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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบการบริหารจดัการในองค์กรท่ีส่งผลกระทบกับ

ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคคลท่ีท างานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจยัเชิง
ปริมาณ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้ท  างานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใชว้เิคราะห์เชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานท่ีใชคื้อ t-test, One-way ANOVA และสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการวิจยั
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
สถานภาพโสด ระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่เกิน 5 ปี และรายไดส่้วนตวัต่อเดือนระหวา่ง  21,000-
30,000 บาท  
          ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองค์กร และ
รายไดส่้วนตวัต่อเดือนท่ีต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยปัจจยั
ด้านเพศและอายุ จะสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเอนก พุฒเล็ก (2557) ศึกษาเร่ือง “ระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั”  ด้านระดับการศึกษาสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสิทธิพนัธ์ พุทธหุน (2561) เร่ือง “ความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะ กรณีส านกังานเขต กรุงเทพมหานคร” ส่วนปัจจยัด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน สอดคลอ้งกบั ณัฐธยาน์ จินดา (2555) เร่ือง “ความผูกพนัต่อ
องค์การของพนักงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง” ปัจจยัด้าน
สถานภาพท่ีต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบั ภทัริกา ศิริเพชร (2541) เร่ือง 
“ความผกูพนัต่อองคก์าร : ศึกษากรณีบริษทั ธนากรผลิตภณัฑน์ ้ามนัพืช จ ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ” 
 นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่ การบริหารการจดัการในองคก์รทั้ง 5 ดา้นมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบังานของ อิงอร ตั้นพนัธ์ (2558) เร่ือง “ความผูกพนัของหัวหนา้งาน
ต่อองคก์ารของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมบางชนั” 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research aimed to study a management system in an organization that 
affects engagement the employees in Bangkok. This research was quantitative. The sample group 
was 400 employees working at the private organizations in Bangkok. A research instrument for 
collecting data was a questionnaire. The data was analyzed by SPSS. The descriptive statistics 
consisted of Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. For inferential statistics, there 
were t-test, One-way ANOVA, and Pearson Correlation Coefficient. Most of the respondents are 
female, aged between 20-30 years, bachelor degree study, single status, working duration not over 5 
years and personal income per month between 21,000-30,000 baht. 
 Personal factors, sex, age, education level Duration of work in an organization And personal 
income per month that is different. There is a statistically significant commitment to the 
organization. Gender and age factors which corresponds to Anake Putlek (2014) title “Degree of 
Organizational Commitment of Employees of Aeronautical Radio of Thailand Ltd”, Educational 
factors which corresponds to Sittipan Buddhahun (2018) title “Organizational Commitment of Local 
Government Officials: A case study of Bangkok Metropolitan Districts”, Factors regarding the 
duration of work And personal income per month which corresponds to Nutthaya Jinda (2012) title 
“Organizational Commitment of the Employees at Local Administrative Organization, Mae Tha 
District, Lampang Province”, The different status factors have different organizational commitment. 
which corresponds to Phattharika Siripetch (1998) title “Corporate commitment: a case study of the 
company Thanakorn Vegetable Oil Products Company Limited, Samut Prakan Province” 
 Management The organization consists of Planning, Coordination, Commanding, Control 
And organization There is a statistically significant positive relationship between Corporate 
Employee engagement in the Bangkok metropolitan area. Because organizational management is the 
management of the environment and resources involved in the operation. If good management 
facilitates the work of the personnel, it will result in the employees to work more efficiently. Which 



corresponds to Ing-orn Tanphan (2015) title “Employee Engagement of Supervisor to the 
Organizations in Bangchan Industrial Estate” 
 
Keywords : Management, Organization engagement 

 

