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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั บี เอส เอ็น
เมดิคอล จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด ตามลักษณะส่ วนบุคคล ประชากร ที่ใช้ใน
การศึกษาเป็ นพนักงานของบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด จานวน 60 คน เป็ นชายจานวน 15 คน
หญิงจานวน 45 คนใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบ Convenience Selection ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ (Krejcie) และมอร์ แกน (Morgan) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 54
คน เป็ นชาย 14 คน หญิง 40 คน ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 89 รองลงมามี
อายุอยูร่ ะหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.22 และอายุอน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17.28 และ
น้อยที่สุดมีอายุ17.28 คิดเป็ นร้อยละ 5.56 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 58.02 รองลงมาจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 29.63 และน้อย
ที่สุดจบการศึกษาระดับ สู ต่ ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 12.35 ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว จานวน 106
คน คิดเป็ นร้อยละ 65.43 รองลงมาเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 24.07 และน้อยที่สุดเป็ นหม้าย / หย่าร้าง
คิดเป็ นร้อยละ 10.49 และส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,000 – 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
38.89 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 35,001 – 45,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 38.27 และน้อยที่สุด
มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 8.64 กลุ่มตัวอย่างมีประกอบอาชีพเป็ น
ข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 35.19 รองลงมาประกอบอาชีพเป็ นรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 27.78 และ
น้อยที่สุดประกอบอาชีพเป็ นค้าขาย / ธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 15.43
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความ
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เชื่ อมัน่ ในการยอมรับเป้ าหมายขององค์กรเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าด้าน
อื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องท่านมักจะพูดถึ งคุณงามความดีขององค์กรให้เพื่อน ๆ ฟั งเสมอเมื่อพบกัน
รองลงมาคื อ ด้า นงานที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คลอื่ น โดยเฉพาะเรื่ อ งงานของท่ า น
จาเป็ นต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ ายอื่นๆ อยูเ่ สมอ และปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรน้อย
ที่สุดคือด้านความมีอิสระในการทางานโดยเฉพาะเรื่ องท่านมี โอกาสเสนอสิ่ งใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ สาหรับการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ การเปรี ยบเทียบระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด จาแนกตามเพศ พบว่าเพศต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์
ในแต่ละด้านพบว่าในความหลากหลายของงาน ความรู ้สึกว่าองค์กรเป็ นที่พ่ ึงพิงได้ ความคาดหวังที่
ได้รับการตอบสนอง ความเชื่ อมัน่ ในการยอมรับเป้ าหมายขององค์กร และความคงไว้ซ่ ึ งความเป็ น
สมาชิ กขององค์กรมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สาหรับอายุต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัด โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยก
วิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในงานที่เปิ ดโอกาสให้ปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ความรู ้ สึกว่าองค์กร
เป็ นที่ พ่ ึ งพิ งได้ ความคาดหวังที่ ได้รับการตอบสนอง ความเชื่ อมัน่ ในการยอมรั บเป้ าหมายของ
องค์กร และความคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิกขององค์กรมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สาหรับระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล
จากัด โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในความมีเอกลักษณ์ของงาน
และงานที่ เปิ ดโอกาสให้ปฏิ สัมพันธ์กบั บุ คคลอื่ น มี ความแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 ส่ วนสถานภาพสมรสต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด
โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในความมีอิสระในการทางาน และ
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วน
รายได้ต่อเดื อนต่างกันมี ความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัด โดยภาพไม่
แตกต่า งกัน และเมื่ อแยกวิเคราะห์ ในแต่ ละด้า นพบว่า ในความหลากหลายของงาน และความมี
เอกลักษณ์ของงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนประสบการณ์การ
ทางานต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด โดยภาพไม่แตกต่างกัน
และเมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในความมีอิสระในการทางาน ความหลากหลายของงาน
ความรู ้สึกว่าองค์กรเป็ นที่พ่ งึ พิงได้ ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง ความเชื่ อมัน่ ในการยอมรับ
เป้ าหมายขององค์กร และความคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิ กขององค์กรมี ค วามแตกต่า งกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ดา้ นความมีอิสระในการทางาน บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัดต้อง
ส่ งเสริ มการทางานในเรื่ องของความมากน้อยของการมีเสรี ภาพในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับผิดชอบ
ด้านความหลากหลายของงาน บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัดต้องส่ งเสริ มการทางานในเรื่ องของ
ลักษณะการทางานที่ตอ้ งการความรู้ ทักษะเทคนิควิทยาการ อุปกรณ์ แนวทางในการปฏิบตั ิหลาย ๆ
ด้าน ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัดต้องส่ งเสริ มการทางานใน
เรื่ องของ งานที่มีการกาหนดกระบวนการ รู ปแบบ และเป้ าหมายของงานไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่
ขั้นตอนแรกจนถึ งขั้นตอนสุ ดท้าย ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ
คอล จากัดต้องส่ งเสริ มการทางานในเรื่ องของ ลักษณะการทางานที่มีโอกาสได้ติดต่อประสานงาน
