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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์
เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัของพนักงานฝ่ายผลิต 
บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั และเพื่อศึกษาระดบัของความผูกพนัของพนักงาน
ฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก พนักงานฝ่าย
ผลิตเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทย ของบริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั มีทั้งหมด 4 
แผนก คือ แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้(ตามสั่งโครงการ) แผนกผลิตโซฟา
และแผนกผลิตงานที่นอน ซ่ึงมีจ  านวนทั้งหมด 287 ราย  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) รวมทั้งการใชส้ถิติเชิงอา้งอิง 
(Inferential Statistics) ประกอบดว้ย การจดัขอ้มูลในรูปแบบตารางไขว ้(Cross - Tabulation) และการ
วเิคราะห์สมการถดถอยแบบเส้นตรง (Linear Regression) สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้
คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.36 อาย ุ 

32 – 45 ปี ร้อยละ 55.75 ระดบัการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต ่ากว่า ร้อยละ 43.90 ระยะเวลาใน
การท างาน ใน บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั อยูใ่นช่วง 2 - 3 ปี ร้อยละ 24.04 เป็น
พนกังานแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้ร้อยละ 39.02 และมีอตัราค่าจา้งรายวนัในช่วง 316 - 330 บาท ร้อย
ละ 28.92 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคดิเห็นต่อองค์การของพนักงาน 
 

องค์ประกอบของความผูกพัน   
ผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ดา้นการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์มีค่าเฉล่ีย 3.65 ดา้นองคก์ารและดา้นภาวะผูน้ ามีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.59 และดา้นงาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.56 ตามล าดบั ส่วนดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 3.72  
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ด้านองค์การ   
ผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยองคป์ระกอบยอ่ยที่มีความผูกพนัในระดบัมาก เรียงล าดบัคือ บริษทัมีกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัที่เคร่งครัดและบทลงโทษที่ชัดเจนในกรณีที่พนักงานท าผิด (ค่าเฉล่ีย 3.81) บริษทัมีการ
ถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับพนักงานอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.75)  บริษัทมีการสร้าง
สภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมและปลอดภยัให้กบัพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.71) บริษทัมีระบบมาตรฐานการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.70) นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานมีความ
สอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยทุธข์องบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.61 ) บริษทัจดัใหมี้ช่องทาง
เพื่อการส่ือสารกบัพนักงานไดอ้ยา่งสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.54) และองคป์ระกอบยอ่ยที่มีความผูกพนัใน
ระดบัปานกลาง เรียงล าดบัคือ บริษทัมีการส่งเสริมใหพ้นักงานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ใน
องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.40) บริษทัมีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.20) 

 

ด้านงาน 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์การ ในด้านงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยองคป์ระกอบยอ่ยที่มีความผกูพนัในระดบัมาก เรียงล าดบัคือ บริษทัมีการจดัเตรียม
อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการสนับสนุนการท างานของพนักงานอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.81) 
พนักงานในบริษทัมีรูปแบบการท างานที่สอดคลอ้งกบับริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.67) บริษทัมีการมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.59) และองคป์ระกอบยอ่ยที่มี
ความผกูพนัในระดบัปานกลาง คือ บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานที่
เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.17) 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์การ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยองค์ประกอบย่อยมีความผูกพันในระดับมากทุก
องค์ประกอบ เรียงล าดับคือ บริษทัส่งเสริมและจัดท ากิจกรรมเพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพที่ดีระหว่าง
พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.80) บริษทัสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 
3.78) บริษทัมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานอยา่งพยีงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.77) บริษทัมีการจดัท า
เอกสารที่ระบุขีดความสามารถของบริษทัและพนักงาน รวมถึงระบุไวถึ้งความรู้ ความสามารถหรือ
ทกัษะ และคุณลกัษณะที่จ  าเป็นของบุคคลต่องานนั้นๆ (ค่าเฉล่ีย 3.75) บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้
โอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตในที่ท  างาน (ค่าเฉล่ีย 3.63) บริษทัมีเสน้ทางความกา้วหน้าในอาชีพใหก้บั
พนักงานที่ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.62) บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานแต่ละคน และ
เช่ือมโยงไปสู่การฝึกอบรม การพัฒนาและการจ่ายค่าตอบแทน และบริษัทมีการจดัท าแผนการ
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ฝึกอบรมให้กบัพนักงาน รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.61) บริษทัมีระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้(ค่าเฉล่ีย 3.60) บริษทัมีระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับก าลังความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.59) 
บริษัทมีการจดัการวางแผนงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วอ้ย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.56) 
บริษทัมีการจดัระบบใหค้  าปรึกษาแก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบั 

