
บทความการวจิยั 
  

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบริษทั บี เอส เอน็ เมดิคอล จ ากดั 
Factors Affecting Engagement Toward Organization of BSN Medical  

Company Limited 
 

 อรุณทิพย ์วิรุฬห์ตั้งตระกลู 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั บี เอส เอ็น 
เมดิคอล จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องค์กรของพนกังานบริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั ตามลกัษณะส่วนบุคคล ประชากร ท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นพนกังานของบริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั จ านวน 60 คน เป็นชายจ านวน 15 คน 
หญิงจ านวน 45 คนใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ Convenience Selection ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชต้าราง
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครซ่ี (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 54 
คน เป็นชาย 14 คน หญิง 40 คน ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมามี
อายุอยูร่ะหวา่ง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.22 และอายุอนอ้ยกวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.28 และ
นอ้ยท่ีสุดมีอายุ17.28 คิดเป็นร้อยละ 5.56 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 58.02 รองลงมาจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.63 และน้อย
ท่ีสุดจบการศึกษาระดบัสูต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.35 ส่วนใหญ่สมรสแลว้ จ านวน 106 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.43 รองลงมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 24.07 และนอ้ยท่ีสุดเป็นหมา้ย / หยา่ร้าง 
คิดเป็นร้อยละ 10.49 และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,000 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
38.89 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 35,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.27 และนอ้ยท่ีสุด
มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 45,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.64 กลุ่มตวัอยา่งมีประกอบอาชีพเป็น
ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 35.19 รองลงมาประกอบอาชีพเป็นรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 27.78 และ
นอ้ยท่ีสุดประกอบอาชีพเป็นคา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 15.43 

ผลการวจิยัโดยภาพรวมพบวา่ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บริษทั บี เอส เอน็ เมดิคอล จ ากดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นความ
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เช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายขององคก์รเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่ดา้น
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองท่านมกัจะพูดถึงคุณงามความดีขององคก์รให้เพื่อน ๆ ฟังเสมอเม่ือพบกนั 
รองลงมาคือด้านงานท่ีเปิดโอกาสให้ปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองงานของท่าน
จ าเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ อยูเ่สมอ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ย
ท่ีสุดคือด้านความมีอิสระในการท างานโดยเฉพาะเร่ืองท่านมีโอกาสเสนอส่ิงใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบติังานอยูเ่สมอ ส าหรับการทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้า่การเปรียบเทียบระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั จ าแนกตามเพศ พบวา่เพศต่างกนัมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รกบับริษทั บี เอส เอน็ เมดิคอล จ ากดั โดยภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยกวิเคราะห์
ในแต่ละดา้นพบวา่ในความหลากหลายของงาน ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพึ่งพิงได ้ความคาดหวงัท่ี
ไดรั้บการตอบสนอง ความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร และความคงไวซ่ึ้งความเป็น
สมาชิกขององค์กรมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส าหรับอายุต่างกนัมี
ความผูกพนัต่อองค์กรกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั โดยภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยก
วิเคราะห์ในแต่ละดา้นพบว่าในงานท่ีเปิดโอกาสให้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ความรู้สึกว่าองค์กร
เป็นท่ีพึ่ งพิงได้ ความคาดหวงัท่ีได้รับการตอบสนอง ความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายของ
องคก์ร และความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์รมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ส าหรับระดบัการศึกษาต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล 
จ ากดั โดยภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยกวเิคราะห์ในแต่ละดา้นพบวา่ในความมีเอกลกัษณ์ของงาน 
และงานท่ีเปิดโอกาสให้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนสถานภาพสมรสต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั 
โดยภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยกวเิคราะห์ในแต่ละดา้นพบวา่ในความมีอิสระในการท างาน และ
ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนอง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
รายได้ต่อเดือนต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากัด โดยภาพไม่
แตกต่างกนั และเม่ือแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในความหลากหลายของงาน และความมี
เอกลกัษณ์ของงาน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนประสบการณ์การ
ท างานต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั โดยภาพไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือแยกวิเคราะห์ในแต่ละดา้นพบวา่ในความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน 
ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพึ่งพิงได ้ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนอง ความเช่ือมัน่ในการยอมรับ
เป้าหมายขององค์กร และความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององค์กรมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ีดา้นความมีอิสระในการท างาน บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดัตอ้ง
ส่งเสริมการท างานในเร่ืองของความมากน้อยของการมีเสรีภาพในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บผิดชอบ 
ดา้นความหลากหลายของงาน บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดัตอ้งส่งเสริมการท างานในเร่ืองของ 
ลกัษณะการท างานท่ีตอ้งการความรู้ ทกัษะเทคนิควิทยาการ อุปกรณ์ แนวทางในการปฏิบติัหลาย ๆ 
ดา้น ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดัตอ้งส่งเสริมการท างานใน
เร่ืองของ งานท่ีมีการก าหนดกระบวนการ รูปแบบ และเป้าหมายของงานไวอ้ยา่งชดัเจน ตั้งแต่
ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย ดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น บริษทั บี เอส เอ็น เมดิ
คอล จ ากดัตอ้งส่งเสริมการท างานในเร่ืองของ ลกัษณะการท างานท่ีมีโอกาสไดติ้ดต่อประสานงาน
กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น ดา้นความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์าร 
บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั ตอ้งส่งเสริมการท างานในเร่ืองของการรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบั
บทบาทของตนในองค์กรว่า ไดรั้บยกย่อง การยอมรับ และให้ความส าคญัจากหน่วยงานและ
ผูร่้วมงาน ดา้นความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ีพึ่งพิงได ้บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั ตอ้งส่งเสริม
การท างานในเร่ืองของการรับรู้ของพนักงานเก่ียวกับความดีความชอบจากความส าเร็จในงาน
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากบริษทั คุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศให้กบัหน่วยงาน ดา้น
ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร บริษทั บี เอส เอน็ เมดิคอล จ ากดั ตอ้งส่งเสริมการ
ท างานในเร่ืองของความปรารถนาของพนกังานท่ีไดรั้บการตอบสนอบจากองคก์ารในเร่ืองต่าง ๆ 
เช่น ความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร บริษทั บี เอส 
เอน็ เมดิคอล จ ากดั ตอ้งส่งเสริมการท างานในเร่ืองของแนวโนม้ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อเพื่อน
ร่วมงาน และองคก์ารวา่เป็นไปในทิศทางใด ดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร 
บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั ตอ้งส่งเสริมการท างานในเร่ืองของเม่ือมีบุคคลกล่าวถึงองค์กร
อยา่งเสีย ๆ หาย ๆ ท่านจะรีบช้ีแจงกล่าวแกท้นัที การไม่ร่วมวิพากษว์ิจารณ์หน่วยงานในทางลบกบั
เพื่อนร่วมงาน นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานชดัเจน  ดา้นความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก
ขององค์กร บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั ตอ้งส่งเสริมการท างานในเร่ืองของการตดัสินใจ
ท างานกบัองคก์ร เป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง การไดรั้บความส าเร็จและความกา้วหนา้ 
 

