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บทคัดย่อ  

การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์

เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย และเพื่อศึกษาระดับของความผูกพันของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ากัด 

สาขาเอกชัย โดยท าการศกึษาจากพนักงานฝ่ายผลิตเฉพาะบุคคลที่มสีัญชาติไทย ของบริษัท อินเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ากัด 

สาขาเอกชัย ซึ่งมีท้ังหมด 4 แผนก คือ แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตามสั่งโครงการ) แผนกผลิต

โซฟา และแผนกผลิตงานท่ีนอน ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 287 ราย  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย รวมท้ังการใช้สถิติเชิง

อา้งอิง  ประกอบด้วย การจัดข้อมูลในรูปแบบตารางไขว้ และการวเิคราะห์สมการถดถอยแบบเส้นตรง ผลการศึกษาพบว่า

พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 32 – 45 ปี ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือต่ ากว่า มีระยะเวลาในการ

ท างาน ใน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย อยู่ในช่วง 2 – 3 ปี  เป็นพนักงานแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้

และมีอัตราค่าจ้างรายวันในช่วง 316 - 330 บาท ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์

เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย อยูใ่นระดับผูกพัน (Engaged) โดยพนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์ประกอบของความผูกพัน

โดยรวมอยู่ในระดับผูกพันมากในทุกด้าน เรียงล าดับคือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้าน

องคก์ารและดา้นภาวะผู้น ามีคา่เฉลี่ยเท่ากัน สุดท้ายคอืดา้นงาน ส่วนด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม

อยู่ในระดับผูกพันมากเช่นกัน และองค์ประกอบของความผูกพันท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ 

องคป์ระกอบด้านภาวะผู้น าและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ABSTRACT  

 This independent study aimed to study the factors that affected employee engagement and study the level 

of employee engagement of manufacturing staff at Index Interfurn Company Limited, Ekachai Branch. The population 

of the study consisted of 287 Thai manufacturing staff from 4 departments which were wood furniture 

manufacturing, wood furniture manufacturing (made to order), sofa manufacturing and bed manufacturing. The data 
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was collected from self-administrative questionnaire, then analyzed by using descriptive statistics i.e. frequency, 

percentage and mean, as well as inferential statistics i.e. cross-tabulation and linear regression.  

The results of study showed that most of the employees were male, between 32 – 45 years old, 

graduated with grade 6 or lower.  Most of them had been working at this company for  

2 – 3 years as wood furniture manufacturing staff, with daily wage between 316 – 330 baht. The level of employee 

engagement of manufacturing staff towards Index Interfurn Company Limited, Ekachai Branch was at the “Engaged” 

level. The manufacturing staff was engaged in high level with every elements of engagement. Ranked highest was 

human resource development, followed by company and leadership at the equal level, and the last factor was job.  

The overall employee engagement was at the high level. The factors that effected employee engagement 

significantly were leadership and human resource development.       

บทน า  

 ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวน อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตจากกลุ่มประเทศมหาอ านาจ  

ท้ังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกา วิกฤติเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีก าลังชะลอตัวของ

จีน ท่ีสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมากและภายใตภ้าวะเศรษฐกิจท่ีรุนแรงนี้ จึงท าให้องค์การธุรกิจ

ตอ้งมีการปรับตัว เร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง  

การด าเนนิธุรกิจให้ด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้น้ัน จะต้องมปัีจจัยหลายส่วนเพื่อน ามาใช้

เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนองค์การ อันประกอบไปด้วย เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ ภาพลักษณ์องค์การ

และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งองค์การจะต้องมีการบริหารการใช้ทรัพยากรต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อองค์การสูงสุด โดยต้องตระหนักในเร่ืองของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เพราะมนุษย์คือกลไกส าคัญใน

การท่ีจะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ  ซึ่งองค์การต้องอาศัยมนุษย์ท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงานเป็นตัวช่วย

ในการประสานงานตา่งๆ ให้ด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพ เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น

เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การและสิ่งส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้

บุคลากรนั้นคงอยู่และท างานกับองค์การอย่างต่อเนื่อง คือ ความยึดมั่นผูกพันท่ีมีต่อองค์การ โดยการสร้างความยึดมั่น

ผูกพันต่อองค์การเป็นการสร้างความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เพื่อท าให้บุคลากรเกิดความ

ทุ่มเทพยายามท่ีจะท าประโยชน์เพื่อองค์การ บุคลากรท่ีมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การจะเป็นผู้ท่ีมีความพึงพอใจในงาน 

พยายามท่ีจะท างานให้ดท่ีีสุด มีจิตใจที่ตอ้งการเห็นความก้าวหน้าขององค์การ รวมท้ังก่อให้เกิดพฤติกรรมอื่นๆ ท่ีส่งเสริม

การท างาน ความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งท่ียึดให้พนักงานมีความต้องการท่ีจะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ  

ไมต่อ้งการท่ีจะลาออกจากองค์การ ดังนัน้การรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้คงอยูด่้วยการสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อ

