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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับของปจจัยความผูกพันตอองคกรและการคงอยูในองคกร

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการคงอยูในองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการจำแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยความผูกพันตอองคกรกับการคงอยูในองคกร

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุมตัวอยางคือ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด จำนวน 

210 ตัวอยาง ซึ่งกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชวิธีการประมาณคาสัดสวนจากตารางสำเร็จรูป Taro Yamane โดย

กำหนดใหมีความผิดพลาดไมเกิน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA พบความแตกตางจะทดสอบเปนรายคู

ด วยว ิธ ีการ LSD (Least Significant Difference) และว ิเคราะหค าส ัมประสิทธ ิ ์สหสัมพ ันธ แบบเพ ียร สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท 

เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-30 ป สถานภาพสมรส ปฏิบัติงานอยูในตำแหนงผูเย็บ และ

มีอายุงานมากกวา 10 ป ความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก มีปจจัยสวนบุคคลทางดาน อายุ และอายุ

งานที่ตางกัน สงผลตอการคงอยูในองคกรที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทางดานการคงอยูใน

องคกรโดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน ทางดานความสัมพันธระหวางปจจัยความผูกพันตอองคกรกับการคงอยู

ในองคกรจะอยูในระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.764) โดยดานที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดคือ 

ดานการคงอยู 

 

คำสำคัญ : ความผูกพันตอองคกร, การคงอยูในองคกร 
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Abstract 
This research has the objectives 1) to study the level of organizational commitment and 

employee retention’s operation level of K.H. TEXTILE Co., Ltd. 2) to compare the employee 
retention with individual factors and 3) to study the relationship of organizational commitment 
and employee retention’s operation level. The data was collected from K.H. TEXTILE Co., 
Ltd. with 210 people, were Yamane simplified the sample size in this research. The statistics 
used were frequency, percentage, mean, standard deviation , to compare the differences 
between the means of two independent groups was done by Independent Sample t-test,                   
to compare the differences between the means of more independent groups was done by       
One-Way ANOVA, LSD (Least Significant Difference) and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient. The result showed that most employees of K.H. TEXTILE Co., Ltd 
were female who had age between 20-30 years old and were marriage. Most of them were 
sewers with work tenure of more than 10 years. The overall quality of organizational 
commitment was at high level. The difference of age and work tenure had impact on the 
employee retention at significant level of 0.05. In the meantime, the overall employee retention 
was at high level. The relationship between organizational commitment and employee retention 
was at high level with the significant level of 0.01 (r=.764) 
 
Keyword (s) : Organizational Commitment, Employee Retention 
 

บทนำ 

ในปจจุบันองคกรมีการแขงขันกันมากขึ้น เนื่องจากมีธุรกิจใหมๆเกิดขึ้นแทบทุกวัน องคกรจะตองมีการ

พัฒนาศักยภาพใหดียิ่งข้ึนเพื่อใหมีโอกาสอยูในตลาดตอไปได ซึ่งการแขงขันดังกลาวทำใหแตละองคกรตองหันมาใส

ใจกับทรัพยากรมนุษยมากขึ้น เพราะทรัพยากรมนุษยถือวาเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับองคกร เปนทรัพยากรที่

สามารถเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองได เพื่อเปนแรงผลักดันใหองคกรไปสูเปาหมายที่ไดตั้งเอาไว อยางไรก็

ตามการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้น ไมใชแคการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถเขามาปฏิบัติงานใน

องคกรเทานั้น แตสิ่งสำคัญที่องคกรควรจะทำก็คือ การสรางจิตสำนึกใหพนักงานภายในองคกรเกิดความผูกพัน รูสึก

ดี และจงรักภักดีที่จะปฏิบัติงานใหกับองคกรตอไป ทุกอยางข้ึนอยูกับวาองคกรเหลานั้นจะสามารถรักษาพนักงานที่

มีความรูความสามารถใหคงอยูในองคกรไดนานเพยีงใด 

การที่องคกรจะทำใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกรไดนั้น จะตองอาศัยปจจัยตางๆ เพื่อกระตุนให

พนักงานรูสึกผูกพันตอองคกร เมื่อพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกรก็จะสงผลใหเกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจและ

กระตุนใหพนักงานปฏิบัตงิานอยางสุดความสามารถเพื่อองคกร 

อุตสาหกรรมเสื ้อผาสำเร็จรูป จัดเปนอุตสาหกรรมที ่สามารถสรางรายไดใหแกประเทศ และเปน

อุตสาหกรรมที่มีอัตราการจางแรงงานคอนขางสูง อีกทั้งยังมีสถานประกอบการเปนจำนวนมาก สงผลใหพนักงานใน

บริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด มีการเขา-ออกและหมุนเวียนของพนักงานอยูตลอดเวลา ทำใหผูวิจัยเล็งเห็นถึง

ปญหาและตองการชวยใหพนักงานคงอยูในองคกรไดนานยิ ่งขึ ้น เนื ่องจากอุตสาหกรรมเสื้อผาสำเร็จรูปนั้น

จำเปนตองมีพนักงานในดานแรงงานที่มีฝมือ มีประสบการณและมีความชำนาญที่สูง เมื่อเกิดการปรับเปลี่ยน

พนักงานอันเนื่องมาจากการลาออก อาจจะทำใหงานเกิดความลาชา หรือหยุดชะงักขึ้นได ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงได
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สนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับปจจัยความผูกพันที่มีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.