ภูมหิลงั 
องคก์ารทุกองคก์ารจะประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดน้ั้น เกิดจากการ

บริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทรัพยากรหลกัในการบริหาร
จดัการท่ีส าคญัไดแ้ก่ 4’Msคือ คน (Man) เงิน (Money) วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ (Material) 
และการบริหารจดัการท่ีดี (Management) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับวา่ “คน” หรือบุคคลากรไม่วา่จะเป็นผูน้ า
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หรือผูป้ฏิบติัถือไดว้า่เป็นทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีความส าคญัท่ีสุดและเป็นหวัใจหลกัของการ
บริหารองคก์าร เพราะความส าเร็จของงานนั้นข้ึนอยูก่บัมนุษย ์ บรรดาส่ิงก่อสร้าง อาคารสถานท่ี 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ถึงแมว้า่องคก์ารจะมีเงินทุนซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัราคา
แพงมากเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหากขาดบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถก็จะไม่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์อันใด การจดัคนเข้าท างานหรือการบริหารงานบุคคลจึงถือได้ว่าเป็นงานท่ีมี
ความส าคญัยิ่ง การท่ีพนกังานซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลขององค์การจะสามารถปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั้น นอกจากจะตอ้งค านึงถึงความรู้ความสามารถของพนกังาน
เหล่านั้นแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงประการส าคญั คือท าอยา่งไรท่ีจะท าใหพ้นกังานเหล่านั้นมีความรู้สึก
วา่เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องตนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร อนัจะท า
ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการท่ีจะทุ่มเททั้งก าลงักายและก าลงัใจใหก้บัการท างาน เกิดความจงรักภกัดี 
มีความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงแสดงออกทั้งในดา้นพฤติกรรมและจิตใจ เช่น พร้อมท่ีจะเสียสละเวลา
อุทิศกายใจของตนเพื่องาน และองคก์ารของตนโดยไม่มีใครบงัคบั นบัวา่เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความยึดมัน่ท่ีจะอยู่กับองค์การเพื่อการท างานและพยายามท าทุกส่ิงทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ ดงันั้นการเติบโตขององค์กร เป็นการสร้างความมัง่คงทางธุรกิจ องค์กรจะประสบ
ความส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีส าคญัหลายปัจจยั พนกังาน ถือเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญั ท่ีมีส่วนช่วยในการผลกัดนั ให้องคก์รสามารถด าเนินกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ 
เป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัให้องค์ขบัเคล่ือนไปข้างหน้าสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ พนักงาน 
เปรียบเสมือนขุมทรัพยท่ี์มีค่ามหาศาล ซ่ึงการบริหารให้องคก์ารเติบโต กา้วหนา้ แบบยัง่ยืน และ
ถาวร ตอ้งให้ความส าคญัและตระหนกัและถึงการบริหารจดัการ พนกังานให้มีพึงพอใจ ความภกัดี 
และ มีความผกูพนัต่อองคก์ร 

ความผกูพนัต่อองคก์ารจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะองค์การใดถา้พนกังานมีความ
ผูกพนัต่อองค์การสูง องค์การนั้นก็จะบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ง่ายได้ข้ึน ทั้งน้ีเพราะ
พนกังานจะมีความเช่ือมัน่ต่อนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละค่านิยมขององคก์าร ก่อให้เกิด
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ นอกจากน้ียงัจะท าให้เกิดความรู้สึก
ปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององค์การ ไม่คิดท่ีจะลาออกหรือโอนยา้ยไปท่ีอ่ืน 
ความผูกพนัต่อองค์การจึงเป็นตวัช้ีให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององค์การ ความผูกพนัต่อ
องค์กรครอบคลุม มากกว่าความพึงพอใจในงานท่ีท า ดว้ยเหตุน้ีเองจึงถือไดว้่าความผูกพนัต่อ
องคก์รเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะคอยผกูมดัพนกังานให้ท างาน  และอยู่ร่วมกบัองค์ไปนาน ๆ ดงันั้น
ความผกูพนัต่อองคก์ร มีความมัง่คงมากกวา่ความพึงพอใจในงาน ซ่ึงความผกูพนัต่อองคก์รจะค่อย 
ๆ พฒันาไปอยา่งชา้ ๆ แต่จะอยูอ่ยา่งมัน่คง เป็นแรงผลกัและแรงจูงใจให้พนกังานหรือบุคคลกร
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ปฏิบติังานอยา่งอุทิศตนเพื่อองคก์ร แต่ในทางกลบักนั ถา้พนกังานไม่มีความผกูพนัต่อองคก์ร และ
ความภกัดีต่อองคก์ร เม่ือมีปัญหา เกิดความอึดอดั ไม่พึงพอใจต่องานท่ีท า หรือมีส่ิงเร้าอ่ืนเขา้มาเช่น 
มีหน่วยงานใหม่ มีขอ้เสนอดี ๆ เขา้มา ก็จะลาออกจากงาน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อองคก์ร ตอ้งมา
สร้างคนใหม่ ๆ เป็นการเสียเวลา และ ทรัพยากรอยา่งมาก ตลอดจนขวญัและก าลงัใจและความ
เช่ือมัน่ของพนกังานท่ีอยูใ่นองคก์ร 