กับผูท้ ี่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่น ด้านความรู ้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ
บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัด ต้องส่ งเสริ มการทางานในเรื่ องของการรับรู ้ ของบุคคลเกี่ ยวกับ
บทบาทของตนในองค์กรว่า ได้รับยกย่อง การยอมรับ และให้ความสาคัญจากหน่ วยงานและ
ผูร้ ่ วมงาน ด้านความรู ้สึกว่าองค์การเป็ นที่พ่ ึงพิงได้ บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด ต้องส่ งเสริ ม
การท างานในเรื่ องของการรั บ รู ้ ข องพนัก งานเกี่ ย วกับ ความดี ค วามชอบจากความส าเร็ จในงาน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากบริ ษทั คุม้ ค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กบั หน่ วยงาน ด้าน
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด ต้องส่ งเสริ มการ
ทางานในเรื่ องของความปรารถนาของพนักงานที่ได้รับการตอบสนอบจากองค์การในเรื่ องต่าง ๆ
เช่น ความก้าวหน้าในอาชี พ ด้านทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์การ บริ ษทั บี เอส
เอ็น เมดิคอล จากัด ต้องส่ งเสริ มการทางานในเรื่ องของแนวโน้มความรู ้สึกของพนักงานที่มีต่อเพื่อน
ร่ วมงาน และองค์การว่าเป็ นไปในทิศทางใด ด้านความเชื่ อมัน่ ในการยอมรับเป้ าหมายขององค์กร
บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัด ต้องส่ งเสริ มการทางานในเรื่ องของเมื่อมีบุคคลกล่าวถึ งองค์กร
อย่างเสี ย ๆ หาย ๆ ท่านจะรี บชี้แจงกล่าวแก้ทนั ที การไม่ร่วมวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานในทางลบกับ
เพื่อนร่ วมงาน นโยบายการดาเนิ นงานของหน่ วยงานชัดเจน ด้านความคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิ ก
ขององค์กร บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัด ต้องส่ งเสริ มการทางานในเรื่ องของการตัดสิ นใจ
ทางานกับองค์กร เป็ นการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง การได้รับความสาเร็ จและความก้าวหน้า

ภูมหิ ลัง
องค์การทุกองค์การจะประสบผลสาเร็ จและบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้น้ นั เกิดจากการ
บริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งทรัพยากรหลักในการบริ หาร
จัดการที่สาคัญได้แก่ 4’Msคือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ (Material)
และการบริ หารจัดการที่ดี (Management) ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับว่า “คน” หรื อบุคคลากรไม่วา่ จะเป็ นผูน้ า
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หรื อผูป้ ฏิบตั ิถือได้วา่ เป็ นทรัพยากรทางการบริ หารที่มีความสาคัญที่สุดและเป็ นหัวใจหลักของการ
บริ หารองค์การ เพราะความสาเร็ จของงานนั้นขึ้นอยูก่ บั มนุ ษย์ บรรดาสิ่ งก่อสร้าง อาคารสถานที่
เครื่ องมือ เครื่ องจักร ถึงแม้วา่ องค์การจะมีเงินทุนซื้ อเครื่ องมือ เครื่ องจักรกล อุปกรณ์ที่ทนั สมัยราคา
แพงมากเพี ย งใดก็ ต าม แต่ ถ้า หากขาดบุ ค คลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถก็ จ ะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ อ ันใด การจัด คนเข้า ท างานหรื อ การบริ ห ารงานบุ ค คลจึ ง ถื อ ได้ว่า เป็ นงานที่ มี
ความสาคัญยิ่ง การที่ พนักงานซึ่ งเป็ นทรัพยากรบุ คคลขององค์การจะสามารถปฏิ บตั ิ งานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลได้น้ นั นอกจากจะต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถของพนักงาน
เหล่านั้นแล้ว สิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงประการสาคัญ คือทาอย่างไรที่จะทาให้พนักงานเหล่านั้นมีความรู้สึก
ว่าเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของตนสอดคล้องกับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ อันจะทา
ให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทุ่มเททั้งกาลังกายและกาลังใจให้กบั การทางาน เกิดความจงรักภักดี
มีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งแสดงออกทั้งในด้านพฤติกรรมและจิตใจ เช่น พร้อมที่จะเสี ยสละเวลา
อุทิศกายใจของตนเพื่องาน และองค์การของตนโดยไม่มีใครบังคับ นับว่าเป็ นการแสดงให้เห็นถึง
ความยึดมัน่ ที่ จะอยู่ก ับองค์ก ารเพื่อการท างานและพยายามท าทุ กสิ่ ง ทุ กอย่า งเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ ดังนั้นการเติบโตขององค์กร เป็ นการสร้ างความมัง่ คงทางธุ รกิ จ องค์กรจะประสบ
ความสาเร็ จ ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ต้องอาศัยปั จจัยที่สาคัญหลายปั จจัย พนักงาน ถือเป็ นปั จจัยที่
สาคัญ ที่มีส่วนช่ วยในการผลักดัน ให้องค์กรสามารถดาเนิ นกิจการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
เป็ นกาลังสาคัญในการผลักดันให้องค์ขบั เคลื่ อนไปข้างหน้าสู่ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ พนักงาน
เปรี ยบเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาล ซึ่ งการบริ หารให้องค์การเติบโต ก้าวหน้า แบบยัง่ ยืน และ
ถาวร ต้องให้ความสาคัญและตระหนักและถึงการบริ หารจัดการ พนักงานให้มีพึงพอใจ ความภักดี
และ มีความผูกพันต่อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์การจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะองค์การใดถ้าพนักงานมีความ
ผูกพันต่อองค์การสู ง องค์การนั้นก็จะบรรลุ เป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ง่ายได้ข้ ึน ทั้งนี้ เพราะ
พนักงานจะมีความเชื่ อมัน่ ต่อนโยบาย เป้ าหมาย วัตถุประสงค์และค่านิ ยมขององค์การ ก่อให้เกิ ด
ความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ นอกจากนี้ ยงั จะทาให้เกิ ดความรู ้ สึก
ปรารถนาที่จะรักษาไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิ กขององค์การ ไม่คิดที่จะลาออกหรื อโอนย้ายไปที่อื่น
ความผูกพันต่อองค์การจึ งเป็ นตัวชี้ ให้เห็ นถึ งความมี ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ ความผูกพันต่อ
องค์กรครอบคลุม มากกว่าความพึงพอใจในงานที่ ทา ด้วยเหตุ น้ ี เองจึงถื อได้ว่าความผูกพันต่อ
องค์กรเป็ นกุญแจสาคัญที่จะคอยผูกมัดพนักงานให้ทางาน และอยู่ร่วมกับองค์ไปนาน ๆ ดังนั้น
ความผูกพันต่อองค์กร มีความมัง่ คงมากกว่าความพึงพอใจในงาน ซึ่ งความผูกพันต่อองค์กรจะค่อย
ๆ พัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่จะอยูอ่ ย่างมัน่ คง เป็ นแรงผลักและแรงจูงใจให้พนักงานหรื อบุคคลกร
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ปฏิบตั ิงานอย่างอุทิศตนเพื่อองค์กร แต่ในทางกลับกัน ถ้าพนักงานไม่มีความผูกพันต่อองค์กร และ
ความภักดีต่อองค์กร เมื่อมีปัญหา เกิดความอึดอัด ไม่พึงพอใจต่องานที่ทา หรื อมีสิ่งเร้าอื่นเข้ามาเช่น
