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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจโลกเกิดความผนัผวน อนัเน่ืองมาจากภาวะวิกฤตจากกลุ่ม
ประเทศมหาอ านาจ ทั้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกา วิกฤติเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป 
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีก าลงัชะลอตวัของจีน ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก (สุรพล โอภาสเสถียร, 2556: ออนไลน์) และภายใตภ้าวะเศรษฐกิจท่ีรุนแรงน้ี จึงท าให้องค์การ
ธุรกิจตอ้งมีการปรับตวั เร่งพฒันาศกัยภาพของตนเอง พฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนอง  ความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัและเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ รักษาระดบัตน้ทุน ระดบัมาตรฐานและระดบั
คุณภาพ  เพื่อให้องคก์ารมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและเตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้

การด าเนินธุรกิจให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายไดน้ั้น จะตอ้งมี
ปัจจยัหลายส่วนเพื่อน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนองคก์าร อนัประกอบไปดว้ย เงินทุน วสัดุ
อุปกรณ์ การบริหารจดัการ ภาพลกัษณ์องค์การ และทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงองค์การจะตอ้งมีการบริหาร
การใช้ทรัพยากรต่างๆ เหล่าน้ีไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การสูงสุด โดยตอ้ง
ตระหนกัในเร่ืองของทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส าคญั เพราะมนุษยคื์อกลไกส าคญัในการท่ีจะน าพาองคก์าร
ไปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความเร่ือง คนบริหารคน ท่ีกล่าวไวว้า่ “ทรัพยากรท่ีมีความส าคญั
มากท่ีสุดคือ “ทรัพยากรมนุษย”์ ซ่ึงองค์การตอ้งอาศยั “มนุษย”์ ท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกบั
งานเป็นตวัช่วยในการประสานงานต่างๆ ใหด้ าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และการบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการขบัเคล่ือนองคก์าร เพราะบุคลากรเป็นผู ้
จดัหาและใชท้รัพยากรอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นเงิน วสัดุอุปกรณ์ และการบริหารจดัการ ตลอดจนการสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้กบัองคก์าร ซ่ึงถา้องคก์ารเร่ิมตน้ดว้ยการมีบุคลากรท่ีดีมีความสามารถ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ก็
จะดีตามมาดว้ย” (สยามธุรกิจออนไลน์, 2556: ออนไลน์)  

การท่ีองค์การจะสามารถพฒันาและขบัเคล่ือนได้นั้น จ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกคนในองคก์ารเพื่อท าหนา้ท่ีบริหารปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีท าให้องคก์ารนั้นด าเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และส่ิงส าคัญประการหน่ึงท่ีท าให้บุคลากรนั้นคงอยู่และท างานกับองค์การอย่าง
ต่อเน่ือง คือ ความยึดมัน่ผกูพนัท่ีมีต่อองคก์าร โดยการสร้างความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การ   เป็นการ
สร้างความเขา้ใจและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เพื่อท าให้บุคลากรเกิด   ความทุ่มเท
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พยายามท่ีจะท าประโยชน์เพื่อองคก์าร บุคลากรท่ีมีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารจะเป็นผูท่ี้มีความพึง
พอใจในงาน พยายามท่ีจะท างานให้ดีท่ีสุด มีจิตใจท่ีตอ้งการเห็นความกา้วหน้าขององค์การ รวมทั้ง
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการท างาน เช่น ท าใหเ้กิดความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วม เอาใจ
ใส่ทุ่มเทการท างานนอกเหนือจากบทบาทหน้าท่ีท่ีองค์การก าหนดให้ (ธนพร แยม้สุตา , 2550: 
ออนไลน์) นอกจากน้ี Porter & Steers (1991, อา้งอิงใน อมัพวนั สุวรรณพรหม , 2549: 2) ได้เขียนถึง
ประโยชน์ของความผูกพนัต่อองค์การไวว้่า ความผูกพนัต่อองค์การเป็นส่ิงท่ียึดให้พนักงานมีความ
ตอ้งการท่ีจะคงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร ไม่ตอ้งการท่ีจะลาออกจากองคก์าร ดงันั้นการรักษา
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ดว้ยการสร้างความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การนั้น จึงถือเป็นภารกิจ
ส าคญัท่ีผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งตระหนักและวางแผนให้บุคลากรนั้นท าหน้าท่ีเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์การให้เดินหนา้ไปไดอ้ย่างย ัง่ยืน ซ่ึงตรงกบัในบทความเร่ืองบทบาทของ
แต่ละคนในการสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีกล่าววา่ การสร้างความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร 
(Employee Engagement) ถา้จะให้ดีตอ้งไดรั้บความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของแต่ละคน ไม่
วา่จะเป็น ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูจ้ดัการ หรือฝ่าย HR ซ่ึงแต่ละคนก็จะตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนั
ไปไม่มากก็นอ้ย เพื่อสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานและสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร
ไปพร้อมกนั (Human Revolution, 2556: ออนไลน์) 