องค์การนั้น จึงถือเป็นภารกิจส าคัญท่ีผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและวางแผนให้บุคลากรนั้นท าหน้าท่ีเป็น

กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้เดินหนา้ไปได้อยา่งยั่งยืน การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การต้องได้รับ
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ความร่วมมอืและการมสี่วนร่วมของแตล่ะคน ไมว่า่จะเป็น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดการ หรือฝ่าย HR  ซึ่งแต่ละคนก็จะต้อง

มบีทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันเพื่อสร้างความพงึพอใจในการปฏบัิตงิานและสร้างผลการด าเนนิงานท่ีดใีห้แกอ่งคก์าร 

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย เป็นโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ. 2540 และเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้บริษัทต้องประสบกับปัญหาอันเกิดจากสภาพ

เศรษฐกิจท่ีผันผวน ท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ประกอบกับการเข้าสู่ธุรกิจของคู่แข่งท่ีเป็นผู้ผลิตรายย่อย

ซึ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น โดยบางแห่งสามารถตอบสนองลูกค้าในด้านของราคาได้ดีกว่า จึงส่งผลท าให้ยอดขายของบริษัท

ลดลง นอกจากนั้นยังมีผลอันเนื่องมาจากนโยบายเร่ืองการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาทท่ัวประเทศ ท าให้ต้นทุนของบริษัท

สูงขึ้น เพราะต้นทุนส่วนใหญ่ของการผลิตต้องใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก ท้ังนี้ท าให้ต้นทุนค่าแรงของบริษัทมีอัตราเพิ่ม

สูงขึ้นถึงร้อยละ 39.53 คิดเป็นร้อยละ 10 ของต้นทุนท้ังหมด จากปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้น ท าให้บริษัทมีความจ าเป็นท่ี

จะต้องตัดชั่วโมงการท างานล่วงเวลาของพนักงานฝ่ายผลิตลง เพื่อรักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได้  

ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดจากการตัดชั่วโมงของพนักงานฝ่ายผลิตนั้น คือ ท าให้มีพนักงานฝ่ายผลิตบางส่วนลาออก เพื่อย้ายไป

อยู่ในบริษัทท่ีมีการจ้างงานล่วงเวลา โดยมีอัตราการลาออกของพนักงานฝ่ายผลิต (Turn Over Rate) อยู่ท่ีร้อยละ 3 – 5 

โดยในฝ่ายผลิตประกอบไปด้วย 4 แผนก คือ แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตามสั่งโครงการ)  

แผนกผลิตโซฟาและแผนกผลิตงานท่ีนอน  ซึ่งมีพนักงานในฝ่ายนี้จ านวนท้ังหมด 704 คน แบ่งออกเป็นพนักงานคนไทย

จ านวน 287 คนและพนักงานคนต่างด้าวจ านวน 417 คน ซึ่งพนักงานคนไทยและคนต่างด้าวจะมีลักษณะการท างาน 

ท่ีแตกต่างกัน คือ พนักงานคนไทยจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและเทคนิคในการท างานอันถือเป็นแรงงานฝีมือ  

แตใ่นสว่นของพนักงานคนตา่งด้าวจะเป็นการท างานในลักษณะของการใช้แรงงาน  

การลาออกของพนักงานฝ่ายผลิตโดยคนไทย ซึ่งถือเป็นผู้ด าเนนิงานหลักของการผลิตสินค้า ส่งผลท าให้เกิดภาวะ

สมองไหล และมีต้นทุนจากการลาออกเพิ่มขึ้น เช่น ค่ารับสมัครพนักงานใหม่ ค่าฝึกอบรมพนักงาน ต้นทุนของวัตถุดิบอัน

เกิดจากการท างานที่ผิดพลาด ต้นทุนค่าเสียเวลา เป็นต้น  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น 

จ ากัด สาขาเอกชัย เพื่อผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะได้น าผลวิจัยท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความผูกผัน  

ตอ่องค์การของพนักงานเพ่ือพฒันาองค์การต่อไป     

โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท  

อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย และเพื่อศึกษาระดับของความผูกพันของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ 

อนิเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย 
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กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  แผนภาพแสดงกรอบแนวคดิ 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา  

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้  ประกอบด้วยการศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท  

อนิเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย  ซึ่งศึกษาถึงองค์ประกอบของความผูกพันท้ัง 4 ด้าน ของสมาคมการจัดการ

งานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) คือ ด้านองค์การ (Company)   ด้านงาน (Job) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

(Human Resource Development) และด้านภาวะผู้น า (Leadership) และศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อ

องคก์ารจากภาพรวมองค์ประกอบของความผูกพันต่อองคก์าร รวมท้ังศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละด้านกับ

ความผูกพันองค์การในภาพรวม        

2. ขั้นตอนการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ืองความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขา  