เท็กซไทล จำกัด เพื่อที่จะสามารถนำขอมูลไปใชในการสรางความผูกพันตอองคกรใหแกพนักงานในอนาคต 

ในวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดความผูกพันตอองคกรของ Allen, Meyer และ Smith (1993 อางอิงใน 

พิมพกมล จักรานุกุล, 2559) ที่ไดศึกษาความผูกพันตอองคกรวาเปนสภาวะทางจิตใจ ของพนักงานที่มีตอองคกร 

แบงเปน 3 ดาน ไดแก 

1. ความผูกพันดานจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง ความรูสึกที่ดีของพนักงานในการที่จะเขา

ไปมีสวนรวมในองคกรนั้นๆ พรอมใหการสนับสนุนและทุมเทความพยายามในการทำงาน เพื่อองคกร มีความเชื่อมั่น

และมีเปาหมายเดียวกันกับองคกร หากพนักงานมีความผูกพันดานจิตใจแลวนั้น เขาจะเปนผูที่มีผลการปฏิบัติงานที่

ดีตอองคกร 

2. ความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดข้ึน 

เนื่องจากพนักงานไตรตรองถี่ถวนแลวถึงความคุมคาในการลงทุนที่จะทำงานในองคกร เมื่อเปรียบเทียบกับองคกร

อ่ืนๆ พิจารณาถึงผลประโยชนที่จะเสียไปหากออกจากองคกร พนักงานจะคงอยูกับองคกรเพราะวาเขาจำเปนตองอยู 

3. ความผูกพันทางดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความผูกพันของพนักงานที่

เกิดขึ้น เปนผลมาจากบรรทัดฐานขององคกรและสังคม พนักงานจะรูสึกวาเมื่อเขามาเปนสมาชิกขององคกรแลวก็

ตองมีความผูกพันจงรักภักดีตอองคกร เพราะนั่นคือความถูกตองเหมาะสม ถือเปนหนาที่หรือเปนพันธะผูกพันที่

พนักงานจะตองมีตอการปฏิบัติหนาที่ในองคกร เพราะเห็นวาเปนสิ่งที่ควรทำ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับของปจจัยความผูกพันตอองคกรและการคงอยูในองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการคงอยูในองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด 

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยความผูกพันตอองคกรกับการคงอยูในองคกรของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด 

 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ตำแหนงงาน และอายุงาน, 

ปจจัยความผูกพันตอองคกร ไดแก ปจจัยดานจิตใจ ปจจัยดานการคงอยู และปจจัยดานบรรทัดฐาน 

ตัวแปรตาม คือ การคงอยูในองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังตอไปนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซ

ไทล จำกัด จำนวน 440 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ มีจำนวน 210 คน ซึ่งกำหนดขนาดตัวอยางโดยใช

วิธีการประมาณคาสัดสวนจากตารางสำเร็จรูป Taro Yamane โดยกำหนดใหมีความผิดพลาดไมเกิน 5% ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถาม จำนวน 210 ชุด โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม สวนที ่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยความผูกพันตอองคกร สวนที ่ 3

แบบสอบถามเก่ียวกับการคงอยูในองคกร และสวนที่ 4 เปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

การทดสอบเครื ่องมือ ผูวิจัยนำแบบสอบถามที ่ไดรับการตรวจจากอาจารยที ่ปรึกษา ใหผู เชี ่ยวชาญ

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของขอคำถามดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสม

ของภาษาที่ใช โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item-Objective Congruence) กำหนดเกณฑ

คะแนนแตละหัวขอไมต่ำกวา 0.5 ซึ่งไดคา IOC เทากับ 0.87 และ ทำการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำ

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง จำนวน 

30 ราย เพื่อใหแนใจวาคำถามแตละขอสามารถตอบไดสะดวกและใชเวลาในการตอบแบบสอบถามอยางเหมาะสม 

รวมทั้งทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งไดคา Cronbach's Alpha เทากับ 0.916 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดทำการแจกแบบสอบถามใหแก

กลุมประชากรตัวอยาง จำนวน 210 ชุด แลวนำขอมูลที่ไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและ

ความถูกตองในการกำหนดรหัส และจัดลำดับขอมูล เพื่อนำไปสูการวิเคราะหประมวลผลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใชสถิติวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency), คาสถิติ

ร อยละ (Percentage), ค าเฉล ี ่ย (Mean), ส วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), Independent 

Sample t-test, F-test (One-Way ANOVA), LSD (Least Significant Difference) แ ล ะ  Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคลของกลุมประชากรตัวอยางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 68.57 

อายุ 20 - 30 ปรอยละ 26.67 สถานภาพสมรส รอยละ 48.57 ปฏิบัตงิานอยูในตำแหนงผูเย็บ รอยละ 54.76 มีอายุ

งานมากกวา 10 ป รอยละ 46.67 

วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 3 ดาน ไดแก ดานจิตใจ ดานการคงอยู และดานบรรทัดฐาน 

โดยผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวา ดานจิตใจ 

มีระดับความผูกพันตอองคการมาก รองลงมาคือ ดานบรรทัดฐาน และต่ำที่สุดคือ ดานการคงอยู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ดานจิตใจ จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคกรดานจิตใจโดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ในขอ ทานพรอมที่จะใหความรวมมือตอบริษัทอยางเต็มใจ มีระดับความ

ผูกพันตอองคกรมากที่สุด รองลงมาคือ ทานหวงใยและคอยระวังไมใหบริษัทเสื่อมเสีย และต่ำที่สุดคือ ทานรูสึกวา

เปนสวนหนึ่งของบริษัทนี้ 

2. ดานการคงอยู จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูโดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ในขอ สภาพแวดลอมในการทำงานมีความเหมาะสม   

มีระดับความผูกพันตอองคกรมากที่สุด รองลงมาคือ ทานมั่นใจวาบริษัทมีความมั่นคงและสามารถทำงานจน

เกษียณอายุได และต่ำที่สุดคือ ทานไดรับสวัสดิการตางๆที่บริษัทจัดใหอยางเหมาะสม 

3. ดานบรรทัดฐาน จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ในขอ ทานทุมเทและเสียสละในการทำงานใหบริษัทอยาง

เต็มความสามารถเสมอ มีระดับความผูกพันตอองคกรมากที่สุด รองลงมาคือ ทานคิดวาไดพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถของตนเองเมื่อทำงานในบริษัทแหงนี้ และต่ำที่สุดคือ ทานเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ

ของบริษัทอยูเสมอ 

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการคงอยูในองคกร โดยผูตอบแบบสอบถามมีการคงอยูในองคกรโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ในขอ ทานยังคงทำงานในบริษัทแหงนี้เพื่อสั่งสมประสบการณ    

มีระดับการคงอยูในองคกรมากที่สุด รองลงมาคือ ทานมั่นใจวา อีก 3-5 ปขางหนาทานจะยังทำงานอยูในบริษัทนี้ 

และต่ำที่สุดคือ ทานเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยูในบริษัทนี้ 

จากการวิเคราะหความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติ Independent sample t-test ในการ

ทดสอบกับการคงอยูในองคกรพบวา เพศชายมีผลตอการคงอยูในองคกรโดยรวมไมแตกตางจากเพศหญิง อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการวเิคราะหความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลโดยใชสถิติ F-test วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

One-way ANOVA ในการทดสอบกับการคงอยูในองคกร พบวา อายุ และอายุงานที่ตางกันจะมีผลตอการคงอยูใน

องคกรที่แตกตางกัน ในขณะที่สถานภาพ และตำแหนงงาน จะมีผลตอการคงอยูในองคกรไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการในทุก

ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับการคงอยูในองคกรตอบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด โดยรวมอยูในระดับสูง อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.764) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการคงอยู มีความสัมพันธเชิงบวกที ่

r=.707 ดานบรรทัดฐาน มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=.648 และดานจิตใจ มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=.538 ตามลำดับ 

  

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยเรื่องปจจัยความผูกพันที่มีผลตอ

การคงอยูในองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด สามารถอภิปรายผลการวิจัยโดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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สมมติฐานที่ 1 พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด ที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน 

จะมีการคงอยูในองคกรที่แตกตางกัน 

จากผลการพิสูจนสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลตางกันที่สงผลตอการคงอยูในองคกรแตกตางกันไมทุก

ดาน อายุ และอายุงานที่ตางกันจะมีผลตอการคงอยูในองคกรที่แตกตางกัน ในขณะที่เพศ สถานภาพ และตำแหนง

งาน จะมีผลตอการคงอยูในองคกรไมแตกตางกัน ซึ่งอาจใหเหตุผลไดวา พนักงานที่มีอายุ และอายุงานที่มาก ถือวา

เปนผูที่มีประสบการณในการทำงานที่สูง มีความชำนาญในตำแหนงงานของตนเองที่มาก และสามารถสรางผลผลิต