 

ด้านภาวะผู้น า   
ผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นภาวะผูน้ า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยองค์ประกอบย่อยที่มีความผูกพนัในระดับมาก เรียงล าดับคือ ผูบ้ ังคบับัญชามี
วิสัยทศัน์กวา้งไกลและถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ให้
พนักงานในแต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบถึงความคาดหวงัในการท างานของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
ผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.69) ผูบ้งัคบับญัชามีการ
แนะน าและให้แนวทางการท างานให้กับพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.56) ผูบ้ ังคบับัญชามีการแจง้ผลการ
ประเมินประจ าปีให้พนักงานไดรั้บทราบถึงผลการท างานทุกคร้ังที่มีการประเมิน (ค่าเฉล่ีย 3.55) และ
องคป์ระกอบยอ่ยที่มีความผูกพนัในระดบัปานกลาง คือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.24) 

ด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ในภาพรวม   
ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพันต่อองค์การ ในด้านความผูกพนัต่อองค์การของ

พนักงานในภาพรวม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยองคป์ระกอบยอ่ยมีความผูกพนัใน
ระดับมากทุกองค์ประกอบ เรียงล าดับคือ ท่านปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นพนักงาน 
(สมาชิก) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.81) ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มที่เพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.70) ท่านมีความเช่ือมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อองค์การของพนักงาน  จ าแนกตามอายุ ค่าจ้าง

รายวันที่ได้รับ  แผนกงาน  และระยะเวลาในการท างาน  ในบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขา
เอกชัย 

องค์ประกอบของความผูกพัน   
ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคือ 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ46 – 60 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.62) ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ18 – 31 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.61) และผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ32 – 45 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคือ 
ผูต้อบแบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 361 บาท ขึ้นไป (ค่าเฉล่ีย 3.74) ผูต้อบแบบสอบถามที่ไดรั้บ
ค่ าจ้างรายวัน  301 – 315 บ าท  (ค่ า เฉ ล่ี ย  3.63)  ผู ้ตอบแบบสอบถามที่ ได้ รับค่ าจ้างรายวัน  
331 – 345 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.57) ผูต้อบแบบสอบถามที่ได้รับค่าจา้งรายวนั 316 - 330 บาท (ค่าเฉล่ีย 
3.56) ผูต้อบแบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 300 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.55) และผูต้อบแบบสอบถามที่
ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 346 - 360 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคือ 
ผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตโซฟา (ค่าเฉล่ีย 3.63) ผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม ้(ตามสั่งโครงการ) (ค่าเฉล่ีย 3.60) ผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์
ไม ้และผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตงานที่นอน (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคือ 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน มากกวา่ 10  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.64) ผูต้อบแบบสอบถามที่มี
ระยะเวลาในการท างาน 3 เดือน – 1 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.62) ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน   
2 – 3  ปี  และผู ้ตอบแบบสอบถามที่ มีระยะเวลาในการท างาน 6 – 10  ปี  (ค่าเฉล่ีย 3.60) ผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 3 เดือน และผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการ
ท างาน 4 – 5  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

ด้านองค์การ  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เรียงล าดบัคือ ผูต้อบแบบสอบถาม่ีมีอาย ุ46 – 60 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.69) ผูต้อบแบบสอถามที่มีอาย ุ32–45 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) และผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ18 – 31 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดับคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่ได้รับค่าจ้างรายวนั 361 บาท ขึ้ นไป (ค่าเฉล่ีย 3.83) ผูต้อบ
แบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 301 - 315 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.61) ผูต้อบแบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้ง
รายวนั 346 - 360 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.54) ผูต้อบแบบสอบถามที่ได้รับค่าจ้างรายวนั 316 - 330 บาท 
(ค่าเฉล่ีย 3.53) ผูต้อบแบบสอบถามที่ได้รับค่าจา้งรายวนั 331 - 345 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.52) และผูต้อบ
แบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 300 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดับคือ  ผู ้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในแผนกผลิตเฟอร์นิ เจอร์ไม้ (ค่าเฉล่ีย 3.62) ผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตงานที่นอน (ค่าเฉล่ีย 3.61) ผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิต
โซฟา (ค่าเฉล่ีย 3.59) และผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตามสั่งโครงการ) 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดับคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน มากกว่า 10  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.76) ผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน 3 เดือน – 1 ปี และผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการ
ท า ง าน  6-10  ปี  (ค่ า เฉ ล่ี ย  3.59)  ผู ้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม ที่ มี ร ะ ย ะ เว ล า ใน ก า ร ท า ง า น  
2 - 3  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.56) ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 - 5  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.55) และ
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 3 เดือน (ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบั 