เอกชัย มขีั้นตอนท่ีส าคัญ ดังนี ้

1) รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น 

2) สร้างแบบสอบถาม 

3) เก็บรวบรวมขอ้มูล 

4) วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 

5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัขององค์การ 

ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ปฏิบติังาน 

ลกัษณะงาน 

ประสบการณ์ในงาน 

องค์ประกอบของความผกูพนั 

ด้านองค์การ 

ด้านงาน 

ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านภาวะผู้น า 

 

ความผกูพนัต่อองค์การ 

ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน 

พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองค์การ 

พนกังานท่ีไมย่ดึติดกบัความผกูพนัต่อองค์การ 

พนกังานท่ีไมม่ีความผกูพนัต่อองค์การ 
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานฝ่ายผลิตเฉพาะบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย ของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์

เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย ซึ่งมีท้ังหมด 4 แผนก คือ แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตามสั่งโครงการ) 

แผนกผลิตโซฟาและแผนกผลิตงานท่ีนอน ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 287 ราย 

ในการศึกษาครัง้นี้ เป็นการศึกษาจากประชากรท้ังหมด  

1) พนักงานแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 112 คน 

2) พนักงานแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตามสั่งโครงการ) 78 คน 

3) พนักงานแผนกผลิตโซฟา 57 คน 

4) พนักงานแผนกผลิตงานท่ีนอน 40 คน 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษานี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้

แบบสอบถามจ านวน 287 ชุด โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ บริษัท อินเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย  

ผลการศึกษา  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.36 อายุ 32 – 45 ปี ร้อยละ 55.75 ระดับ

การศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือต่ ากว่า ร้อยละ 43.90 ระยะเวลาในการท างาน ใน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น 

จ ากัด สาขาเอกชัย อยู่ในช่วง 2 - 3 ปี ร้อยละ 24.04 เป็นพนักงานแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ร้อยละ 39.02 และมีอัตรา

ค่าจ้างรายวันในช่วง 316 - 330 บาท ร้อยละ 28.92 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของความผูกพัน 

จากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 287 ราย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก 

เรียงล าดับคือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มีค่าเฉลี่ย 3.65 ด้านองค์การและด้านภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.59 

และด้านงาน มคี่าเฉลี่ย 3.56 ตามล าดับ 

ส าหรับองคป์ระกอบของความผูกพันแต่ละดา้นสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

2.1 ด้านองค์การ 

องค์ประกอบย่อยมีความผูกพันในระดับมาก เรียงล าดับคือ บริษัทมีกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเคร่งครัดและ

บทลงโทษท่ีชัดเจนในกรณีท่ีพนักงานท าผิด (ค่าเฉลี่ย 3.81) บริษัทมกีารถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับพนักงานอย่าง

ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.75)  บริษัทมกีารสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและปลอดภัยให้กับพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 3.71)  

2.2 ด้านงาน 

องค์ประกอบย่อยมีความผูกพันในระดับมาก เรียงล าดับคือ บริษัทมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การสนับสนุนการท างานของพนักงานอย่างเพยีงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.81) พนักงานในบริษัทมรูีปแบบการท างานท่ีสอดคล้องกับ

บริษัท (ค่าเฉลี่ย3.67) บริษัทมกีารมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้และความสามารถของพนักงาน (คา่เฉลี่ย 3.59)  
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2.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

องค์ประกอบย่อยมีความผูกพันในระดับมาก เรียงล าดับคือ บริษัทส่งเสริมและจัดท ากิจกรรมเพื่อเชื่อม

สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 3.80) บริษัทสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการท างาน 

(ค่าเฉลี่ย 3.78) บริษัทมกีารดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างพยีงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.77) 

2.4 ด้านภาวะผู้น า 

องคป์ระกอบย่อยมีความผูกพันในระดับมาก เรียงล าดับคือ ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์กว้างไกลและถ่ายทอด

ให้พนักงานได้รับทราบ (ค่าเฉลี่ย 3.78) ผู้บังคับบัญชามกีารแจ้งให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานได้รับทราบถึงความคาดหวัง

ในการท างานของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย3.71) ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 

3.69) 

 

ตารางที่ 1 แสดงสรุประดับความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานที่มตีอ่องค์ประกอบของความผูกพัน 10 ล าดับแรก 