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด ก่อตั้ งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีโรงงาน
ทั้งหมด 2 แห่ง เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใตช่ื้อตราสินคา้ “อินเด็กซ์” โดยผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต
ข้ึนภายใต้ตราสินค้าน้ี จะถูกส่งต่อไปให้กับ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ  ากัด ซ่ึงเป็นตัวแทน
จ าหน่าย นอกจากน้ี บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั ยงัมีการรับจา้งผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต ้  ช่ือ
ตราสินคา้อ่ืนๆ ดว้ย บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั เป็น 1 ใน 2 โรงงานตั้งอยู่ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบนัมีจ านวนพนกังานทั้งหมด 1,012 คน แบ่ง
ออกเป็นพนักงานคนไทยจ านวน 566 คน และพนักงานต่างดา้วจ านวน 446 คน โดยมีการแบ่งการ
ท างานของพนักงานออกเป็น 15 แผนก ดงัน้ี แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้
(ตามสั่งโครงการ) แผนกผลิตโซฟา แผนกผลิตงานท่ีนอน แผนกวศิวกรรมเคร่ืองจกัร แผนกซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจกัร แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกจดัส่งสินคา้ แผนกคลงัวตัถุดิบ แผนกบญัชี แผนกงาน
บุคคล แผนกงานบริหาร แผนกจดัซ้ือ แผนกวางแผนการผลิต และแผนกผลกัดนัยอดขาย และอนั
เน่ืองมาจากสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้บริษทัตอ้งประสบกบัปัญหาอนัเกิดจากสภาพ
เศรษฐกิจท่ีผนัผวน ท าให้ผูบ้ริโภคระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน ประกอบกบัการเขา้สู่ธุรกิจของคู่แข่ง
ท่ีเป็นผูผ้ลิตรายยอ่ยซ่ึงมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน โดยบางแห่งสามารถตอบสนองลูกคา้ในดา้นของราคาได้
ดีกวา่ จึงส่งผลท าใหย้อดขายของบริษทัลดลง นอกจากนั้นยงัมีผลอนัเน่ืองมาจากนโยบายเร่ืองการข้ึน
ค่าแรงขั้นต ่า 300 บาททัว่ประเทศ ท าให้ตน้ทุนของบริษทัสูงข้ึน เพราะตน้ทุนส่วนใหญ่ของการผลิต
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ตอ้งใชแ้รงงานเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีท าให้ตน้ทุนค่าแรงของบริษทัมีอตัรา  เพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 39.53 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของตน้ทุนทั้งหมด จากปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน ท าให้บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ตดัชั่วโมงการท างานล่วงเวลาของพนักงานฝ่ายผลิตลง เพื่อรักษาตน้ทุนให้อยู่ในระดับท่ีสามารถ
แข่งขนัได ้ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดจากการตดัชัว่โมงของพนกังาน         ฝ่ายผลิตนั้น คือ ท าให้มีพนกังาน
ฝ่ายผลิตบางส่วนลาออก เพื่อยา้ยไปอยูใ่นบริษทัท่ีมีการจา้งงานล่วงเวลา โดยมีอตัราการลาออกของ
พนักงานฝ่ายผลิต (Turn Over Rate) อยู่ท่ีร้อยละ 3 - 5 โดยในฝ่ายผลิตประกอบไปดว้ย 4 แผนก คือ 
แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้(ตามสั่งโครงการ) แผนกผลิตโซฟาและแผนก
ผลิตงานท่ีนอน ซ่ึงมีพนกังานในฝ่ายน้ีจ านวนทั้งหมด 704 คน แบ่งออกเป็นพนกังานคนไทยจ านวน 
287 คนและพนกังานคนต่างดา้วจ านวน 417 คน ซ่ึงพนกังานคนไทยและคนต่างดา้วจะมีลกัษณะการ
ท างานท่ีแตกต่างกนั คือ พนกังานคนไทยจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและเทคนิคในการท างานอนั
ถือเป็นแรงงานฝีมือ แต่ในส่วนของพนักงานคนต่างด้าวจะเป็นการท างานในลักษณะของการใช้
แรงงาน (บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั, 2556: สัมภาษณ์) 