การท่ีองคก์ารจะไดค้นดีมีคุณภาพเขา้ท างานในองคก์ารจะตอ้งใชทุ้นทรัพยแ์ละสูญเสียเวลา
จ านวนมาก นบัตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา คดัเลือก บรรจุแต่งตั้ง ฝึกอบรมและพฒันาเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญตลอดจนทกัษะท่ีดีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของ
บุคคลนั้น และเป็นประโยชน์ต่อการท่ีจะท าให้องคก์ารสามารถบรรลุภารกิจได ้ ซ่ึงกระบวนการ
ต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นการลงทุนขององคก์ารทั้งส้ิน ดงันั้นส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งค านึงถึงอยูเ่สมอก็คือ 
ท าอยา่งไรจึงจะสรรหาคนดีมีฝีมือมาอยูก่บัองคก์าร และเม่ือไดม้าแลว้จะท าอยา่งไรจึงจะพฒันาเขา้
ให้ดียิ่งข้ึน พร้อมทั้งจูงใจให้เขาอุทิศก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงัสติปัญญาให้แก่งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายเพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารตั้งไว ้และท า
อย่างไรจึงจะรักษาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยไ์วก้บัองค์การให้ยาวนานท่ีสุด ด้วยเหตุผลน้ี
การศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารจึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารและนกัวิชาการหนัมาให้ความสนใจกนัมาก 
ดว้ยเหตุผลท่ีส าคญั คือ ความผกูพนัต่อองคก์ารมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมากต่อการลาออกจากงาน หรือ
การเปล่ียนงาน การขาดงาน และการปฏิบติังานของพนักงาน ดงันั้นผูบ้ริหารขององค์กรย่อม
ตอ้งการให้พนกังานหรือบุคลากรของตน มีความรักและจริงใจต่อองคก์รและเต็มใจท่ีจะทุ่มเทการ
ท างานให้กบัองค์กร และพร้อมท่ีจะเดินไปยงัจุดมุ่งหมายเดียวกนัเพื่อพฒันาองค์กรให้มีความ
เจริญกา้วหนา้ นัน่หมายถึงการท่ีจะท าให้พนกังาน มีความพึงพอใจ ความผกูพนั ความซ่ือสัตย ์และ
ภกัดีท่ีจะร่วมมือและปฏิบติังานให้กบัองคก์รตลอดไป โดยองคก์รตอ้งดูแลรักษาความกา้วหนา้ใน
อาชีพการงาน และความตอ้งการพื้นฐาน ให้กบัพนกังาน ซ่ึงจะส่งผลให้พนกังานมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท างาน และสร้างความส าเร็จใหก้บัองคก์รโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือยและยากล าบาก แต่การท่ี
องค์กรจะคาดหวงัและมุ่งผลให้พนักงานภายในองค์กรปฏิบติัเช่นนั้นไดจ้  าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กร
จะตอ้งอาศยัปัจจยัต่าง ๆ เป็นแรงเสริม เพื่อกระตุน้และคอยผลกัดนัให้พนกังานเกิดความผกูพนัต่อ
องคก์ร ซ่ึงจะเกิดแรงผลกัดนั แรงจูงใจ แระกระตุน้ให้พนกังานพร้อมอุทิศตนเพื่อปฏิบติังานหรือ
หนา้ท่ีของตนสุดความสามารถให้กบัองคก์ร เพราะดว้ยรู้สึกวา่ตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ
องคก์ร 

ความผูกพนัของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นทศันคติของพนักงานทั้งท่ี
แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก การรับรู้ และการเรียนรู้ของพนกังาน ท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์
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และความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารจะมีพฤติกรรม
การตระหนกัถึงความส าคญัและมีแรงบนัดาลใจต่อบทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการท างานในเชิงพฒันา และจะมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลซ่ึงช่วยท าให้เกิดความร่วม
คิด ร่วมใจ และความร่วมมือ ซ่ึงกนัและกนั เพื่อการสร้างสรรค์ ปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพ
ในการท างาน โดยส่งผลต่อผลิตภาพและคุณภาพขององค์การ บุคลากรทุกส่วนในองค์การ มี
บทบาทหนา้ท่ีในการสร้าง พฒันา และรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างสรรคค์วาม
ผูกพนัของพนักงานให้มีต่อองค์การ พนักงานทุกคนท่ีมีความพึงพอใจในการท างาน (Job 
Satisfaction) และความสุขในการท างานนั้นใช่ว่าจะมีความผูกพนักบัองค์การ (Organizational 
Engagement) เสมอไป ดงันั้น การสร้างความผกูพนัของพนกังาน (Employee Engagement) จึงเป็น
วธีิการหน่ึงท่ีช่วยท าใหพ้นกังานเกิดความผกูพนักบัองคก์ารได ้

บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้
เวชภณัฑ์และเคร่ืองมือแพทย์ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความ
ผกูพนัต่อองคก์ารอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มทางปัจจยัภายนอก หรือ
แมแ้ต่ปัจจยัภายในองคก์ารก็มีส่วนท าให้ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานเพิ่มมากข้ึน หรือลด
ไดต้ลอดเวลา ส่ิงท่ีบริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั สามารถควบคุมไดคื้อปัจจยัภายในองคก์ารซ่ึง
ผูบ้ริหารและทีมงานทุกหน่วยงานจะตอ้งใหค้วามส าคญัและไม่ควรมองขา้มบางส่ิงบางอยา่งท่ีคิดวา่
ไม่ส าคญั การส ารวจความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานจึงเป็นขั้นตอนแรกท่ีองคก์ารควรจะตอ้ง
ท าการส ารวจเพื่อหาระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ารในแต่ละดา้นท่ีคาดวา่เป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร ดงันั้น Engagement Survey จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี
ช่วยให้เราไดท้ราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในการบริหารคนท่ีอยูใ่นองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี วา่ปัจจยัใดท่ี
จะตอ้งให้ความส าคญั สนบัสนุนให้มีความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานอยูต่่อไปอย่างยาวนาน 
เน่ืองดว้ยระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานจะบอกไดว้า่องคก์ารนั้นจะประสบความส าเร็จ 
หรือลม้เหลวก็ได ้

ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาว่าความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษทั บี เอส 
เอ็น เมดิคอล จ ากดั อยู่ในระดบัใด และหนทางในการสร้างความผกูพนัต่อองค์การท าไดอ้ย่างไร 
และศึกษาระดบัความคิดเห็นทางดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนั และระดบัความผูกพนัต่อ
องค์การของพนกังาน อนัจะเป็นทิศทางในการพฒันาบุคลากรในองค์การเพื่อให้มีความเป็นเลิศ
ปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ ซ่ึงจะน าไปสู่ความตั้งใจทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการปฏิบติังาน 
อนัเป็นผลส่งต่อไปสู่ความส าเร็จขององคก์ารและความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั บี เอส เอ็น เมดิ

คอล จ ากดั 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั บี เอส 

เอน็ เมดิคอล จ ากดั จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานของบริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั จ านวน 60 

คน เป็นชายจ านวน 15 คน หญิงจ านวน 45 คนใช้การสุ่มตวัอย่างแบบ Convenience Selection 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซ่ี (Krejcie) และมอร์แกน 
(Morgan) ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 54 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 40 คน 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
การสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และคน้ควา้ จากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง แลว้ท าการร่างเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา และผลงานวจิยัต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม  
2. จดัท าร่างแบบสอบถาม น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ังหน่ึง ถา้มี ขอ้แกไ้ข 

ด าเนินตามค าแนะน า หลงัจากนั้นด าเนินการจดัท าเป็นแบบสอบถาม  
4. ตรวจสอบความเท่ียงตรงและน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบใช ้(Try out) 

กบัลูกคา้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น าไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.81 
  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  

 2. น าขอ้มูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  
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สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 เป็น

เพศหญิง จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 30 - 40 ปี จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง 41 - 50 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ
อายอุนอ้ยกวา่ 30 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.28 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุ17.28 จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.56 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.02 รองลงมาจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 และนอ้ย
ท่ีสุดจบการศึกษาระดบัสูต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35 ส่วนใหญ่สมรส
แลว้ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 65.43 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07 
และน้อยท่ีสุดเป็นหมา้ย / หยา่ร้าง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.49 และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อ
เดือนอยูร่ะหวา่ง 25,000 – 35,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน
อยูร่ะหวา่ง 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 38.27 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือน
มากกวา่ 45,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64 กลุ่มตวัอย่างมีประกอบอาชีพเป็น
ขา้ราชการ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 35.19 รองลงมาประกอบอาชีพเป็นรัฐวิสาหกิจ จ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 และนอ้ยท่ีสุดประกอบอาชีพเป็นคา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.43 

ตอนที ่2 สรุปผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท บี เอส เอน็ เมดิคอล จ ากดั 