องค์ประกอบย่อย ค่าเฉลี่ย 

ระดับ

ความ 

ผูกพัน 

องค์ประกอบของ

ความผูกพนั 
ล าดับ 

บริษัทมกีฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเคร่งครัดและ

บทลงโทษท่ีชัดเจนในกรณีท่ีพนักงานท าผิด 
3.81 มาก ด้านองค์การ 1 

บริษัทมกีารจัดเตรียมอุปกรณ ์เครื่องมือท่ีใชใ้นการ

สนับสนุนการท างานของพนักงานอยา่งเพียงพอ 
3.81 มาก ด้านงาน 1 

บริษัทส่งเสริมและจัดท ากิจกรรมเพื่อเชื่อม

สัมพันธภาพท่ีดรีะหว่างพนักงาน 
3.80 มาก 

ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
3 

บริษัทสามารถท าให้พนักงานรู้สกึว่ามคีวามมั่นคงใน

การท างาน 
3.78 มาก 

ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
4 

ผู้บังคับบัญชามวีสิัยทัศน์กวา้งไกลและถ่ายทอดให้

พนักงานได้รับทราบ 
3.78 มาก ด้านภาวะผู้น า 4 

บริษัทมกีารดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงาน

อย่างพยีงพอ 
3.77 มาก 

ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
6 

บริษัทมกีารถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับ

พนักงานอย่างชัดเจน 
3.75 มาก ด้านองค์การ 7 

บริษัทมกีารจัดท าเอกสารท่ีระบุขีดความสามารถของ

บริษัทและพนักงาน รวมถึงระบุไว้ถึงความรู้ 

ความสามารถหรือทักษะ และคณุลักษณะท่ีจ าเป็น

ของบุคคลต่องานนัน้ๆ 

3.75 มาก 
ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
7 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2558) 

 

Vol. 1 No. 2 (April – June 2015)   7 

 

องค์ประกอบย่อย ค่าเฉลี่ย 

ระดับ

ความ 

ผูกพัน 

องค์ประกอบของ

ความผูกพนั 
ล าดับ 

บริษัทมกีารสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและ

ปลอดภัยให้กับพนักงาน 
3.71 มาก ด้านองค์การ 9 

ผู้บังคับบัญชามกีารแจ้งให้พนักงานในแต่ละหน่วยงาน

ได้รับทราบถึงความคาดหวังในการท างานของ

พนักงาน 

3.71 มาก ด้านภาวะผู้น า 9 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของความผูกพัน จ าแนกตามอายุ ค่าจ้างรายวันที่ได้รับ แผนกงาน  และ

ระยะเวลาในการท างาน  ในบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย 

3.1 ด้านองค์การ 

3.1.1 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกตา่งกันมีระดับความผูกพันตอ่องค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ

พิจารณาองค์ประกอบย่อยในเร่ืองบริษัทมีการส่งเสริมให้พนักงานได้ เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์การ พบว่า

พนักงานท่ีมีอายุ 18 -45 ปี มีระดับความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่างจากพนักงานท่ีมีอายุ 46 – 60 ปี ท่ีมี

ระดับความผูกพันอยูใ่นระดับมาก 

3.1.2 ค่าจ้างรายวันของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่าง

กัน 

3.1.3 แผนกงานของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

แต่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยในเร่ืองบริษัทมีการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์การ 

พบวา่พนักงานแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้และพนักงานแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตามสั่งโครงการ) มีระดับความผูกพันอยู่

ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกตา่งจากพนักงานแผนกผลิตโซฟาและพนักงานแผนกผลิตงานท่ีนอนท่ีมีระดับความผูกพันอยู่ใน

ระดับมาก 

3.1.4 ระยะเวลาในการท างาน  ในบริษัท อินเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความผูกพันตอ่องค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน แตเ่มื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยในเร่ืองบริษัทมีการ

ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์การ พบว่าพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 4 –10 ปี  

มรีะดับความผูกพันอยูใ่นระดับปานกลาง ซึ่งแตกตา่งจากพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน ต่ ากว่า 3 เดือน – 3 ปี และ

พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี ส่วนในเร่ืองบริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อสื่อสารกับพนักงานได้อย่าง

สะดวก  พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน ต่ ากว่า 3 เดือน มีระดับความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่างจาก

พนักงานที่มรีะยะเวลาในการท างาน 3 เดอืน – มากกวา่ 10 ปี ที่มรีะดับความผูกพันอยูใ่นระดับมาก 
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3.2 ด้านงาน 

3.2.1 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกันและ

เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบย่อย พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันไม่แตกตา่งกัน 

3.2.2 ค่าจ้างรายวันของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกตา่งกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่าง

กันและเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบยอ่ย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันไม่แตกตา่งกัน 

3.2.3 แผนกงานของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน

และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบย่อย พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันไม่แตกตา่งกัน 

3.2.4 ระยะเวลาในการท างานในบริษัท อินเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ี

แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบย่อย พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีระดับความผูกพันไม่แตกตา่งกัน 

3.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

3.3.1 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกันและ

เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบย่อย พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันไม่แตกตา่งกัน 

3.3.2 ค่าจ้างรายวันของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่

แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยในเร่ืองบริษัทมีการจัดการวางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้

อย่างเหมาะสม พบวา่ พนักงานที่ได้รับค่าจ้างรายวัน 300 บาท มรีะดับความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่างจาก

พนักงานท่ีได้รับค่าจ้างรายวัน 301 – 361 บาท ขึ้นไป ท่ีมีระดับความผูกพันอยู่ในระดับมาก ส่วนในเร่ืองบริษัทมีการ