มีหน่วยงานใหม่ มีขอ้ เสนอดี ๆ เข้ามา ก็จะลาออกจากงาน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อองค์กร ต้องมา
สร้างคนใหม่ ๆ เป็ นการเสี ยเวลา และ ทรัพยากรอย่างมาก ตลอดจนขวัญและกาลังใจและความ
เชื่อมัน่ ของพนักงานที่อยูใ่ นองค์กร
การที่องค์การจะได้คนดีมีคุณภาพเข้าทางานในองค์การจะต้องใช้ทุนทรัพย์และสู ญเสี ยเวลา
จานวนมาก นับตั้งแต่ข้ นั ตอนการสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง ฝึ กอบรมและพัฒนาเพื่อให้เกิ ด
ความรู้ ความสามารถ ความชานาญตลอดจนทักษะที่ดีที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของ
บุคคลนั้น และเป็ นประโยชน์ต่อการที่จะทาให้องค์การสามารถบรรลุ ภารกิ จได้ ซึ่ งกระบวนการ
ต่างๆ เหล่านี้ ลว้ นเป็ นการลงทุนขององค์การทั้งสิ้ น ดังนั้นสิ่ งที่องค์กรจะต้องคานึ งถึงอยูเ่ สมอก็คือ
ทาอย่างไรจึงจะสรรหาคนดีมีฝีมือมาอยูก่ บั องค์การ และเมื่อได้มาแล้วจะทาอย่างไรจึงจะพัฒนาเข้า
ให้ดียิ่งขึ้น พร้ อมทั้งจูงใจให้เขาอุทิศกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญาให้แก่งานที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อให้ได้งานที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์การตั้งไว้ และทา
อย่างไรจึ งจะรั กษาบุ คลากรหรื อทรั พยากรมนุ ษย์ไว้กบั องค์การให้ยาวนานที่ สุด ด้วยเหตุ ผลนี้
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การจึงเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารและนักวิชาการหันมาให้ความสนใจกันมาก
ด้วยเหตุผลที่สาคัญ คือ ความผูกพันต่อองค์การมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการลาออกจากงาน หรื อ
การเปลี่ ยนงาน การขาดงาน และการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ดังนั้นผูบ้ ริ หารขององค์กรย่อม
ต้องการให้พนักงานหรื อบุคลากรของตน มีความรักและจริ งใจต่อองค์กรและเต็มใจที่จะทุ่มเทการ
ทางานให้กบั องค์กร และพร้ อมที่ จะเดิ นไปยังจุ ดมุ่งหมายเดี ยวกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้า นัน่ หมายถึงการที่จะทาให้พนักงาน มีความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซื่ อสัตย์ และ
ภักดีที่จะร่ วมมือและปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กรตลอดไป โดยองค์กรต้องดูแลรักษาความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน และความต้องการพื้นฐาน ให้กบั พนักงาน ซึ่ งจะส่ งผลให้พนักงานมีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ทางาน และสร้างความสาเร็ จให้กบั องค์กรโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและยากลาบาก แต่การที่
องค์กรจะคาดหวังและมุ่งผลให้พนักงานภายในองค์กรปฏิ บตั ิ เช่ นนั้นได้จาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์กร
จะต้องอาศัยปั จจัยต่าง ๆ เป็ นแรงเสริ ม เพื่อกระตุน้ และคอยผลักดันให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อ
องค์กร ซึ่ งจะเกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจ แระกระตุน้ ให้พนักงานพร้อมอุทิศตนเพื่อปฏิบตั ิงานหรื อ
หน้าที่ของตนสุ ดความสามารถให้กบั องค์กร เพราะด้วยรู ้สึกว่าตนเองมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของ
องค์กร
ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็ นทัศนคติ ของพนักงานทั้ง ที่
แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก การรับรู้ และการเรี ยนรู้ของพนักงาน ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์
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และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์การ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การจะมีพฤติกรรม
การตระหนักถึงความสาคัญและมีแรงบันดาลใจต่อบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มี
ต่อพฤติกรรมการทางานในเชิงพัฒนา และจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่ งช่วยทาให้เกิดความร่ วม
คิด ร่ วมใจ และความร่ วมมือ ซึ่ งกันและกัน เพื่อการสร้างสรรค์ ปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน โดยส่ งผลต่อผลิ ตภาพและคุ ณภาพขององค์การ บุคลากรทุกส่ วนในองค์การ มี
บทบาทหน้าที่ในการสร้าง พัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ดีซ่ ึ งกันและกัน เพื่อสร้างสรรค์ความ
ผูก พันของพนัก งานให้มี ต่อองค์ก าร พนัก งานทุ ก คนที่ มี ความพึ งพอใจในการท างาน (Job
Satisfaction) และความสุ ขในการทางานนั้นใช่ ว่าจะมีความผูกพันกับองค์การ (Organizational
Engagement) เสมอไป ดังนั้น การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) จึงเป็ น
วิธีการหนึ่งที่ช่วยทาให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์การได้
บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบกิ จการนาเข้าและจาหน่ ายสิ นค้า
เวชภัณฑ์และเครื่ องมือแพทย์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปั จจัยใดที่มีอิทธิ พลในการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางปั จจัยภายนอก หรื อ
แม้แต่ปัจจัยภายในองค์การก็มีส่วนทาให้ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเพิ่มมากขึ้น หรื อลด
ได้ตลอดเวลา สิ่ งที่บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด สามารถควบคุมได้คือปั จจัยภายในองค์การซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารและทีมงานทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสาคัญและไม่ควรมองข้ามบางสิ่ งบางอย่างที่คิดว่า
ไม่สาคัญ การสารวจความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจึงเป็ นขั้นตอนแรกที่องค์การควรจะต้อง
ทาการสารวจเพื่อหาระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์การในแต่ละด้านที่คาดว่าเป็ นปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์การ ดังนั้น Engagement Survey จึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่
ช่วยให้เราได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในการบริ หารคนที่อยูใ่ นองค์การได้เป็ นอย่างดี ว่าปั จจัยใดที่
จะต้องให้ความสาคัญ สนับสนุ นให้มีความผูกพันต่อองค์การของพนักงานอยูต่ ่อไปอย่างยาวนาน
เนื่องด้วยระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจะบอกได้วา่ องค์การนั้นจะประสบความสาเร็ จ
หรื อล้มเหลวก็ได้
ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาว่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั บี เอส