ผลการวิเคราะห์พบวา่พนกังานบริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั เห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( =4.06, S.D.= 0.155)  เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายขององคก์รเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองค์กรมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ( =4.50, S.D.= 0.186) รองลงมาคือด้านงานท่ีเปิดโอกาสให้
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ( =4.26, S.D.= 0.420) และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรน้อย
ท่ีสุดคือดา้นความมีอิสระในการท างาน ( =3.66, S.D.= 0.457) 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านความมีอิสระในการท างาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ( =3.66, S.D.= 0.457) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่ค าถามเร่ืองท่านมีโอกาส
ก าหนดเป้าหมายและวธีิการท างานในหนา้ท่ีของท่านไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
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ดา้นความมีอิสระในการท างานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.22, S.D.= 0.883) รองลงมาคือท่านรู้สึก
สบายใจในการท างานเน่ืองจากเป็นงานท่ีท่านชอบ ( =3.61, S.D.= 0.685) และนอ้ยท่ีสุดคือค าถาม
วา่ท่านมีโอกาสเสนอส่ิงใหม่ ๆ ในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ ( =3.37, S.D.= 0.623) ส่วนดา้นความ
หลากหลายของงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( =3.73, S.D.= 0.449) เม่ือพิจารณาราย
ประเด็นค าถามพบวา่ค าถามเร่ืองงานของท่านตอ้งใช้ความคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหน้าท่ีตลอดเวลา
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นความหลากหลายของงานมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ 
( =4.15, S.D.= 0.878) รองลงมาคืองานท่ีท่านท าอยูใ่นปัจจุบนัเป็นงานท่ีไม่ซ ้ าซาก ไม่จ  าเจ และไม่
น่าเบ่ือหน่าย ( =3.67, S.D.= 0.644) และน้อยท่ีสุดคือค าถามว่างานในความรับผิดชอบยงัเป็นท่ี
น่าสนใจและทา้ทายความสามารถของท่านอยู่ ( =3.37, S.D.= 0.487) ส่วนดา้นความมีเอกลกัษณ์
ของงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( =3.99, S.D.= 0.372) เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามพบว่าค าถามเร่ืองงานท่ีท่านท าอยู่ในขณะน้ีมีเป้าหมายท่ีชดัเจนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กร ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงานมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.50, S.D.= 0.637) 
รองลงมาคืองานในความรับผิดชอบของท่านมีขั้นตอนและวิธีการท างานท่ีมีความเป็นระบบและ
ชดัเจน ( =4.24, S.D.= 0.970) และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามว่าท่านสามารถท างานในความรับผิดชอบ
ของตนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่ตอ้งขอค าแนะน าจากผูอ่ื้น ( =3.22, S.D.= 0.462) ส่วนดา้นงานท่ีเปิด
โอกาสให้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( =4.26, S.D.= 
0.420) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่ค าถามเร่ืองความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจยั
ส าคญัในการก าหนดความส าเร็จในการงานของท่านเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 
ดา้นงานท่ีเปิดโอกาสให้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.67, S.D.= 0.644) 
รองลงมาคืองานของท่านจ าเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ อยู่เสมอ ( =4.44, S.D.= 
0.718) และน้อยท่ีสุดคือค าถามว่าเม่ือท่านเกิดปัญหาการปฏิบติังานหัวหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาเอง ( =3.76, S.D.= 0.642) ส่วนดา้นความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์กร 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( =3.70, S.D.= 0.387) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถาม
พบวา่ค าถามเร่ืองการปฏิบติัของหน่วยงานต่อตวัท่านท าใหท้่านรู้สึกวา่ตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลท่ี
มีค่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์กร
มากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =3.87, S.D.= 0.616) รองลงมาคือผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อท่านอยา่งไม่มี
อคติ และให้ความส าคญัเหมือนเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ( =3.69, S.D.= 0.820) และน้อยท่ีสุดคือ
ค าถามวา่เท่าท่ีผ่านมาท่านไดรั้บมอบหมายให้ท างานท่ีมีความส าคญัและน่าสนใจ ( =3.57, S.D.= 
0.838) ส่วนด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพึ่ งพิงได้ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
( =4.09, S.D.= 0.391) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าค าถามเร่ืองนบัตั้งแต่ท่านท างานกบั
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บริษทั ท่านไดใ้ชป้ระโยชน์จากระบบสวสัดิการเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ดา้น
ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพึ่งพิงไดม้ากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.43, S.D.= 0.792) รองลงมาคือท่าน
คิดวา่ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากบริษทั คุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศให้กบัหน่วยงาน 
( =4.19, S.D.= 0.933) และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามท่านไดรั้บความดีความชอบจากความส าเร็จในงาน
ของท่าน ( =3.67, S.D.= 0.476) ส่วนด้านความคาดหวงัท่ีได้รับการตอบสนอง โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.20, S.D.= 0.241) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่ค าถาม
เร่ืองปัจจุบนัท่านได้รับมอบหมายให้ท างานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถและความตอ้งการแล้ว
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความคาดหวงัท่ีได้รับการตอบสนองมากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.94, S.D.= 0.408) รองลงมาคือเม่ือท่านประสบปัญหาในการปฏิบติังาน
ผูบ้งัคบับญัชาสามารถช่วยแกปั้ญหาให้อยา่งดี ( =4.50, S.D.= 4.50) และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามงานท่ี
ท่านปฏิบติัไดรั้บความสนใจจากหน่วยงานและหวัหนา้ ( =3.67, S.D.= 1.099) ส่วนดา้นทศันะคติ
ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.21, S.D.= 0.266) 
เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่ค าถามเร่ืองความขดัแยง้ในองค์กรเกิดจากการไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ด้านทศันะคติต่อเพื่อน
ร่วมงานและองคก์รมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.31, S.D.= 0.567) รองลงมาคือท่านคิดวา่นโยบาย
ของพนกังานบริษทั เป็นไปอยา่งมีระบบและหลกัเกณฑไ์ม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก ( =4.22, S.D.= 
0.913) และน้อยท่ีสุดคือค าถามท่านไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทุกคร้ังเม่ือตอ้งการความ
ช่วยเหลือ ( =4.10, S.D.= 0.677) ส่วนดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายขององค์กร โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( =4.50, S.D.= 0.186) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถาม
พบว่าค าถามเร่ืองท่านมกัจะพูดถึงคุณงามความดีขององคก์รให้เพื่อน ๆ ฟังเสมอเม่ือพบกนัเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายขององคก์รมากกวา่
ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.68, S.D.= 0.468) รองลงมาคือท่านจะไม่ร่วมวิพากษว์ิจารณ์หน่วยงานในทาง
ลบกบัเพื่อนร่วมงาน  ( =4.60, S.D.= 0.540) และน้อยท่ีสุดคือค าถามเม่ือมีบุคคลกล่าวถึงองค์กร
อยา่งเสีย ๆ หาย ๆ ท่านจะรีบช้ีแจงกล่าวแกท้นัที ( =4.36, S.D.= 0.627) และส าหรับดา้นความ
คงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.24, S.D.= 
0.414) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่ค าถามเร่ือง0.414เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องค์กร ด้านความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององค์กรมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.39, S.D.= 
0.856) รองลงมาคือถา้ท่านมีโอกาสยา้ยหน่วยงาน ท่านคาดว่าอาจจะไม่ไดรั้บความส าเร็จและ
ความกา้วหนา้มากกวา่  ( =4.28, S.D.= 0.738) และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามถา้แมท้่านมีโอกาสเปล่ียน
งานท่ีใหค้่าตอบแทนสูงกวา่แต่ท่านยงัเลือกท างานกบัองคก์รต่อไป ( =4.07, S.D.= 0.843) 