บทน า 
 ในปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทุกองค์กรจึงต้องพร้อมรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนให้ทนักับเหตุการณ์ ส่ิงส าคญัท่ีองค์กรจะตอ้งค านึงถึงคือระบบการบริหาร
จดัการในองค์กรโดยการร่วมกันท างานจะตอ้งมีโครงสร้างเพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงต้องใช้
ทรัพยากรจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ประกอบดว้ย คน (Man) เงิน (Money) วตัถุดิบ (Material) 
เคร่ืองจกัร (Machine) วิธีการ (Method) และการบริหาร  (Management) และการเปล่ียนแปลงโลกใน
อนาคตต่อไปผูบ้ริหารและนกัวิเคราะห์องคก์รไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองของความผูกพนัท่ีบุคลากรมี
ต่อองคก์ร เพราะบุคลากรมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาและการด ารงอยู ่รวมถึงการท าให้องคก์ร
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้แม้ว่าองค์กรจะมีบุคลากรท่ีดี มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการท างานในองค์กร แต่ถา้องค์กรไม่สามารถธ ารงรักษาบุคลากรไวไ้ด้ ก็ยากท่ี
องคก์รจะประสบความส าเร็จ 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาระบบการบริหารจดัการในองคก์รท่ีส่งผลกบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคคลท่ี
ท างานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั ส่งผลให้ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคคลท่ีท างานใน
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. การบริหารการจดัการในองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ศึกษาระบบการบริหารจดัการในองคก์รท่ีส่งผลกระทบกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร   
2. ขอบเขตดา้นประชากร บุคคลท่ีท างานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. ขอบเขตดา้นเวลา  ระยะเวลาในการศึกษาวจิยั เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธนัวาคม 2562 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. น าไปใชใ้นองคก์ร เพื่อท าใหเ้กิดผลต่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.ไดแ้นวทางในการบริหารจดัการองคก์รท่ีช่วยเสริมสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร 



นิยามศัพท์ 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใน

องคก์รปัจจุบนั และรายไดส่้วนตวัต่อเดือน 
2. ระบบการบริหารจดัการ หมายถึง การวางแผน, การจดัองค์กร,การสั่งการ, การ

ประสานงาน และการควบคุม 
3. ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ทศันคติหรือความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองค์กร 

เช่น ความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์กร ดา้นความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กร ความตอ้งการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ความจงรักภกัดีต่อองค์กร และ
ความเสียสละเพื่อองคก์ร 

กรอบแนวคิด 

 

  ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 
   (Independent Variables)   (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 - เพศ 
 - อาย ุ
 - ระดบัการศึกษา 
 - สถานภาพ 
 - ระยะเวลาท่ีท างาน 
 - รายไดต้่อเดือน 
  

การบริหารจดัการในองค์กร 
 - การวางแผน 
 - การจดัองคก์ร 
 - การสัง่การ 
 - การประสานงาน 
 - การควบคุม 
  
(อ้างองิทฤษฎขีอง Henri Fayol) 

  

 

ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคคลทีท่ างาน

บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ 

- ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการคงอยูก่บั

องคก์าร 

- ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน 

 

 



 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ท  างานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้การค านวณโดยใช้สูตร W.G.cochran (1953) 
(อา้งใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546, น.26) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  
 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ 385 คนโดยการสุ่มแบบกลุ่มได้มาจากการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมโดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน เพื่อความสะดวกผูศึ้กษาขอเก็บขอ้มูลจ านวน 400 ชุด โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
ตามสะดวก (Convenience Sampling) 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม (Questionnarie) โดยผูว้ิจยัสร้าง
เคร่ืองมือจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งตาม
วตัถุประสงค ์รวมทั้งกรอบแนวคิดท่ีก าหนดข้ึน เพื่อศึกษาในประเด็นดงักล่าว แบ่งออกเป็น 4 ตอน  
ร่างแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหาท่ีไดศึ้กษา 
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชแ้ละพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงของเน้ือหา  
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 คน้ควา้จากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือ วารสาร วรรณกรรม งานวิจยั และขอ้มูลใน
ระบบออนไลน์ ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูลช่วยใหผู้ว้จิยัไดก้  าหนดแนวทางในการศึกษา และประกอบการเขียน
รายงาน จากนั้นก็ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
4. การวเิคราะห์และสถิติท่ีใช ้
 ท าการเก็บแบบสอบถามครบตามจ านวนกลุ่มประชากรแล้ว ผูว้ิจยัได้ท าการตรวจสอบ
ข้อมูลและลงรหัส วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และน าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของ
กลุ่มตวัอยา่ง และอธิบายระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานใชค้่าสถิติ t-test, One-way ANOVA และสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

 

ผลการวจัิย 
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีท างานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วน

ใหญ่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78 อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
คิดเป็นร้อยละ 74.8 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 81.3 ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์รไม่เกิน 
5 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.5 และส่วนใหญ่มีรายไดส่้วนตวัต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
41.7 
 ปัจจยัระบบการบริหารจดัการในองค์กร พบว่าภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.81 การแปลผลอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนกังานในองค์กรเอกชนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร



จดัการในองคก์รทุกดา้นในระดบัมาก โดยดา้นการวางแผนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X = 3.98) รองลงมา
คือด้านการประสานงาน  ( X =  3 . 88 )  ด้านการสั่ งก าร  ( X =  3 . 83 )  ด้านการควบคุม 
(X = 3.78) และดา้นการจดัองคก์ร (X = 3.56) ตามล าดบั  
 ความผกูพนัต่อองคก์รของผูท่ี้ท  างานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูท่ี้ท  างาน
บริษัท เอกชนในเขตก รุง เทพมหานครมีความผูกพัน ต่อองค์กรในระดับมากค่ า เฉ ล่ี ย  
(X = 3.83) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีความผูกพนัระดบัมากทุกดา้น โดยความผูกพนัต่อองคก์ร
ดา้นบรรทดัฐาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (X = 4.00) รองลงมาคือด้านจิตใจ ( X = 3.86) และด้านการ 
คงอยู ่(X = 3.65) ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีศึกษาทั้งหมด 6 ตวัแปร ซ่ึงผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานจ านวน 5 ตวัแปร คือ ปัจจยัดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานในองค์กร และรายได้ส่วนตวัต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพนัต่อองค์กรต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัดา้นสถานภาพท่ีต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรไม่ต่างกนั นอกจากน้ี
ผลการศึกษายงัพบวา่ การบริหารการจดัการในองค์กรทั้งหมด 5 ดา้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก
กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นเพศต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยเพศหญิงมีความผูกพนัต่อองค์มากกว่าเพศชาย ผลการวิจยัท่ีพบน้ี สอดคล้องกับ 
สุพตัรา ไฉนนุช (2558: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษา “การประยุกต์ใช้หลกัสังคหวตัถุธรรมเพื่อสร้างความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอพยุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค์”  
พบวา่ พนกังานมีเพศต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั 
เอนก พุฒเล็ก (2557). ศึกษาเร่ือง “ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั. พบวา่ เพศต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ.และสอดคลอ้งกบัณฐัธยาน์ จินดา (2555) ศึกษาเร่ือง “ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน ใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง พบว่า พนักงานท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
 ปัจจยัดา้นอายตุ่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากอาย ุ
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงวุฒิภาวะของบุคคล ซ่ึงบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีความคิดความรอบคอบในการ
ตดัสินใจมากกวา่คนท่ีมีอายุนอ้ย ยิ่งมีอายุมากข้ึนจะมีความผูกพนัต่อองคก์ารสูง นอกจากน้ียงัพบวา่
บุคคลท่ีมีอายุมากจะอยู่กับองค์การด้วยเหตุผล ความหวงัท่ีจะได้รับค่าตอบแทน เช่น บ าเหน็จ 
บ านาญ และต าแหน่งหน้าท่ีท่ีดี (Steers and Porter,1991 อา้งถึงใน ธีราภัทร ขติัยะหลา้, 2555,  
หน้า 24-26) โดยผลการวิจยัสอดคล้องกบั ภทัริกา ศิริเพชร ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การ : 
ศึกษากรณีบริษทั ธนากรผลิตภณัฑ์น ้ ามนัพืช จ ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่อายุมีความสัมพนัธ์



กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ธนากรผลิตภณัฑ์น ้ ามนัพืช จ ากดั และเอนก พุฒเล็ก 
(2557) ศึกษาเร่ือง “ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากดั” พบว่า อายุต่างกนัมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยส่ิงท่ีท าให้เกิดความแตกต่างกนัเน่ืองจาก บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความผูกพนัต่อองคก์ารต ่า 
เน่ืองจากมีความคาดหวงัต่อส่ิงท่ีจะไดรั้บสูง ท าให้มีความเช่ือมัน่ในตนเองวา่มีโอกาสเปล่ียนแปลง
ใหม่ไดง่้าย (Steers and Porter,1991 อา้งถึงใน ธีราภทัร ขติัยะหลา้ , 2555, หน้า 24-26) โดย
ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั สิทธิพนัธ์ พุทธหุน (2561: บทคดัยอ่) วิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนกังานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะ กรณีส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน และสอดคลอ้งกบั ณัฐธยาน์ 
จินดา (2555) ศึกษาเร่ือง “ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การ
แตกต่างกนั 
 ปัจจยัด้านสถานภาพการสมรสต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรไม่ต่างกนั สอดคล้องกบั  
ภทัริกา ศิริเพชร ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์าร : ศึกษากรณีบริษทั ธนากรผลิตภณัฑ์น ้ ามนัพืช 
จ ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ สถานภาพสมรสไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างกนัของความผูกพนั
ต่อองค์การ อรอุสา เกษรสังข์ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์กรของ
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์ส านักงานใหญ่” ผลการวิจยัพบว่า สถานภาพสมรสแตกต่างกัน  
มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั  
เกวลิน ฟาง (2550:บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั   
จงเลิศลา้ จ  ากดั พบวา่ สถานภาพสมรสท่ีต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  
 ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์รต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติ โดยบุคลากรท่ีปฏิบติังานนานจะผูกพนัต่อองค์การสูง เน่ืองจากได้อุทิศกาย 
สติปัญญา สั่งสมประสบการณ์ในการท างาน (Steers and Porter,1991 อา้งถึงใน ธีราภทัร ขติัยะหลา้, 
2555, หนา้ 24-26) โดยผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั ภทัริกา ศิริเพชร ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์าร 
: ศึกษากรณีบริษทั ธนากรผลิตภณัฑ์น ้ ามนัพืช จ ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ธนากรผลิตภณัฑ์น ้ ามนัพืช 
จ ากดั สอดคลอ้งกบัเกวลิน ฟาง (2550:บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ความผูกพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานบริษทั จงเลิศล้า จ  ากดั” พบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนัมีความ
ผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 และณัฐธยาน์ จินดา.(2555) ศึกษาเร่ือง “ความ



ผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง พบว่า 
พนกังานท่ีมีระยะเวลาท างานในองคก์รต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั  
 ปัจจยัดา้นรายไดส่้วนตวัต่อเดือนต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ เน่ืองจากการได้รับการตอบแทนเป็นความหวังท่ีส าคัญของพนักงาน ท่ีจะได้รับ
ค่าตอบแทน เช่น บ าเหน็จ บ านาญ และต าแหน่งหน้าท่ีท่ีดี โดยผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัณัฐธยาน์ 
จินดา (2555) ศึกษาเร่ือง “ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง พบวา่ พนกังานท่ีมีเงินเดือนต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบัอิงอร ตั้นพนัธ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองความผูกพนัของหวัหน้างานต่อองคก์ารของ
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน พบว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี แตกต่างกันมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 การบริหารการจดัการในองคก์รประกอบดว้ย ดา้นการวางแผน ดา้นการประสานงาน ดา้น
การสั่งการ ดา้นการควบคุม และดา้นการจดัองคก์ร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากการ
บริหารจดัการองคก์รเป็นการจดัการเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
ถา้หากการบริหารจดัการท่ีดีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของบุคลากรก็จะส่งผลให้พนกังานปฏิบติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยัท่ีพบ สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ อิงอร ตั้นพนัธ์ (2558) ไดศึ้กษา
เร่ืองความผูกพันของหัวหน้างานต่อองค์การของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน พบว่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์การกับความผูกพนัของพนักงานระดับหัวหน้างานต่อ
องคก์ารพบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั อรอุสา เกษรสังข ์(2550) 
ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์ 
ส านกังานใหญ่” พบว่า ลกัษณะของการบริหารงานอย่างเป็นธรรม เปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน และการให้เงินเดือนและสวสัดิการต่าง ๆ ของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย์
อย่างเหมาะสมมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร ภทัริกา ศิริเพชร ศึกษาเร่ือง 
ความผูกพนัต่อองคก์าร : ศึกษากรณีบริษทั ธนากรผลิตภณัฑ์น ้ ามนัพืช จ ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ 
พบวา่ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัไดแ้ก่ความอิสระในการท างาน งานท่ีทา้ทาย งานท่ีเปิดโอกาสให้ปฏิบติั
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ความเขา้ใจในกระบวนการท างาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร และความคาดหวงั
ในโอกาสกา้วหน้าในการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์าร และสอดคลอ้ง
กบั อธิทธ์ิ ประกอบสุข (2549: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ความผูกพนัต่อองค์การ: ศึกษา
เฉพาะกรณีบริษทั สยามนิสสัน ออโตโมบิล จ ากดั พบว่า ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์การ ไดแ้ก่ การบริหารองค์กรในรูปแบบท่ีให้ความมีอิสระในการท างานกบัพนกังาน มีระบบ
การส่ือสารภายในองค์กรท่ีดีท าให้เกิดความเขา้ใจในงาน การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์าร และการใหค้วามเช่ือมัน่กบัพนกังาน 
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