ใหกับบริษัทไดเปนจำนวนมาก รวมถึงอายุงานที่มากจะมีผลทำใหไดรับคาตอบแทนมากขึ้น จึงทำใหผูที่มีอายุมาก 

และอายุงานมาก มีการคงอยูในองคกรมากกวาผูที่มีอายุนอย และอายุงานนอย ซึ่งจากผลการวิจัยสอดคลองกับ           

ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย (2557) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่จะสงผลกระทบตอการรักษาพนักงานใหคงอยูกับองคกรใน

อุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยสรุปไดวา พนักงานที่มีอายุแตกตางกัน  

จะสงผลกระทบตอการรักษาพนักงานใหคงอยูกับองคกรในอุตสาหกรรมการโรงแรมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธกับการคงอยูในองคกรของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด 

จากผลการพิสูจนสมมติฐานพบวา ปจจัยความผูกพันตอองคกรที่มีความสัมพันธกับการคงอยูในองคกรของ

พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด พบวาปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการในทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับการคงอยูในองคกรตอบริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด โดยรวมอยูใน

ระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.764) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการคงอยู มี

ความสัมพันธเชิงบวกที่ r=.707 ดานบรรทัดฐาน มีความสัมพันธเชิงบวกที่ r=.648 และดานจิตใจ มีความสัมพันธ

เชิงบวกที่ r=.538 ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ พิมพกมล จักรานกุล (2559) ไดศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของความผูกพัน

ตอองคกรและคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีตอการธำรงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

จากผลการวิจัยสรุปวา ความผูกพันตอองคกรและคุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธกับการธำรงรักษา

พนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาวในทิศทางบวก ระดับสูง 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะงานวิจัย การวิจัยเรื่องปจจัยความผูกพันที่มีผลตอการคงอยูในองคกรของระดับปฏิบัติการ

บริษัท เค.เอช.เท็กซไทล จำกัด สามารถบงชี้ใหเห็นวา การที่พนักงานมีความผูกพันตอองคกรนั้น สงผลใหพนักงาน

เกิดการคงอยูในองคกรมากข้ึน จากผลการศึกษาผูวิจัยจึงมีแนวทางในการเพิ่มความผูกพันตอองคกรของพนักงานให

มีมากข้ึนดังนี้ 

1. ดานจิตใจ องคกรควรจัดกิจกรรมตางๆเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางพนักงานภายในองคกร และ

ผูบริหาร เนื่องจากวาเมื่อพนักงานและผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีตอกันแลว จะทำใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพัน

กับตัวองคกรและเพื่อนรวมงาน เสมือนเปนครอบครัว และรูสึกไดเปนสวนหนึ่งขององคกรนี้ 
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2. ดานการคงอยู ควรสรางแรงจูงใจในการทำงาน เชน มีการใหรางวัลสำหรับผูที่มีผลงานดี หรือชื่นชมผูที่

ไมมาทำงานสายตลอดเดือน เพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานใหดีตอไป และควรมีเกณฑการวัดผล

เพื่อจายคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆใหเหมาะสมและโปรงใส เพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกมั่นคงและเต็มใจที่

จะทำงานใหกับองคกรตอไป รวมไปถึงทำใหพนักงานมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตัวเองมากยิ่งข้ึนดวย 

3. ดานบรรทัดฐาน ควรมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถของพนักงาน เพื่อใหพนักงานเกิดความพึง

พอใจในงาน ทำใหพนักงานมีความเต็มใจที่จะทุมเทความสามารถและความพยายามในการทำงานในหนาที่ที่ตนเอง

รับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบดานความผูกพันตอองคกรระหวางพนักงานออฟฟศ (พนักงานสวน

สำนักงาน) และพนักงานระดับปฏิบัติการ (พนักงานสวนโรงงาน) เพื่อใหทราบถึงขอมูลปจจัยที่เหมือนหรือแตกตาง

กันครบทั้งองคกร ทำใหองคกรสามารถทราบถึงปญหาที่ตองแกไขไดครบทุกจุด 

2. งานวิจัยนี้เปนการศึกษาคนควาเชิงปริมาณ ผูที่สนใจทำวิจัยหัวขอนี้อาจทำการศึกษาคนควางานวิจัยเชิง

คุณภาพโดยการสัมภาษณเพิ่มเติมได เพื่อใหไดทราบถึงขอมูลและทัศนคติของพนักงานที่มากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการเก็บขอมูลเพื่อวัดผลหลังจากนำขอมูลจากการวิเคราะหไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพื่อให

ทราบวาแนวทางการพัฒนาความผูกพันตอองคกรนั้น เมื่อนำไปปฏิบัติจริงจะสามารถเห็นผลสำเร็จไดมากนอย

เพียงใด 
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