เอ็น เมดิ คอล จากัด อยู่ในระดับใด และหนทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์การทาได้อย่างไร
และศึกษาระดับความคิดเห็นทางด้านปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน และระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน อันจะเป็ นทิศทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์การเพื่อให้มีความเป็ นเลิ ศ
ปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ ซึ่ งจะนาไปสู่ ความตั้งใจทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการปฏิบตั ิงาน
อันเป็ นผลส่ งต่อไปสู่ ความสาเร็ จขององค์การและความจงรักภักดีต่อองค์การ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ
คอล จากัด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั บี เอส
เอ็น เมดิคอล จากัด จาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงานของบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด จานวน 60
คน เป็ นชายจานวน 15 คน หญิงจานวน 45 คนใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบ Convenience Selection
ขนาดของกลุ่ มตัวอย่า งใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างของ เครซี่ (Krejcie) และมอร์ แกน
(Morgan) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 54 คน เป็ นชาย 14 คน หญิง 40 คน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และค้นคว้า จากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง แล้วทาการร่ างเป็ นแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา และผลงานวิจยั ต่างๆ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. จัดทาร่ างแบบสอบถาม นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาอีกครั้งหนึ่ ง ถ้ามี ข้อแก้ไข
ดาเนินตามคาแนะนา หลังจากนั้นดาเนินการจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงและนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบใช้ (Try out)
กับลูกค้าไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วธิ ี หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.81

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็ จรู ป
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สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย ขอน าเสนอข้อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จยั โดยสรุ ป ผลการวิจ ัย ข้อมู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.59 เป็ น
เพศหญิง จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.41 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 30 - 40 ปี จานวน 89 คน
คิดเป็ นร้อยละ 89 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.22 และ
อายุอน้อยกว่า 30 ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.28 และน้อยที่สุดมีอายุ17.28 จานวน 9 คน คิด
เป็ นร้อยละ 5.56 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.02 รองลงมาจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.63 และน้อย
ที่สุดจบการศึกษาระดับสู ต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.35 ส่ วนใหญ่สมรส
แล้ว จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.43 รองลงมาเป็ นโสด จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.07
และน้อยที่สุดเป็ นหม้าย / หย่าร้ าง จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.49 และส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนอยูร่ ะหว่าง 25,000 – 35,000 บาท จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.89 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน
อยูร่ ะหว่าง 35,001 – 45,000 บาท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.27 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 45,000 บาท ขึ้นไป จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.64 กลุ่มตัวอย่างมีประกอบอาชี พเป็ น
ข้าราชการ จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.19 รองลงมาประกอบอาชีพเป็ นรัฐวิสาหกิจ จานวน 45
คน คิดเป็ นร้อยละ 27.78 และน้อยที่สุดประกอบอาชีพเป็ นค้าขาย / ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 25 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15.43
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงาน
บริษัท บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด
ผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด เห็ นว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  =4.06, S.D.= 0.155) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าด้านความเชื่อมัน่ ในการยอมรับเป้ าหมายขององค์กรเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก รมากกว่า ด้า นอื่ น ๆ (  =4.50, S.D.= 0.186) รองลงมาคื อ ด้า นงานที่ เ ปิ ดโอกาสให้
ปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอื่น (  =4.26, S.D.= 0.420) และปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรน้อย
ที่สุดคือด้านความมีอิสระในการทางาน (  =3.66, S.D.= 0.457)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความมีอิสระในการทางาน โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับมาก (  =3.66, S.D.= 0.457) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าคาถามเรื่ องท่านมีโอกาส
กาหนดเป้ าหมายและวิธีการทางานในหน้าที่ของท่านได้เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
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ด้านความมีอิสระในการทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.22, S.D.= 0.883) รองลงมาคือท่านรู ้สึก
สบายใจในการทางานเนื่ องจากเป็ นงานที่ท่านชอบ (  =3.61, S.D.= 0.685) และน้อยที่สุดคือคาถาม
ว่าท่านมีโอกาสเสนอสิ่ งใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ (  =3.37, S.D.= 0.623) ส่ วนด้านความ
หลากหลายของงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  =3.73, S.D.= 0.449) เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามพบว่าคาถามเรื่ องงานของท่านต้องใช้ความคิดริ เริ่ มในการปฏิบตั ิหน้าที่ตลอดเวลา
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความหลากหลายของงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ
(  =4.15, S.D.= 0.878) รองลงมาคืองานที่ท่านทาอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นงานที่ไม่ซ้ าซาก ไม่จาเจ และไม่
น่ าเบื่ อหน่ าย (  =3.67, S.D.= 0.644) และน้อยที่สุดคือคาถามว่างานในความรับผิดชอบยังเป็ นที่