สืบเน่ืองจากปัญหาการลาออกของพนกังานฝ่ายผลิตโดยเฉพาะพนกังานคนไทย ซ่ึงถือ
เป็นผูด้  าเนินงานหลกัของการผลิตสินคา้ ส่งผลท าใหเ้กิดภาวะสมองไหล และมีตน้ทุนจากการลาออก
เพิ่มข้ึน เช่น ค่ารับสมคัรพนกังานใหม่ ค่าฝึกอบรมพนกังาน ตน้ทุนของวตัถุดิบอนัเกิดจากการท างาน
ท่ีผดิพลาด ตน้ทุนค่าเสียเวลา เป็นตน้ ซ่ึงตรงกบับทความเร่ือง ตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการลาออก ท่ี
กล่าวไวว้า่ ตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากสาเหตุการลาออกของพนกังาน คือ ตน้ทุนการแยก
ทาง (Separation costs) ตน้ทุนค่าทดแทนต าแหน่งหรือตน้ทุนในการจา้งงานใหม่ (Replacement costs) 
ความสูญเสียด้านผลผลิตในการท างาน (Productivity losses) จะเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายและความ
สูญเสียอนัเน่ืองมาจากการลาออกของพนักงานมีมากมายและสร้างความเสียหายให้กบักิจการเป็น
อยา่งมาก ยิ่งตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการลาออกของพนกังาน (Turnover Cost)   มีมูลค่าสูงเท่าไหร่ 
ความส าคญัของความยึดมัน่ผกูพนัท่ีมีต่อองคก์าร (Employee Engagement) ก็ยิ่งมีความส าคญัมากข้ึน
เท่านั้น (Human Revolution, 2555: ออนไลน์) 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาตอ้งการศึกษาความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน ฝ่าย
ผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั เพื่อผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะไดน้ าผลวิจยัท่ี
ไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในการเสริมสร้างความผกูผนัต่อองคก์ารของพนกังานเพื่อพฒันาองคก์ารต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ 

อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั 
2. เพื่อศึกษาระดบัของความผกูพนัของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์

เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.    ท าให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ 
อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั 

2.    ท าให้ทราบระดับของความผูกพันของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ 
อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั 

3.     สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ารต่อไป 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 
 ควำมผูกพันต่อองค์กำร  หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อองค์การ ในดา้นต่างๆ 
ประกอบด้วย ด้านองค์การ (Company) ด้านงาน (Job) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development) และด้านภาวะผูน้ า (Leadership) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์าร  
 พนักงำนฝ่ำยผลติ หมายถึง พนกังานของบริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอก
ชัย ท างานในฝ่ายผลิตเฉพาะบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 แผนก คือ แผนกผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม ้แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้(ตามสั่งโครงการ) แผนกผลิตโซฟาและแผนกผลิตงานท่ี
นอน 
 บริษัท อนิเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ำกัด สำขำเอกชัย หมายถึง องคก์ารท่ีประกอบธุรกิจการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใตช่ื้อตราสินคา้ “อินเด็กซ์” โดยมีบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ  ากดั เป็นตวัแทน
จ าหน่าย รวมทั้งรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใตช่ื้อตราสินคา้อ่ืนๆ 
 
 