ด้านงาน    
ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์การ ในด้านงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงล าดับคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 18 – 31 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.60) ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ 
46 – 60 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.59) และผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ32 – 45 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์การ ในด้านงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่ได้รับค่าจา้งรายวนั 361 บาท ขึ้ นไป (ค่าเฉล่ีย 3.69) ผูต้อบ
แบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 316 - 330 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.58) ผูต้อบแบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้ง
รายวนั 346 – 360  บาท (ค่าเฉล่ีย 3.54) ผูต้อบแบบสอบถามที่ได้รับค่าจา้งรายวนั 300 บาท (ค่าเฉล่ีย 
3.52) ผู ้ตอบแบบสอบถามที่ ได้ รับค่าจ้างรายวัน  301 – 315  บาท (ค่ าเฉ ล่ีย 3.50) และผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 331 - 345 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์การ ในด้านงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดบัคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตงานที่นอน (ค่าเฉล่ีย 3.58) ผูต้อบแบบสอบถามที่
อยูใ่นแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้และผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตโซฟา (ค่าเฉล่ีย 3.56) และ
ผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้(ตามสัง่โครงการ) (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์การ ในด้านงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับคือ  ผูต้อบแบบสอบถามที่ มีระยะเวลาในการท างาน   2  - 3  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.62) ผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน 6 – 10   ปี และผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการ
ท างาน มากกว่า 10  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.59) ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน 3 เดือน – 1 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 3 เดือน (ค่าเฉล่ีย 3.53) และ
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน 4  - 5  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์การ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ18 – 31 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.68) ผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีอาย ุ46 – 60 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.65) และผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ32 – 45 ปี (ค่าเฉล่ีย 
3.64) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์การ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่ได้รับค่าจา้งรายวนั 301 - 315 บาท 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) ผูต้อบแบบสอบถามที่ได้รับค่าจา้งรายวนั 361 บาท ขึ้ นไป (ค่าเฉล่ีย 3.73) ผูต้อบ
แบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 331 - 345 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.66) ผูต้อบแบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้ง
รายวนั 300 บาท และผูต้อบแบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 316 – 330 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.62) และ
ผูต้อบแบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 346 - 360 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์การ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตโซฟา (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
ผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตามสั่งโครงการ) (ค่าเฉล่ีย 3.67)  ผูต้อบ
แบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตงานที่นอน (ค่าเฉล่ีย 3.64) และผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม ้(ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์การ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน 3 เดือน – 1 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.71) ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 3 เดือน (ค่าเฉล่ีย 3.68) ผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน 6 - 10  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.66) ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลา
ในการท างาน   2 – 3   ปี และผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 5  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
และผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน มากกวา่ 10  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 

ด้านภาวะผู้น า  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นภาวะผูน้ า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เรียงล าดบัคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ18 – 31 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.61) ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ32 – 
45 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.59) และผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ46 – 60 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นภาวะผูน้ า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดับคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่ได้รับค่าจ้างรายวนั 361 บาท ขึ้ นไป (ค่าเฉล่ีย 3.70) ผูต้อบ
แบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 301 - 315 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.66) ผูต้อบแบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้ง
รายวนั 331 - 345 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.62) ผูต้อบแบบสอบถามที่ได้รับค่าจา้งรายวนั 300 บาท (ค่าเฉล่ีย 
3.60) และผูต้อบแบบสอบถามที่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 316 - 330 บาท และผูต้อบแบบสอบถามที่ไดรั้บ
ค่าจา้งรายวนั 346 - 360 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นภาวะผูน้ า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดบัคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้(ตามสัง่โครงการ) (ค่าเฉล่ีย 3.65) 
ผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตโซฟา (ค่าเฉล่ีย 3.64) ผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิต
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เฟอร์นิเจอร์ไม ้(ค่าเฉล่ีย 3.54) และผูต้อบแบบสอบถามที่อยูใ่นแผนกผลิตงานที่นอน (ค่าเฉล่ีย 3.51) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์าร ในดา้นภาวะผูน้ า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดับคือ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน 3 เดือน – 1 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.63) ผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน มากกว่า 10  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.61) ผูต้อบแบบสอบถามที่มี
ระยะเวลาในการท างาน   2 – 3  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.60) ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน         
4 – 5   ปี (ค่าเฉล่ีย 3.58) ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างาน 6 - 10  ปี (ค่าเฉล่ีย 3.57)  
และผูต้อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 3 เดือน (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่วกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
ผลการศึกษาระดับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานจากองค์ประกอบของความ