จัดระบบให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน พบว่า พนักงานท่ีได้รับค่าจ้างรายวัน 301 – 315 บาท และพนักงานท่ีได้รับค่าจ้าง

รายวัน 346 – 360 บาท มีระดับความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่างจากพนักงานท่ีได้รับค่าจ้างรายวัน 300 

บาท  พนักงานท่ีได้รับค่าจ้างรายวัน 316 – 345 บาท และ พนักงานท่ีได้รับค่าจ้างรายวัน 361 บาท ขึ้นไป ท่ีมีระดับความ

ผูกพันอยูใ่นระดับมาก 

3.3.3 แผนกงานของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่าง

กัน แต่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยในเร่ืองบริษัทมีการจัดระบบให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน พบว่าพนักงานแผนกผลิต

เฟอร์นิเจอร์ไม้ มีระดับความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่างจากพนักงานแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตามสั่ง

โครงการ) พนักงานแผนกผลิตโซฟาและพนักงานแผนกผลิตงานท่ีนอนท่ีมีระดับความผูกพันอยูใ่นระดับมาก 

3.3.4 ระยะเวลาในการท างาน ในบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย ของผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยใน

เร่ืองบริษัทมีการจัดระบบให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน พบว่าพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน ต่ ากว่า 3 เดือน มีระดับ

ความผูกพันอยูใ่นระดับปานกลาง ซึ่งแตกตา่งจากพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 3  เดอืน – มากกวา่ 10 ปี ที่มรีะดับ

ความผูกพันอยูใ่นระดับมาก 
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3.4 ด้านภาวะผู้น า 

3.4.1 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกันและ

เมื่อพจิารณาในองค์ประกอบย่อยพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความผูกพันไม่แตกตา่งกัน 

3.4.2 ค่าจ้างรายวันของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่

แตกตา่งกัน 

3.4.3 แผนกงานของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกตา่งกัน  มีระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่าง

กัน   แตเ่มื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยในเร่ืองผู้บังคับบัญชา มกีารแจ้งผลการประเมินประจ าปีให้พนักงานได้รับทราบถึง

ผลการท างานทุกคร้ังท่ีมีการประเมิน และเร่ืองผู้บังคับบัญชามีการแนะน าและให้แนวทางการท างานให้กับพนักงานพบว่า  

พนักงานแผนกผลิตงานท่ีนอน    มีระดับความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง    ซึ่งแตกต่างจากพนักงานแผนกผลิต

เฟอร์นิเจอร์ไม้  พนักงานแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตามสั่งโครงการ)  และพนักงานแผนกผลิตโซฟาท่ีมีระดับความผูกพัน

อยู่ในระดับมาก 

3.4.4 ระยะเวลาในการท างานในบริษัท อนิเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่ีแตกต่างกันมรีะดับความผูกพันตอ่องค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานจากองค์ประกอบของความผูกพันพบว่า พนักงานผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความผูกพันต่อองค์การเปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองค์การ” (Engaged employee) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.60 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความผูกพันกับความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงาน ในภาพรวม 

ผลการหาความสัมพันธ์พบว่า องค์ประกอบของความผูกพันท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และด้านภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม 

โดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.620 โดยระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม จะแปรผันตาม

องค์ประกอบท้ัง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 61.50 เป็นผลมาจากองค์ประกอบในเร่ืองอื่นๆ  

และพบว่าองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

และด้านภาวะผู้น า สามารถท านายระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับต่ ากว่า 0.05  

การอภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย 

สามารถอภปิรายผลได้ดังนี ้
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ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 ผลการศึกษาพบวา่ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย มีความผูกพันในระดับ

ผูกพันต่อองคก์าร (Engaged) โดยมีความผูกพันเป็นอยา่งมากต่อองค์การในทุกด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของช่อสุดา โสระดา (2551) ท่ีได้ท าการศึกษา

เร่ือง ความผูกพันของพนักงานตอ่บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด พบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยู่

ในระดับผูกพันต่อองค์การ โดยมีความผูกพันเป็นอย่างมากต่อองค์การในทุกด้าน คือ  ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และด้านภาวะผู้น า  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของบรรพต ไชยกิจ (2552) ท่ีได้ท าการศึกษา

เร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อ

องค์ ก า รอยู่ ใ น ระดั บผู กพั นต่ อองค์ ก า ร  โ ดยมี ค ว ามผู กพั น เ ป็ นอย่ า งม ากต่ ออ งค์ ก า ร ใ น ทุกด้ าน  คื อ  

ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และด้านภาวะผู้น า 

ระดับความคิดเห็นต่อองค์การของพนักงานเกี่ยวกับองค์ประกอบของความผูกพัน 

1. ด้านองค์การ 

 จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันในด้านองค์การ โดยรวมของพนักงาน

ฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย อยูใ่นระดับเห็นดว้ยมาก โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก คือ บริษัทมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับพนักงานอย่างชัดเจน และบริษัทมีการสร้าง