น่าสนใจและท้าทายความสามารถของท่านอยู่ (  =3.37, S.D.= 0.487) ส่ วนด้านความมีเอกลักษณ์
ของงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  =3.99, S.D.= 0.372) เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามพบว่าคาถามเรื่ องงานที่ท่านทาอยู่ในขณะนี้ มีเป้ าหมายที่ชดั เจนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร ด้านความมีเอกลักษณ์ ของงานมากกว่าประเด็นอื่ น ๆ (  =4.50, S.D.= 0.637)
รองลงมาคืองานในความรับผิดชอบของท่านมีข้ นั ตอนและวิธีการทางานที่มีความเป็ นระบบและ
ชัดเจน (  =4.24, S.D.= 0.970) และน้อยที่สุดคือคาถามว่าท่านสามารถทางานในความรับผิดชอบ
ของตนได้เป็ นอย่างดี โดยไม่ตอ้ งขอคาแนะนาจากผูอ้ ื่น (  =3.22, S.D.= 0.462) ส่ วนด้านงานที่เปิ ด
โอกาสให้ปฏิ สั มพันธ์ กบั บุ คคลอื่ น โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.26, S.D.=
0.420) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าคาถามเรื่ องความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานเป็ นปั จจัย
สาคัญในการกาหนดความสาเร็ จในการงานของท่านเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ด้านงานที่ เปิ ดโอกาสให้ปฏิ สัมพันธ์ กบั บุ คคลอื่นมากกว่าประเด็นอื่ น ๆ (  =4.67, S.D.= 0.644)
รองลงมาคืองานของท่า นจาเป็ นต้องติ ดต่ อประสานงานกับฝ่ ายอื่ นๆ อยู่เสมอ (  =4.44, S.D.=
0.718) และน้อยที่สุดคือคาถามว่าเมื่อท่านเกิดปั ญหาการปฏิ บตั ิงานหัวหน้างานและเพื่อนร่ วมงาน
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาเอง (  =3.76, S.D.= 0.642) ส่ วนด้านความรู ้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กร
โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (  =3.70, S.D.= 0.387) เมื่อพิจารณารายประเด็น คาถาม
พบว่าคาถามเรื่ องการปฏิบตั ิของหน่วยงานต่อตัวท่านทาให้ท่านรู ้สึกว่าตนเองเป็ นทรัพยากรบุคคลที่
มี ค่ า เป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พันต่ อ องค์ก ร ด้านความรู ้ สึ ก ว่า ตนมี ค วามส าคัญ ต่ อองค์ก ร
มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.87, S.D.= 0.616) รองลงมาคือผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิต่อท่านอย่างไม่มี
อคติ และให้ความสาคัญเหมือนเพื่อนร่ วมงานคนอื่น (  =3.69, S.D.= 0.820) และน้อยที่สุดคือ
คาถามว่าเท่าที่ผ่านมาท่านได้รับมอบหมายให้ทางานที่มีความสาคัญและน่าสนใจ (  =3.57, S.D.=
0.838) ส่ ว นด้า นความรู ้ สึ ก ว่ า องค์ ก รเป็ นที่ พ่ ึ ง พิ ง ได้ โดยภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มาก
(  =4.09, S.D.= 0.391) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าคาถามเรื่ องนับตั้งแต่ท่านทางานกับ
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บริ ษทั ท่านได้ใช้ประโยชน์จากระบบสวัสดิการเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้าน
ความรู ้สึกว่าองค์กรเป็ นที่พ่ ึงพิงได้มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.43, S.D.= 0.792) รองลงมาคือท่าน
คิดว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากบริ ษทั คุม้ ค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กบั หน่วยงาน
(  =4.19, S.D.= 0.933) และน้อยที่สุดคือคาถามท่านได้รับความดีความชอบจากความสาเร็ จในงาน
ของท่าน (  =3.67, S.D.= 0.476) ส่ วนด้านความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.20, S.D.= 0.241) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าคาถาม
เรื่ องปั จจุบนั ท่านได้รับมอบหมายให้ทางานที่ตรงกับความรู ้ ความสามารถและความต้องการแล้ว
เป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อความผูก พันต่ อองค์ก ร ด้านความคาดหวังที่ ไ ด้รับการตอบสนองมากกว่า
ประเด็นอื่น ๆ (  =4.94, S.D.= 0.408) รองลงมาคื อเมื่ อท่า นประสบปั ญหาในการปฏิ บตั ิ งาน
ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้อย่างดี (  =4.50, S.D.= 4.50) และน้อยที่สุดคือคาถามงานที่
ท่านปฏิบตั ิได้รับความสนใจจากหน่วยงานและหัวหน้า (  =3.67, S.D.= 1.099) ส่ วนด้านทัศนะคติ
ต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.21, S.D.= 0.266)
เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าคาถามเรื่ องความขัดแย้งในองค์กรเกิดจากการไม่ยอมรับฟั ง
ความคิ ดเห็ นซึ่ ง กันและกัน เป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อความผูก พันต่ อองค์ก ร ด้านทัศ นะคติ ต่อเพื่ อน
ร่ วมงานและองค์กรมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.31, S.D.= 0.567) รองลงมาคือท่านคิดว่านโยบาย
ของพนักงานบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีระบบและหลักเกณฑ์ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก (  =4.22, S.D.=
0.913) และน้อยที่สุดคือคาถามท่านได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานทุกครั้งเมื่อต้องการความ
ช่ วยเหลื อ (  =4.10, S.D.= 0.677) ส่ วนด้านความเชื่ อมัน่ ในการยอมรับเป้ าหมายขององค์กร โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.50, S.D.= 0.186) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
พบว่าคาถามเรื่ องท่านมักจะพูดถึ งคุณงามความดีขององค์กรให้เพื่อน ๆ ฟั งเสมอเมื่อพบกันเป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อมัน่ ในการยอมรับเป้ าหมายขององค์กรมากกว่า
ประเด็นอื่น ๆ (  =4.68, S.D.= 0.468) รองลงมาคือท่านจะไม่ร่วมวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานในทาง
ลบกับเพื่อนร่ วมงาน (  =4.60, S.D.= 0.540) และน้อยที่สุดคือคาถามเมื่อมีบุคคลกล่าวถึ งองค์กร
อย่างเสี ย ๆ หาย ๆ ท่านจะรี บชี้ แจงกล่าวแก้ทนั ที (  =4.36, S.D.= 0.627) และสาหรับด้านความ
คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิกขององค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.24, S.D.=
0.414) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าคาถามเรื่ อง0.414เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์ก ร ด้า นความคงไว้ซ่ ึ ง ความเป็ นสมาชิ ก ขององค์ก รมากกว่า ประเด็ นอื่ น ๆ (  =4.39, S.D.=
0.856) รองลงมาคือถ้าท่านมีโอกาสย้ายหน่ วยงาน ท่านคาดว่าอาจจะไม่ได้รับความสาเร็ จและ
ความก้าวหน้ามากกว่า (  =4.28, S.D.= 0.738) และน้อยที่สุดคือคาถามถ้าแม้ท่านมีโอกาสเปลี่ยน
งานที่ให้ค่าตอบแทนสู งกว่าแต่ท่านยังเลือกทางานกับองค์กรต่อไป (  =4.07, S.D.= 0.843)