ผูกพนั พบว่า พนักงานผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์การเปรียบเสมือน “ดาวเด่นใน
องคก์าร” (Engaged employee) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 

 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความผูกพันกับความ

ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ในภาพรวม 
ผลการหาความสัมพันธ์ พบว่า องค์ประกอบของความผูกพันทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่  

ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก
กบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม โดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากับ 0.620 โดย
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม จะแปรผนัตามองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้น คิดเป็น
ร้อยละ 38.50 ส่วนที่ เหลืออีกร้อยละ 61.50 เป็นผลมาจากองค์ประกอบในเร่ืองอ่ืนๆ และพบว่า
องค์ประกอบที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม  ได้แก่ ด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และด้านภาวะผูน้ า สามารถท านายระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานใน
ภาพรวม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับต ่ากว่า 0.05 แต่องค์ประกอบด้านองค์การและด้านงาน 
พบว่าไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานในภาพรวม อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยดา้นภาวะผูน้ าสามารถท านายระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานในภาพรวมไดม้าก
ที่สุด (B = 0.594) และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(B = 0.480) ตามล าดบั 
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5.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น 
จ ากดั สาขาเอกชยั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด สาขาเอกชยั มี
ความผูกพนัในระดบัผูกพนัต่อองคก์าร (Engaged) โดยมีความผกูพนัเป็นอยา่งมากต่อองคก์ารในทุก
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของช่อสุดา โสระดา (2551) ที่ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั 
มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จ ากดั พบว่าพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การอยูใ่นระดับผูกพนัต่อ
องคก์าร โดยมีความผูกพนัเป็นอยา่งมากต่อองคก์ารในทุกดา้น คือ  ดา้นองค์การ ดา้นงาน ด้านการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบรรพต ไชยกิจ (2552) 
ที่ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานบริษทั เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) 
จ  ากดั พบว่าพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การอยูใ่นระดบัผูกพนัต่อองคก์าร โดยมีความผูกพนัเป็น
อยา่งมากต่อองคก์ารในทุกดา้น คือ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้น
ภาวะผูน้ า 
  
 ระดับความคดิเห็นต่อองค์การของพนักงานเกี่ยวกับองค์ประกอบของความผูกพัน 

1) ระดบัความคิดเห็นต่อองคก์ารของพนกังานในดา้นองคก์าร 
 จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัในด้านองค์การ 
โดยรวมของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยที่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก คือ บริษทัมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์
ให้กับพนักงานอยา่งชัดเจน และบริษทัมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภยัให้กับ
พนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ช่อสุดา โสระดา (2551) ที่ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ความ
ผูกพนัของพนักงานต่อบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด พบว่า พนักงานมีระดับความ
คิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผูกพนัในดา้นองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  โดยมีองคป์ระกอบ
ยอ่ยที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ บริษทัฯ มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภยัให้กับ
พนักงาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภาสิริ ปัญญาภู (2553) ที่ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนั
ของพนักงานต่อองคก์ารของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า
พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัในดา้นองคก์ารอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มาก โดยมีองค์ประกอบย่อยที่อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก คือ  ธนาคารทหารไทยมีการสร้าง
สภาพแวดลอ้มในที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กบัพนักงาน และธนาคารทหารไทยมีการ
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ถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับพนักงานอย่างชัดเจน  อีกทั้ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
บรรพต ไชยกิจ (2552) ที่ได้ท  าศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษัท เวสเทิร์น
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ  ากดั พบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผูกพนัใน
ดา้นองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยที่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก คือ บริษทัฯมี
การถ่ายทอดนโยบาย และกลยทุธ์ใหก้บัทุกฝ่ายอยา่งชดัเจน และบริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดลอ้มใน
ที่ท  างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัใหก้บัพนกังาน 
 