11 

ตอนที่ 3 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท บี เอส 
เอน็ เมดิคอล จ ากดั จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล 
จ ากดั จ าแนกตามเพศ พบวา่เพศต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั 
โดยภาพไม่แตกต่างกัน และเม่ือแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในความหลากหลายของงาน 
ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพึ่งพิงได ้ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนอง ความเช่ือมัน่ในการยอมรับ
เป้าหมายขององค์กร และความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององค์กรมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เม่ือพิจารณารายดา้นจ าแนกตามเพศ ไดแ้ก่ดา้นความมีอิสระในการท างานมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีโอกาสก าหนดเป้าหมาย
และวธีิการท างานในหนา้ท่ีของท่านได ้ส่วนดา้นความหลากหลายของงานมีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองงานของท่านตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดเวลา และงานในความรับผดิชอบยงัเป็นท่ีน่าสนใจและทา้ทายความสามารถของ
ท่านอยู ่ส่วนดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงานมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านสามารถท างานในความรับผิดชอบของตนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่ตอ้ง
ขอค าแนะน าจากผูอ่ื้น และงานท่ีท่านท าอยูใ่นขณะน้ีมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ส่วนดา้นงานท่ีเปิดโอกาส
ใหป้ฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็น
ค าถามเร่ืองงานของท่านจ าเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ อยูเ่สมอ เม่ือท่านเกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานร่วมกันแก้ไขปัญหาเอง และความร่วมมือจากเพื่อน
ร่วมงานเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดความส าเร็จในการงานของท่าน ส่วนดา้นความรู้สึกวา่ตนมี
ความส าคญัต่อองคก์รมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองเท่าท่ีผา่นมาท่านไดรั้บมอบหมายใหท้ างานท่ีมีความส าคญัและน่าสนใจ ส่วนดา้นความรู้สึกวา่
องคก์รเป็นท่ีพึ่งพิงไดมี้ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองนับตั้งแต่ท่านท างานกับบริษทั ท่านได้ใช้ประโยชน์จากระบบสวสัดิการ และท่านคิดว่า
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากบริษทั คุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศให้กบัหน่วยงาน ส่วน
ดา้นความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองเม่ือท่านประสบปัญหาในการปฏิบติังานผูบ้งัคบับญัชาสามารถช่วย
แก้ปัญหาให้อย่างดี และงานท่ีท่านปฏิบติัได้รับความสนใจจากหน่วยงานและหัวหน้า ส่วนด้าน
ทศันะคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านคิดว่านโยบายของพนักงานบริษทั เป็นไปอย่างมีระบบและ
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หลกัเกณฑไ์ม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก ท่านไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทุกคร้ังเม่ือตอ้งการ
ความช่วยเหลือ และความขดัแยง้ในองค์กรเกิดจากการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
ส่วนดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายขององค์กรมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองเม่ือมีบุคคลกล่าวถึงองคก์รอยา่งเสีย ๆ หาย ๆ ท่านจะรีบ
ช้ีแจงกล่าวแกท้นัที ท่านเห็นดว้ยกบันโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน ท่านมกัจะพูดถึงคุณงาม
ความดีขององคก์รให้เพื่อน ๆ ฟังเสมอเม่ือพบกนั และท่านภูมิใจท่ีจะบอกใคร ๆ ว่าท่านเป็น
พนกังานขององคก์ร และส าหรับดา้นความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์รมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองถา้ท่านมีโอกาสยา้ยหน่วยงาน ท่าน
คาดว่าอาจจะไม่ไดรั้บความส าเร็จและความกา้วหน้ามากกว่า และถึงแมมี้โอกาสท่ีจะเปล่ียนงาน
ท่านจะไม่เปล่ียนงานจากองคก์ร 

เม่ือพิจารณาดา้นอายุต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั 
โดยภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยกวเิคราะห์ในแต่ละดา้นพบวา่ในงานท่ีเปิดโอกาสให้ปฏิสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพึ่งพิงได ้ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนอง ความเช่ือมัน่
ในการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร และความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์รมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส าหรับระดบัการศึกษาต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รกบั
บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั โดยภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยกวิเคราะห์ในแต่ละดา้นพบวา่
ในความมีเอกลกัษณ์ของงาน และงานท่ีเปิดโอกาสให้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนสถานภาพสมรสต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รกบับริษทั 
บี เอส เอน็ เมดิคอล จ ากดั โดยภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยกวเิคราะห์ในแต่ละดา้นพบวา่ในความ
มีอิสระในการท างาน และความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนอง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิ
คอล จ ากดั โดยภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยกวิเคราะห์ในแต่ละดา้นพบว่าในความหลากหลาย
ของงาน และความมีเอกลกัษณ์ของงาน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั 
โดยภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าในความมีอิสระในการท างาน 
ความหลากหลายของงาน ความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพึ่งพิงได ้ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนอง 
ความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร และความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์รมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภิปรายผล 
จากการวิจยัอภิปรายได้ว่าค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