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ตอนที่ 3 สรุ ปผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงานบริ ษัท บี เอส
เอ็น เมดิคอล จากัด จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
ผลการเปรี ยบเทียบระดับ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล
จากัด จาแนกตามเพศ พบว่าเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด
โดยภาพไม่ แตกต่ า งกัน และเมื่ อแยกวิเคราะห์ ใ นแต่ ละด้านพบว่า ในความหลากหลายของงาน
ความรู ้สึกว่าองค์กรเป็ นที่พ่ งึ พิงได้ ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง ความเชื่ อมัน่ ในการยอมรับ
เป้ าหมายขององค์กร และความคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิ กขององค์กรมี ค วามแตกต่า งกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณารายด้านจาแนกตามเพศ ได้แก่ดา้ นความมีอิสระในการทางานมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีโอกาสกาหนดเป้ าหมาย
และวิธีการทางานในหน้าที่ของท่านได้ ส่ วนด้านความหลากหลายของงานมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องงานของท่านต้องใช้ความคิดริ เริ่ มในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตลอดเวลา และงานในความรับผิดชอบยังเป็ นที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถของ
ท่านอยู่ ส่ วนด้านความมีเอกลักษณ์ของงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านสามารถทางานในความรับผิดชอบของตนได้เป็ นอย่างดี โดยไม่ตอ้ ง
ขอคาแนะนาจากผูอ้ ื่น และงานที่ท่านทาอยูใ่ นขณะนี้ มีเป้ าหมายที่ชดั เจน ส่ วนด้านงานที่เปิ ดโอกาส
ให้ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็น
คาถามเรื่ องงานของท่านจาเป็ นต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ ายอื่นๆ อยูเ่ สมอ เมื่อท่านเกิดปั ญหาการ
ปฏิ บ ัติง านหัว หน้า งานและเพื่ อนร่ วมงานร่ วมกัน แก้ไ ขปั ญ หาเอง และความร่ วมมื อจากเพื่ อ น
ร่ วมงานเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดความสาเร็ จในการงานของท่าน ส่ วนด้านความรู ้สึกว่าตนมี
ความสาคัญต่อองค์กรมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องเท่าที่ผา่ นมาท่านได้รับมอบหมายให้ทางานที่มีความสาคัญและน่าสนใจ ส่ วนด้านความรู ้สึกว่า
องค์กรเป็ นที่พ่ ึงพิงได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องนับ ตั้ง แต่ท่ านท างานกับบริ ษทั ท่า นได้ใช้ประโยชน์จากระบบสวัสดิ การ และท่ านคิ ดว่า
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากบริ ษทั คุ ม้ ค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กบั หน่วยงาน ส่ วน
ด้านความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องเมื่ อท่า นประสบปั ญหาในการปฏิ บตั ิ งานผูบ้ งั คับ บัญชาสามารถช่ วย
แก้ปัญหาให้อย่างดี และงานที่ ท่านปฏิ บตั ิได้รับความสนใจจากหน่ วยงานและหัวหน้า ส่ วนด้าน
ทัศนะคติ ต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์กรมี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
เฉพาะประเด็นค าถามเรื่ องท่ า นคิ ดว่า นโยบายของพนัก งานบริ ษ ทั เป็ นไปอย่า งมี ระบบและ
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หลักเกณฑ์ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก ท่านได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานทุกครั้งเมื่อต้องการ
ความช่ วยเหลื อ และความขัดแย้งในองค์กรเกิ ดจากการไม่ยอมรั บฟั งความคิ ดเห็ นซึ่ งกันและกัน
ส่ วนด้านความเชื่ อมัน่ ในการยอมรับเป้ าหมายขององค์กรมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องเมื่อมีบุคคลกล่าวถึงองค์กรอย่างเสี ย ๆ หาย ๆ ท่านจะรี บ
ชี้แจงกล่าวแก้ทนั ที ท่านเห็นด้วยกับนโยบายการดาเนิ นงานของหน่วยงาน ท่านมักจะพูดถึงคุณงาม
ความดีขององค์กรให้เพื่อน ๆ ฟั งเสมอเมื่อพบกัน และท่านภูมิใจที่จะบอกใคร ๆ ว่าท่านเป็ น
พนักงานขององค์กร และสาหรับด้านความคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิกขององค์กรมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องถ้าท่านมีโอกาสย้ายหน่วยงาน ท่าน
คาดว่าอาจจะไม่ได้รับความสาเร็ จและความก้าวหน้ามากกว่า และถึงแม้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงาน
ท่านจะไม่เปลี่ยนงานจากองค์กร
เมื่อพิจารณาด้านอายุต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัด
โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในงานที่เปิ ดโอกาสให้ปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น ความรู ้สึกว่าองค์กรเป็ นที่พ่ ึงพิงได้ ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง ความเชื่ อมัน่
ในการยอมรับเป้ าหมายขององค์กร และความคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิกขององค์กรมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรกับ
บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่า
ในความมีเอกลักษณ์ของงาน และงานที่เปิ ดโอกาสให้ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนสถานภาพสมรสต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั
บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในความ
มีอิสระในการทางาน และความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนรายได้ต่อเดื อนต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ
คอล จากัด โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในความหลากหลาย
ของงาน และความมีเอกลักษณ์ของงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
ส่ วนประสบการณ์การทางานต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด
โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่ อแยกวิเคราะห์ ในแต่ละด้านพบว่าในความมีอิสระในการทางาน
ความหลากหลายของงาน ความรู ้สึกว่าองค์กรเป็ นที่พ่ ึงพิงได้ ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง
ความเชื่ อมัน่ ในการยอมรับเป้ าหมายขององค์กร และความคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิ กขององค์กรมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความ
เชื่ อมัน่ ในการยอมรับเป้ าหมายขององค์กรเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าด้าน
อื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องท่านมักจะพูดถึงคุณงามความดีขององค์กรให้เพื่อน ๆ ฟั งเสมอเมื่อพบกัน
รองลงมาคื อ ด้า นงานที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คลอื่ น โดยเฉพาะเรื่ อ งงานของท่ า น