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยให้กับพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ช่อสุดา โสระดา (2551)  

ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด พบว่า พนักงานมีระดับ

ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันในด้านองค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีอยู่ใน

ระดับเห็นดว้ยมาก คือ บริษัทฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมปลอดภัยให้กับพนักงาน สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ ภาสริิ ปัญญาภู (2553) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย 

จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่พนักงานมรีะดับความคดิเห็นต่อองคป์ระกอบของความผูกพันในด้านองค์การอยู่

ในระดับเห็นดว้ยมาก โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ ธนาคารทหารไทยมีการสร้างสภาพแวดล้อม

ในท่ีท างานอย่างเหมาะสมและปลอดภัยให้กับพนักงาน และธนาคารทหารไทยมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับ

พนักงานอย่างชัดเจน  อีกท้ังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บรรพต ไชยกิจ (2552) ท่ีได้ท าศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ

ของความผูกพันในด้านองค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ บริษัทฯ  

มีการถ่ายทอดนโยบาย และกลยุทธ์ให้กับทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และบริษัทฯมีการสร้างสภาพแวดล้อมในท่ีท างานอย่าง

เหมาะสมและปลอดภัยให้กับพนักงาน 

2. ด้านงาน 

จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันในด้านงาน โดยรวมของพนักงานฝ่าย

ผลิต บริษัท อินเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย อยูใ่นระดับเห็นด้วยมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบด้าน

อื่นๆ พบว่า องค์ประกอบของความผูกพันในด้านงาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมน้อยกว่าองค์ประกอบด้านอื่นๆ โดย
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องคป์ระกอบย่อยในเร่ือง บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจในงานท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานและบริษัทมี

การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้และความสามารถของพนักงาน ซึ่งในการศึกษาของ บรรพต ไชยกิจ (2552)  

ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ือง ความผูกพันตอ่องค์การของพนักงานบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าพนักงานมี

ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันในด้านงานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ

องคป์ระกอบด้านอ่ืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบด้านงาน มรีะดับความคิดเห็นโดยรวมน้อยท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ในคร้ังนี้ โดยเฉพาะองค์ประกอบย่อยในเร่ือง บริษัทฯ มีการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวข้อ งกับ

ตนเองและบริษัทฯมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน แต่จากการศึกษาของ  

ภาสิริ ปัญญาภู (2553) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง  ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย 

จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับการศึกษาในคร้ังนี้ คือ พนักงานมีระดับความ

คิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผูกพันในด้านงานอยู่ในระดับเห็นดว้ยเฉยๆ 

3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

โดยรวมของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเป็น

องคป์ระกอบของความผูกพันท่ีมีระดับความคดิเห็นโดยรวมมากที่สุด ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ 

บริษัทส่งเสริมและจัดท ากิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างพนักงาน บริษัทสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความ

มั่นคงในการท างาน และบริษัทมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

ช่อสุดา โสระดา (2551) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 

พบวา่พนักงานมรีะดับความคดิเห็นต่อองคป์ระกอบของความผูกพันในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอ์ยู่ในระดับเห็นด้วย

มาก โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ บริษัทส่งเสริมการจัดท ากิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพท่ีดี

ระหว่างพนักงาน บริษัทสามารถท าให้พนักงานรู้สกึว่ามคีวามมั่นคงในการท างาน และบริษัทมกีารดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย

ของพนักงานอย่างเพยีงพอ แตผ่ลการศึกษาของ ภาสิริ ปัญญาภู (2553) ที่ได้ท าการศกึษาเร่ือง ความผูกพันของพนักงาน

ตอ่องค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ไม่สอดคล้องกับการศึกษาในคร้ังนี้ 

คือ พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับเห็นด้วย

เฉยๆ โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีอยูใ่นระดับเห็นดว้ยเฉยๆ คือ ธนาคารทหารไทย มีการสง่เสริมและจัดท ากิจกรรมการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างพนักงาน ธนาคารทหารไทย มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างเพียงพอ และมี

องค์ประกอบย่อยท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย คือ ธนาคารทหารไทย สามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมั่นคง  

ในการท างาน 

4. ด้านภาวะผู้น า 

จากการศกึษาพบวา่ ระดับความคดิเห็นต่อองคป์ระกอบของความผูกพันในด้านภาวะผู้น า โดยรวมของพนักงาน

ฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชัย อยูใ่นระดับเห็นดว้ยมาก โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมาก คือ ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์กว้างไกลและถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบ ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งให้

พนักงานในแต่ละหน่วยงานได้รับทราบถึงความคาดหวังในการท างานของพนักงาน และผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับ
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เร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของช่อสุดา โสระดา (2551) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง  

ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด พบว่า พนักงานมีร ะดับความคิดเห็นต่อ

องคป์ระกอบของความผูกพันในด้านภาวะผู้น าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