บริษทั บี เอส เอน็ เมดิคอล จ ากดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นความ
เช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายขององคก์รเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่ดา้น
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองท่านมกัจะพูดถึงคุณงามความดีขององคก์รให้เพื่อน ๆ ฟังเสมอเม่ือพบกนั 
รองลงมาคือด้านงานท่ีเปิดโอกาสให้ปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองงานของท่าน
จ าเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ อยูเ่สมอ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ย
ท่ีสุดคือด้านความมีอิสระในการท างานโดยเฉพาะเร่ืองท่านมีโอกาสเสนอส่ิงใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบติังานอยูเ่สมอ 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านความมีอิสระในการท างาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าค าถามเร่ืองท่านมีโอกาสก าหนดเป้าหมายและ
วธีิการท างานในหนา้ท่ีของท่านไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความมีอิสระใน
การท างานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือท่านรู้สึกสบายใจในการท างานเน่ืองจากเป็นงานท่ี
ท่านชอบ และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามวา่ท่านมีโอกาสเสนอส่ิงใหม่ ๆ ในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ ส่วน
ด้านความหลากหลายของงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามพบวา่ค าถามเร่ืองงานของท่านตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดเวลาเป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความหลากหลายของงานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือ
งานท่ีท่านท าอยู่ในปัจจุบนัเป็นงานท่ีไม่ซ ้ าซาก ไม่จ  าเจ และไม่น่าเบ่ือหน่าย และน้อยท่ีสุดคือ
ค าถามว่างานในความรับผิดชอบยงัเป็นท่ีน่าสนใจและทา้ทายความสามารถของท่านอยู่ ส่วนดา้น
ความมีเอกลกัษณ์ของงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถาม
พบวา่ค าถามเร่ืองงานท่ีท่านท าอยูใ่นขณะน้ีมีเป้าหมายท่ีชดัเจนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ร ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงานมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคืองานในความรับผิดชอบ
ของท่านมีขั้นตอนและวธีิการท างานท่ีมีความเป็นระบบและชดัเจน และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามวา่ท่าน
สามารถท างานในความรับผดิชอบของตนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่ตอ้งขอค าแนะน าจากผูอ่ื้น ส่วนดา้น
งานท่ีเปิดโอกาสให้ปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่ค าถามเร่ืองความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ก าหนดความส าเร็จในการงานของท่านเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นงานท่ีเปิด
โอกาสให้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคืองานของท่านจ าเป็นตอ้ง
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ อยู่เสมอ และน้อยท่ีสุดคือค าถามว่าเม่ือท่านเกิดปัญหาการ
ปฏิบติังานหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานร่วมกันแก้ไขปัญหาเอง ส่วนด้านความรู้สึกว่าตนมี
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ความส าคญัต่อองคก์ร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่
ค าถามเร่ืองการปฏิบติัของหน่วยงานต่อตวัท่านท าให้ท่านรู้สึกวา่ตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์กรมากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อท่านอย่างไม่มีอคติ และให้ความส าคญัเหมือน
เพื่อนร่วมงานคนอ่ืน และน้อยท่ีสุดคือค าถามว่าเท่าท่ีผ่านมาท่านได้รับมอบหมายให้ท างานท่ีมี
ความส าคญัและน่าสนใจ ส่วนดา้นความรู้สึกวา่องคก์รเป็นท่ีพึ่งพิงได ้โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่ค าถามเร่ืองนบัตั้งแต่ท่านท างานกบับริษทั ท่านได้
ใช้ประโยชน์จากระบบสวสัดิการเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความรู้สึกว่า
องคก์รเป็นท่ีพึ่งพิงไดม้ากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือท่านคิดวา่ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากบริษทั คุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศให้กบัหน่วยงาน และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามท่านไดรั้บ
ความดีความชอบจากความส าเร็จในงานของท่าน ส่วนดา้นความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนอง 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าค าถามเร่ือง
ปัจจุบนัท่านไดรั้บมอบหมายให้ท างานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถและความตอ้งการแลว้เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร ดา้นความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองมากกวา่ประเด็น
อ่ืน ๆ รองลงมาคือเม่ือท่านประสบปัญหาในการปฏิบติังานผูบ้งัคบับญัชาสามารถช่วยแกปั้ญหาให้
อยา่งดี และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามงานท่ีท่านปฏิบติัไดรั้บความสนใจจากหน่วยงานและหวัหน้า ส่วน
ดา้นทศันะคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายประเด็นค าถามพบว่าค าถามเร่ืองความขดัแยง้ในองคก์รเกิดจากการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกันเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ด้านทศันะคติต่อเพื่อนร่วมงานและ
องค์กรมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือท่านคิดว่านโยบายของพนกังานบริษทั เป็นไปอย่างมี
ระบบและหลกัเกณฑ์ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก และน้อยท่ีสุดคือค าถามท่านไดรั้บความร่วมมือ
จากเพื่อนร่วมงานทุกคร้ังเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ ส่วนดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมาย
ขององค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่า
ค าถามเร่ืองท่านมกัจะพูดถึงคุณงามความดีขององคก์รให้เพื่อน ๆ ฟังเสมอเม่ือพบกนัเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายขององค์กรมากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือท่านจะไม่ร่วมวพิากษว์จิารณ์หน่วยงานในทางลบกบัเพื่อนร่วมงาน  และ
นอ้ยท่ีสุดคือค าถามเม่ือมีบุคคลกล่าวถึงองคก์รอยา่งเสีย ๆ หาย ๆ ท่านจะรีบช้ีแจงกล่าวแกท้นัที 
และส าหรับดา้นความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าค าถามเร่ือง0.414เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ร ดา้นความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์รมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือถา้ท่านมี
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โอกาสยา้ยหน่วยงาน ท่านคาดว่าอาจจะไม่ไดรั้บความส าเร็จและความกา้วหนา้มากกว่า และนอ้ย
ท่ีสุดคือค าถามถ้าแมท้่านมีโอกาสเปล่ียนงานท่ีให้ค่าตอบแทนสูงกว่าแต่ท่านยงัเลือกท างานกับ
องคก์รต่อไป  

จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้่าการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนักงานบริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากัด จ าแนกตามเพศ พบว่าเพศต่างกันมีความผูกพนัต่อ
องคก์รกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั โดยภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยกวิเคราะห์ในแต่ละ
ดา้นพบว่าในความหลากหลายของงาน ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพึ่งพิงได ้ความคาดหวงัท่ีไดรั้บ
การตอบสนอง ความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร และความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก
ขององคก์รมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส าหรับอายตุ่างกนัมีความผกูพนั
ต่อองคก์รกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั โดยภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยกวิเคราะห์ในแต่
ละดา้นพบว่าในงานท่ีเปิดโอกาสให้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพึ่งพิงได ้
ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนอง ความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายขององค์กร และความ
คงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององค์กรมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
ส าหรับระดบัการศึกษาต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั โดย
ภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยกวิเคราะห์ในแต่ละดา้นพบวา่ในความมีเอกลกัษณ์ของงาน และงาน
ท่ีเปิดโอกาสให้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนสถานภาพสมรสต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั โดยภาพ
ไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยกวิเคราะห์ในแต่ละดา้นพบว่าในความมีอิสระในการท างาน และความ
คาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนอง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนรายได้
ต่อเดือนต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รกบับริษทั บี เอส เอน็ เมดิคอล จ ากดั โดยภาพไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือแยกวิเคราะห์ในแต่ละดา้นพบว่าในความหลากหลายของงาน และความมีเอกลกัษณ์ของ
งาน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนประสบการณ์การท างานต่างกนัมี
ความผูกพนัต่อองค์กรกบับริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั โดยภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือแยก
วิเคราะห์ในแต่ละดา้นพบวา่ในความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความรู้สึกว่า
องค์กรเป็นท่ีพึ่งพิงได้ ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนอง ความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมาย
ขององคก์ร และความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์รมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
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ข้อเสนอแนะ 
ความมีอิสระในการท างาน บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดัตอ้งส่งเสริมการท างานใน

เร่ืองของความมากนอ้ยของการมีเสรีภาพในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บผดิชอบ 
ความหลากหลายของงาน บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดัตอ้งส่งเสริมการท างานในเร่ือง

ของ ลกัษณะการท างานท่ีตอ้งการความรู้ ทกัษะเทคนิควิทยาการ อุปกรณ์ แนวทางในการปฏิบติั
หลาย ๆ ดา้น 

ความมีเอกลกัษณ์ของงาน บริษทั บี เอส เอน็ เมดิคอล จ ากดัตอ้งส่งเสริมการท างานในเร่ือง
ของ งานท่ีมีการก าหนดกระบวนการ รูปแบบ และเป้าหมายของงานไวอ้ยา่งชดัเจน ตั้งแต่ขั้นตอน
แรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย 

งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดัตอ้งส่งเสริมการ
ท างานในเร่ืองของ ลักษณะการท างานท่ีมีโอกาสได้ติดต่อประสานงานกับผูท่ี้เก่ียวข้องและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น 

ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองค์การ บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั ตอ้งส่งเสริม
การท างานในเร่ืองของการรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบับทบาทของตนในองค์กรว่า ไดรั้บยกยอ่ง การ
ยอมรับ และใหค้วามส าคญัจากหน่วยงานและผูร่้วมงาน 

ความรู้สึกว่าองคก์ารเป็นท่ีพึ่งพิงได ้บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั ตอ้งส่งเสริมการท างาน
ในเร่ืองของการรับรู้ของพนกังานเก่ียวกบัความดีความชอบจากความส าเร็จในงานผลประโยชน์ตอบ
แทนท่ีไดรั้บจากบริษทั คุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศใหก้บัหน่วยงาน 

ความคาดหวงัท่ีได้รับการตอบสนองจากองค์การ  บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั ตอ้ง
ส่งเสริมการท างานในเร่ืองของความปรารถนาของพนกังานท่ีไดรั้บการตอบสนอบจากองคก์ารในเร่ือง
ต่าง ๆ เช่น ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั ตอ้ง
ส่งเสริมการท างานในเร่ืองของแนวโนม้ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงาน และองคก์ารว่า
เป็นไปในทิศทางใด 

ความเช่ือมั่นในการยอมรับเป้าหมายขององค์กร บริษัท บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากัด ต้อง
ส่งเสริมการท างานในเร่ืองของเม่ือมีบุคคลกล่าวถึงองคก์รอยา่งเสีย ๆ หาย ๆ ท่านจะรีบช้ีแจงกล่าวแก้
ทนัที การไม่ร่วมวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานในทางลบกบัเพื่อนร่วมงาน นโยบายการด าเนินงานของ
หน่วยงานชดัเจน  



17 

ความคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์ร บริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล จ ากดั ตอ้งส่งเสริมการ
ท างานในเร่ืองของการตดัสินใจท างานกบัองคก์ร เป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง การไดรั้บความส าเร็จและ
ความกา้วหนา้  

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั บี เอส เอ็น 

เมดิคอล จ ากดั ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนกังานระดบับริหารกบัพนกังานปฏิบติัการ 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาพฒันาปรับปรุงการท างานใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนกังานบริษทั บี เอส เอ็น เมดิ
คอล จ ากดั 

3. ควรมีการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษทั บี เอส เอน็ เมดิคอล จ ากดั 
4. ควรมีการศึกษาเร่ืองความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานบริษทั บี เอส เอ็น เมดิคอล 

จ ากดั 