จาเป็ นต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ ายอื่นๆ อยูเ่ สมอ และปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรน้อย
ที่สุดคือด้านความมีอิสระในการทางานโดยเฉพาะเรื่ องท่านมี โอกาสเสนอสิ่ งใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความมีอิสระในการทางาน โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าคาถามเรื่ องท่านมี โอกาสกาหนดเป้ าหมายและ
วิธีการทางานในหน้าที่ของท่านได้เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความมีอิสระใน
การทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือท่านรู ้ สึกสบายใจในการทางานเนื่ องจากเป็ นงานที่
ท่านชอบ และน้อยที่สุดคือคาถามว่าท่านมีโอกาสเสนอสิ่ งใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ ส่ วน
ด้านความหลากหลายของงาน โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามพบว่าคาถามเรื่ องงานของท่านต้องใช้ความคิดริ เริ่ มในการปฏิบตั ิหน้าที่ตลอดเวลาเป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความหลากหลายของงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือ
งานที่ท่านทาอยู่ในปั จจุบนั เป็ นงานที่ไม่ซ้ าซาก ไม่จาเจ และไม่น่าเบื่ อหน่ าย และน้อยที่สุดคือ
คาถามว่างานในความรับผิดชอบยังเป็ นที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถของท่านอยู่ ส่ วนด้าน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
พบว่าคาถามเรื่ องงานที่ท่านทาอยูใ่ นขณะนี้ มีเป้ าหมายที่ชดั เจนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความมีเอกลักษณ์ของงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคืองานในความรับผิดชอบ
ของท่านมีข้ นั ตอนและวิธีการทางานที่มีความเป็ นระบบและชัดเจน และน้อยที่สุดคือคาถามว่าท่าน
สามารถทางานในความรับผิดชอบของตนได้เป็ นอย่างดี โดยไม่ตอ้ งขอคาแนะนาจากผูอ้ ื่น ส่ วนด้าน
งานที่ เปิ ดโอกาสให้ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ับ บุ ค คลอื่ น โดยภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าคาถามเรื่ องความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
กาหนดความสาเร็ จในการงานของท่านเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านงานที่เปิ ด
โอกาสให้ป ฏิ สัม พันธ์ กบั บุ ค คลอื่ นมากกว่าประเด็นอื่ น ๆ รองลงมาคื องานของท่านจาเป็ นต้อง
ติ ดต่ อ ประสานงานกับ ฝ่ ายอื่ นๆ อยู่เสมอ และน้อยที่ สุ ด คื อ ค าถามว่า เมื่ อท่ า นเกิ ด ปั ญหาการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านหัว หน้า งานและเพื่ อนร่ วมงานร่ ว มกัน แก้ไ ขปั ญหาเอง ส่ วนด้านความรู ้ สึ ก ว่า ตนมี
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ความสาคัญต่อองค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
คาถามเรื่ องการปฏิบตั ิของหน่วยงานต่อตัวท่านทาให้ท่านรู ้สึกว่าตนเองเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า
เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู ้ สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กรมากกว่า
ประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือผูบ้ งั คับบัญชาปฏิ บตั ิต่อท่านอย่างไม่มีอคติ และให้ความสาคัญเหมือน
เพื่อนร่ วมงานคนอื่ น และน้อยที่ สุดคื อคาถามว่าเท่าที่ ผ่านมาท่านได้รับมอบหมายให้ทางานที่ มี
ความสาคัญและน่าสนใจ ส่ วนด้านความรู ้สึกว่าองค์กรเป็ นที่พ่ ึงพิงได้ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าคาถามเรื่ องนับตั้งแต่ท่านทางานกับบริ ษทั ท่านได้
ใช้ประโยชน์จากระบบสวัส ดิ การเป็ นปั จจัยที่ ส่ งผลต่อความผูกพันต่ อองค์ก ร ด้านความรู ้ สึกว่า
องค์กรเป็ นที่พ่ ึงพิงได้มากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือท่านคิดว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ
จากบริ ษทั คุ ม้ ค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กบั หน่วยงาน และน้อยที่สุดคือคาถามท่านได้รับ
ความดี ความชอบจากความสาเร็ จในงานของท่าน ส่ วนด้านความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง
โดยภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อพิ จารณารายประเด็นค าถามพบว่าค าถามเรื่ อง
ปั จจุ บนั ท่านได้รับมอบหมายให้ทางานที่ตรงกับความรู ้ ความสามารถและความต้องการแล้วเป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองมากกว่าประเด็น
อื่น ๆ รองลงมาคือเมื่อท่านประสบปั ญหาในการปฏิบตั ิงานผูบ้ งั คับบัญชาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้
อย่างดี และน้อยที่สุดคือคาถามงานที่ท่านปฏิบตั ิได้รับความสนใจจากหน่ วยงานและหัวหน้า ส่ วน
ด้านทัศนะคติต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายประเด็นคาถามพบว่าคาถามเรื่ องความขัดแย้งในองค์กรเกิดจากการไม่ยอมรับฟั งความคิดเห็ น
ซึ่ ง กันและกันเป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อความผูก พัน ต่ อองค์ก ร ด้านทัศ นะคติ ต่อเพื่ อนร่ วมงานและ
องค์กรมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือท่านคิดว่านโยบายของพนักงานบริ ษทั เป็ นไปอย่างมี
ระบบและหลักเกณฑ์ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก และน้อยที่สุดคือคาถามท่านได้รับความร่ วมมือ
จากเพื่อนร่ วมงานทุกครั้งเมื่อต้องการความช่วยเหลือ ส่ วนด้านความเชื่ อมัน่ ในการยอมรับเป้ าหมาย
ขององค์กร โดยภาพรวมมี ค่า เฉลี่ ยอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด เมื่อพิ จารณารายประเด็นค าถามพบว่า
คาถามเรื่ องท่านมักจะพูดถึงคุณงามความดีขององค์กรให้เพื่อน ๆ ฟั งเสมอเมื่อพบกันเป็ นปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อความผูก พันต่ อองค์ก ร ด้านความเชื่ อมัน่ ในการยอมรั บ เป้ าหมายขององค์ก รมากกว่า
ประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือท่านจะไม่ร่วมวิพากษ์วจิ ารณ์หน่วยงานในทางลบกับเพื่อนร่ วมงาน และ
น้อยที่สุดคือคาถามเมื่อมีบุคคลกล่าวถึงองค์กรอย่างเสี ย ๆ หาย ๆ ท่านจะรี บชี้ แจงกล่าวแก้ทนั ที
และสาหรับด้านความคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิกขององค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าคาถามเรื่ อง0.414เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านความคงไว้ซ่ ึงความเป็ นสมาชิกขององค์กรมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือถ้าท่านมี
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โอกาสย้ายหน่วยงาน ท่านคาดว่าอาจจะไม่ได้รับความสาเร็ จและความก้าวหน้ามากกว่า และน้อย