คือ ผู้บังคับบัญชามวีสิัยทัศน์กวา้งไกลและถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบ และผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับเร่ืองการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยังสอดคล้องกับบรรพต ไชยกิจ (2552) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความ

ผูกพันในด้านภาวะผู้น าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเช่นเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบย่อย ท่ีอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ 

ผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาดหวังในการท างานของพนักงานให้แต่ละแผนกได้รับทราบ และผู้บังคับบัญชาให้

ความส าคัญกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่พนักงานทุกคน แต่การศึกษาคร้ังนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ  

ภาสิริ ปัญญาภู (2553) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง  ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย 

จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันในด้านภาวะผู้น า

อยู่ในระดับเห็นดว้ยเฉยๆ โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีอยูใ่นระดับเห็นดว้ยเฉยๆ คือ ผู้บังคับบัญชามวีสิัยทัศน์ท่ีกวา้งและน ามา

ถ่ายทอดให้พนักงานได้ทราบ ผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานได้รับทราบถึงความคาดหวัง  

ในการท างาน และผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนักงานทุกคน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศกึษาเร่ืองความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ อนิเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอก

ชัย พบว่าพนักงานมีความผูกพันกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงควรรักษาองค์ประกอบของความผูกพันในด้านต่างๆ เพื่อให้

พนักงานมีความผูกพันกับบริษัทมากขึ้น ผู้ศึกษามีขอ้เสนอแนะตามผลที่ได้จากการศึกษาดังนี้ 

ด้านองค์การ 

จากการศึกษาองค์ประกอบด้านองค์การพบว่า มีประเด็นท่ีพนักงานมีความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง 2 

ประเด็น คือ  

1. บริษัทมีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานโดยพนักงานทุกกลุ่มมีความคิดเห็นในระดับ  

ปานกลาง ดังนั้นบริษัทจึงไม่ควรเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของพนักงานท่ีพนักงานได้ใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นแม้  

เพยีงเร่ืองเล็กน้อย โดยการน าความคิดเห็นของพนักงานมาเก็บเป็นขอ้มูลทางสถิต ิน ามาพิจารณากลั่นกรอง และจัดล าดับ

ความส าคัญของความคิดเห็นเพื่อท าการแก้ไขปรับปรุงหรือชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบถึงเหตุผลในการจัดการของบริษัท

โดยการตดิบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพราะการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน จะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์การ ท าให้เกิดก าลังใจและทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ ส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

ดังแสดงแผนภาพ ดังนี้ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2558) 

 

Vol. 1 No. 2 (April – June 2015)   13 

 

 

 
 

รูปที่ 2  แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 

 

2. บริษัทมีการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์การ พบว่า ผู้ท่ีมีอายุในช่วง 18 – 45  

ปี ผู้ท่ีอยู่ในแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้และแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตามสั่งโครงการ) และผู้ท่ีมีระยะเวลาในการท างาน  

4 – 10 ปี เป็นผู้ท่ีมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ดังนั้น บริษัทจึงควรส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ เช่น 

การจัดการประกวดการออกแบบและผลิตสินค้าตน้แบบ เป็นต้น  

จากข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันพบว่า ผู้ท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 3 เดือน มีความผูกพันใน

เร่ืองบริษัทจัดให้มีช่องทางเพ่ือสื่อสารกับพนักงานได้อย่างสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง ดังนัน้บริษัทจึงควรจัดให้มีช่องทาง

ในการสื่อสารกับพนักงานโดยการจัดให้มีช่วงเวลาเพื่อติดต่อสื่อสารกับพนักงาน เช่น ช่วงเท่ียงถึงบ่ายโมงของวันศุกร์ใน  

ทุกสัปดาห์ หรือเบอร์ติดต่อเฉพาะส าหรับเร่ืองเร่งดว่น 

ด้านงาน 

 จากการศึกษาองค์ประกอบด้านงาน รวมท้ังข้อค้นพบปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันพบว่า   มีประเด็นท่ีพนักงาน 

ทุกกลุ่มมีความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง คือ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวข้อง

กับพนักงาน สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง

น้อย ดังนั้นบริษัทจึงควรเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้ตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยการสุ่มเลือก

พนักงานในแต่ละกลุ่มและน ามาท าการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชงิลึกว่าพนักงานต้องการมีส่วนร่วม

ในการตัดสนิใจในการท างานอย่างไร และน ามาวางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท างานให้พนักงานได้มีสว่นร่วมอยา่งเป็น

รูปธรรมมากขึน้ และประเมินผลรูปแบบในการท างานนั้นโดยให้พนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประเมินด้วยเพื่อให้

ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงข้อบกพร่อง เมื่อพนักงานได้มีโอกาสตัดสินใจในงานของตนเอง จะท าให้พนักงานรู้สึกมี

