและ
ใหค้าํปรึกษาเม่ือพนกังานมีปัญหาในการปฏิบติังาน 

ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน  จากการศึกษาพบวา่พนกังานใหค้วามสาํคญัในเร่ือง 
การท่ีสามารถมองเห็นผลสาํเร็จจากการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน  มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารใน 
ระดบัมาก  ดงันั้นบริษทัฯ ควรมีการระบุวธีิการทาํงาน และขั้นตอนในการทาํงานอยา่งชดัเจนเม่ือ
เกิดปัญหาในการทาํงานสามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั้นไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งขอคาํแนะนาํ
จากผูอ่ื้น    
  ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน  ถึงแมว้า่พนกังานใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง    
ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ  บริษัทฯ ควรเปิดโอกาสให้พนกังานมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารรับฟังความ
คิดเห็นและการจายการตดัสินใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานตามสมควร เช่น การประชุมระหว่างผูบ้ริหาร
และพนักงานเพ่ือช้ีแจงผลการดาํเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแลกเปล่ียนความคิดเห็นแนว
ทางการแกไ้ขเพื่อสร้างความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์ภารกิจ และวิสยัทศัน์ขององคก์ร  

ด้านความรู้สึกว่าองค์การพึง่พาได้ บริษทั ฯ ควรมีการปรับปรุงระบบการพิจารณาความ
ดีความชอบ มีการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอยา่งเป็นระบบ มีความชดัเจนเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั สามารถวดัและตรวจสอบไดไ้ม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเพ่ือก่อใหเ้กิดขวญั กาํลงัใจ และ
ความยติุธรรม  

ด้านความคาดหวงัทีจ่ะได้รับการตอบสนองจากองค์การ  บริษทั ฯ ควรมีการมอบ
ส่ิงจูงใจท่ีทาํใหพ้นกังานประสบความสาํเร็จในชีวิต ตามจุดมุ่งหมายของพนกังาน เช่น ส่งเสริมใน
เร่ืองการดูงาน การอบรมนอกสถานท่ี เพิ่มทกัษะและวิทยากรใหม่ ๆ ตลอดจนสนบัสนุนใหมี้
การศึกษาต่อในสาขาท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน และมีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงานหรือเล่ือนตาํแหน่งงาน
ดว้ยความยติุธรรม  

ด้านทศันคติต่อเพือ่นร่วมงานและองค์การ  บริษทัฯ ควรจดักิจกรรมส่งเสริมความ
ผกูพนัระหวา่งพนกังานกบัองคก์รและระหวา่งพนกังานดว้ยกนั เช่น จดัอบรมการทาํงานเป็นทีมนอก
สถานท่ี จดักิจกรรมกีฬาในองคก์ร จดักิจกรรมทาํบุญตกับาตรในวนัศาสนาต่าง  ๆ เพื่อใหพ้นกังานมี
ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมร่วมกนั เพื่อสร้างความรักและความผกูพนัใหเ้กิดในองคก์ร ซ่ึงจะส่งผล
ต่อบรรยากาศท่ีดีขององคก์รอนัจะทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  บริษทักฤษณะมงคล จาํกดั ควรจดัโครงการฝึกอบรม 
ใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั ดงัน้ี 
 1.  จดัโครงการฝึกอบรมในเร่ืองกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) การควบคุมคุณภาพดว้ย
กิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ  เพื่อการบริหารงานดา้นวตัถุดิบ กระบวนการผลิตและผลผลิต ให้
ไดคุ้ณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือขอ้กาํหนดตามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือป้องกนัและลดปัญหาการสูญเสียทั้งวตัถุดิบ ตน้ทุนการผลิต เวลาการทาํงานและ
ผลผลิตกิจกรรมกลุ่ม คือ ความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน หรือสร้างผลงานตามเป้าหมาย  โดยให้
พนกังานทุกระดบัเขา้ร่วมอบรม  
 2. จดัโครงการ 5 ส. เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานเพราะจะทาํใหพ้นกังาน
ไดน้าํเสนอความคิดเห็นให้การทาํงานท่ีมีความหลากหลายไม่จาํเจ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทาํงานตลอดจนให้พนักงานไดท้าํงานร่วมกนั และมีการนาํเสนอผลงานเพ่ือให้รางวลัโดย
อาจจะจดัมอบรางวลัในช่วงการจดังานเล้ียงปีใหม่ประจาํปี 
 ซ่ึงทั้ง 2 โครงการตอ้งกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินโครงการให้ชดัเจน  มีขั้นตอน
การดาํเนินงาน และมีวตัถุประสงค์ในการดาํเนินงาน  โดยให้ความสําคญักับความตอ้งการของ
พนกังานในการพฒันาความรู้ความสามารถและความตอ้งการในการเขา้รับการฝึกอบรมเป็นสาํคญั  