ที่สุดคือคาถามถ้าแม้ท่านมี โอกาสเปลี่ ยนงานที่ ให้ค่าตอบแทนสู งกว่าแต่ท่านยังเลื อกทางานกับ
องค์กรต่อไป
จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่าการเปรี ยบเทียบระดับ ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนัก งานบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ ค อล จากัด จาแนกตามเพศ พบว่า เพศต่ างกันมี ความผูก พันต่ อ
องค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่ละ
ด้านพบว่าในความหลากหลายของงาน ความรู ้ สึกว่าองค์กรเป็ นที่พ่ ึงพิงได้ ความคาดหวังที่ได้รับ
การตอบสนอง ความเชื่อมัน่ ในการยอมรับเป้ าหมายขององค์กร และความคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิก
ขององค์กรมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับอายุต่างกันมีความผูกพัน
ต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่
ละด้านพบว่าในงานที่เปิ ดโอกาสให้ปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ความรู ้ สึกว่าองค์กรเป็ นที่พ่ ึงพิงได้
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง ความเชื่ อมัน่ ในการยอมรั บเป้ าหมายขององค์กร และความ
คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิ กขององค์กรมี ค วามแตกต่างกันอย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
สาหรับระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัด โดย
ภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในความมีเอกลักษณ์ของงาน และงาน
ที่เปิ ดโอกาสให้ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่ วนสถานภาพสมรสต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด โดยภาพ
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในความมีอิสระในการทางาน และความ
คาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนรายได้
ต่อเดือนต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด โดยภาพไม่แตกต่างกัน
และเมื่อแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในความหลากหลายของงาน และความมีเอกลักษณ์ของ
งาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนประสบการณ์การทางานต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์กรกับบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัด โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อแยก
วิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในความมีอิสระในการทางาน ความหลากหลายของงาน ความรู ้สึกว่า
องค์กรเป็ นที่พ่ ึงพิงได้ ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง ความเชื่ อมัน่ ในการยอมรับเป้ าหมาย
ขององค์กร และความคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิกขององค์กรมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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ข้ อเสนอแนะ
ความมีอิสระในการทางาน บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัดต้องส่ งเสริ มการทางานใน
เรื่ องของความมากน้อยของการมีเสรี ภาพในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับผิดชอบ
ความหลากหลายของงาน บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัดต้องส่ งเสริ มการทางานในเรื่ อง
ของ ลักษณะการทางานที่ตอ้ งการความรู้ ทักษะเทคนิควิทยาการ อุปกรณ์ แนวทางในการปฏิบตั ิ
หลาย ๆ ด้าน
ความมีเอกลักษณ์ของงาน บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัดต้องส่ งเสริ มการทางานในเรื่ อง
ของ งานที่มีการกาหนดกระบวนการ รู ปแบบ และเป้ าหมายของงานไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ข้ นั ตอน
แรกจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย
งานที่ มีโอกาสปฏิ สัมพันธ์ กบั ผูอ้ ื่ น บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัดต้องส่ งเสริ มการ
ท างานในเรื่ อ งของ ลัก ษณะการท างานที่ มี โ อกาสได้ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่น
ความรู ้ สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัด ต้องส่ งเสริ ม
การทางานในเรื่ องของการรับรู ้ ของบุคคลเกี่ ยวกับบทบาทของตนในองค์กรว่า ได้รับยกย่อง การ
ยอมรับ และให้ความสาคัญจากหน่วยงานและผูร้ ่ วมงาน
ความรู ้สึกว่าองค์การเป็ นที่พ่ งึ พิงได้ บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด ต้องส่ งเสริ มการทางาน
ในเรื่ องของการรับรู ้ของพนักงานเกี่ยวกับความดีความชอบจากความสาเร็ จในงานผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ได้รับจากบริ ษทั คุม้ ค่ากับความอุตสาหะที่ได้อุทิศให้กบั หน่วยงาน
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ คอล จากัด ต้อง
ส่ งเสริ มการทางานในเรื่ องของความปรารถนาของพนักงานที่ได้รับการตอบสนอบจากองค์การในเรื่ อง
ต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าในอาชีพ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์การ บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด ต้อง
ส่ งเสริ มการทางานในเรื่ องของแนวโน้มความรู ้ สึกของพนักงานที่มีต่อเพื่อนร่ วมงาน และองค์การว่า
เป็ นไปในทิศทางใด
ความเชื่ อ มั่นในการยอมรั บ เป้ าหมายขององค์ก ร บริ ษ ัท บี เอส เอ็ น เมดิ คอล จ ากัด ต้อ ง
ส่ งเสริ มการทางานในเรื่ องของเมื่อมีบุคคลกล่าวถึงองค์กรอย่างเสี ย ๆ หาย ๆ ท่านจะรี บชี้แจงกล่าวแก้
ทันที การไม่ร่วมวิพากษ์วิจารณ์หน่ วยงานในทางลบกับเพื่อนร่ วมงาน นโยบายการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานชัดเจน
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ความคงไว้ซ่ ึงความเป็ นสมาชิกขององค์กร บริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด ต้องส่ งเสริ มการ
ทางานในเรื่ องของการตัดสิ นใจทางานกับองค์กร เป็ นการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง การได้รับความสาเร็ จและ
ความก้าวหน้า
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั บี เอส เอ็น
เมดิ คอล จากัด ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างพนักงานระดับบริ หารกับพนักงานปฏิ บตั ิการ
เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุ งการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเรื่ องปั ญหาและอุปสรรคในการทางานของพนักงานบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิ
คอล จากัด
3. ควรมีการศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จากัด
4. ควรมีการศึกษาเรื่ องความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริ ษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล
จากัด