คุณค่า มสี่วนร่วมกับหนา้ที่นัน้และเป็นสว่นหนึ่งของบริษัท นอกจากนี้ การท่ีบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้ตัดสินใจในงาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองเป็นการย้ าเตอืนให้พนักงานมสี่วนร่วมรับผิดชอบกับการตัดสนิใจของตนเอง และจะเป็นแรงผลักดันให้

พนักงานท างานไปในทิศทางที่ตนเองตัดสนิใจได้ดีท่ีสุด 
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ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

จากการศกึษาองค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยพ์บว่า องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สามารถท านายความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมได้ ดังนั้นบริษัทจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา

บุคลากรเป็นอยา่งมาก และจากข้อคน้พบปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

1. ผู้ท่ีรับค่าจ้างรายวัน 300 บาท มีความผูกพันในระดับปานกลางในเร่ืองบริษัทมีการจัดการวางแผนงานด้าน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้อย่างเหมาะสม ดังนั้น บริษัทควรแจ้งแผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้

พนักงานได้รับทราบ โดยมีการแจ้งแผนการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน แผนการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้

พนักงานเกดิแรงจูงใจในการท างานและคงความเป็นสมาชกิขององค์การต่อไป 

2. ผู้ท่ีได้รับค่าจ้างรายวัน 301 บาท – 315 บาท  ผู้ท่ีได้รับค่าจ้างรายวัน 346 - 360 บาท  ผู้ท่ีอยู่ในแผนกผลิต

เฟอร์นิเจอร์ไม้ และผู้ท่ีมีระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 3 เดือน มีความผูกพันในระดับปานกลางในเร่ืองบริษัทมีการ

จัดระบบให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน ดังนั้นบริษัทจึงควรจัดให้มีระบบการให้ค าปรึกษาท้ังในด้านการท างานและด้านชีวิต

ส่วนตัว โดยการจัดตั้งหน่วยงานให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะ (Counseling Clinic) อาสาสมัครให้ค าปรึกษา (Voluntary 

Counselor) หรือแต่งตั้งให้พนักงานคนใดคนหนึ่งในแต่ละแผนกงานให้ท าหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษากับเพื่อนร่วมงาน (Unit 

Counselor) 

ด้านภาวะผู้น า 

จากการศึกษาองค์ประกอบด้านภาวะผู้น าพบว่า องค์ประกอบด้านภาวะผู้น าสามารถท านายความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานในภาพรวมได้มากท่ีสุด ดังนั้นบริษัทควรตระหนักถึงความส าคัญของการมีภาวะผู้น าของ

ผู้บังคับบัญชา เน่ืองจากด้านภาวะผู้น ามีอิทธิพลมากที่สุดตอ่ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ท่ีมี

ส่วนส าคัญในการดูแลพนักงาน ดังนั้นบริษัทควรท่ีจะคัดเลือกบุคคลท่ีมีลักษณะของภาวะผู้น า และควรท่ีจะเตรียมให้

ผู้บังคับบัญชามคีุณสมบัตใินการเป็นผู้น าท่ีด ีโดยจัดให้ผู้บังคับบัญชาได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น า 

ท้ังนีก้ารเป็นผู้น าท่ีดจีะท าให้เกิดการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา และจากการศึกษาองค์ประกอบด้านภาวะผู้น า ยังพบว่า

มปีระเด็นท่ีพนักงานทุกกลุ่มมีความผูกพันอยู่ในระดับปานกลาง คือ ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 

ดังนัน้ในเร่ืองของการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ผู้บังคับบัญชาควรตระหนักและให้ความส าคัญในเร่ืองนี้ เพื่อน ามา

ปรับปรุงพัฒนาและใช้ความคิดเห็นของพนักงานให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานใน

ชว่งเวลาท่ีผ่อนคลายหรือนอกเวลางาน พนักงานจะรู้สกึสะดวกใจมากขึน้ 

จากข้ อค้นพบปัจจั ย ท่ีมี ผลต่อความผูกพั น พบว่ าผู้ ท่ี อยู่ ใ นแผนกผลิ ต งาน ท่ีนอนมี ความผูกพั น 

ในเร่ืองผู้บังคับบัญชามกีารแจ้งผลการประเมินประจ าปใีห้พนักงานได้รับทราบถึงผลการท างานทุกคร้ังท่ีมีการประเมินและ

เร่ืองผู้บังคับบัญชามีการแนะน าและให้แนวทางการท างานให้กับพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น  บริษัทควรจัดให้

ผู้บังคับบัญชาของแผนกผลิตงานท่ีนอนให้ค าแนะน าและช่วยแนะแนวทางในการท างานให้กับพนักงานมากขึ้นเพื่อลด

อุปสรรคในการท างานของพนักงาน รวมถึงการประเมินผลพนักงานเป็นรายบุคคลและแจ้งผลการประเมินให้พนักงาน  

แต่ละคนได้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของตัวเองอยู่เสมอเพื่อท่ีจะได้น ามาใช้ในการปรับปรุงตนเองและเป็นการกระตุ้น 

ให้พนักงานเกิดความกระตอืรือร้นในการท างานมากขึ้น 
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