2) ระดบัความคิดเห็นต่อองคก์ารของพนกังานในดา้นงาน 
จากการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัในดา้นงาน โดยรวม

ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก แต่
เม่ือเปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ พบว่า องคป์ระกอบของความผูกพนัในดา้นงาน มีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมน้อยกวา่องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ โดยองคป์ระกอบยอ่ยในเร่ือง บริษทัเปิดโอกาส
ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานและบริษทัมีการมอบหมายงานที่
เหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของพนักงาน ซ่ึงในการศึกษาของ บรรพต ไชยกิจ (2552) ที่ได้
ท  าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานบริษทั เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ  ากดั 
พบว่าพนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผูกพนัในดา้นงานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ พบว่า องคป์ระกอบดา้นงาน มีระดบัความคิดเห็น
โดยรวมนอ้ยที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเฉพาะองคป์ระกอบยอ่ยในเร่ือง บริษทัฯ 
มีการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเองและบริษทัฯมีการมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน แต่จากการศึกษาของภาสิริ ปัญญาภู (2553) ที่ได้
ท  าการศึกษาเร่ือง  ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี คือ พนักงานมี
ระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัในดา้นงานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยเฉยๆ 
 

3) ระดบัความคิดเห็นต่อองคก์ารของพนกังานในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัในดา้นการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์โดยรวมของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก และเป็นองคป์ระกอบของความผกูพนัที่มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมมากที่สุด 
ซ่ึงมีองค์ประกอบย่อยที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ บริษัทส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมเพื่อเช่ือม
สัมพนัธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน บริษทัสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมัน่คงในการท างาน 
และบริษทัมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนักงานอยา่งเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
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ช่อสุดา โสระดา (2551) ที่ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท มโนห์รา
อุตสาหกรรมอาหาร จ ากดั พบว่าพนักงานมีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผูกพนัใน
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยที่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก คือ บริษทัส่งเสริมการจดัท ากิจกรรมเพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพที่ดีระหวา่งพนักงาน บริษทัสามารถ
ท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการท างาน และบริษทัมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของ
พนกังานอยา่งเพยีงพอ แต่ผลการศึกษาของ ภาสิริ ปัญญาภู (2553) ที่ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความผกูพนั
ของพนักงานต่อองคก์ารของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี คือ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผกูพนั
ในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยูใ่นระดบัเห็นดว้ยเฉยๆ โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยที่อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยเฉยๆ คือ ธนาคารทหารไทย มีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพที่ดีระหว่าง
พนักงาน ธนาคารทหารไทย มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างเพียงพอ และมี
องคป์ระกอบยอ่ยที่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยน้อย คือ ธนาคารทหารไทย สามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามี
ความมัน่คงในการท างาน  
 

4) ระดบัความคิดเห็นต่อองคก์ารของพนกังานในดา้นภาวะผูน้ า 
 จากการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัในดา้นภาวะผูน้ า 
โดยรวมของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก โดยมีองค์ประกอบยอ่ยที่อยูใ่นระดับเห็นด้วยมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์กวา้งไกลและ
ถ่ายทอดให้พนักงานไดรั้บทราบ ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานไดรั้บทราบ
ถึงความคาดหวงัในการท างานของพนักงาน และผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของช่อสุดา โสระดา (2551) ที่ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความ
ผูกพนัของพนักงานต่อบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด พบว่า พนักงานมีระดับความ
คิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัในดา้นภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีองคป์ระกอบ
ยอ่ยที่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์กวา้งไกลและถ่ายทอดใหพ้นักงานไดรั้บ
ทราบ และผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักับเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และยงัสอดคล้องกับ
บรรพต ไชยกิจ (2552) ที่ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานบริษทั เวสเทิร์น
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ  ากดั พบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผูกพนัใน
ดา้นภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากเช่นเดียวกนั โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยที่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
คือ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานของพนกังานใหแ้ต่ละแผนกไดรั้บทราบ 
และผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนักงานทุกคน แต่การศึกษา
คร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของภาสิริ ปัญญาภู (2553) ที่ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  ความผูกพนัของ
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พนักงานต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า
พนักงานมีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัในดา้นภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
เฉยๆ โดยมีองค์ประกอบย่อยที่อยูใ่นระดับเห็นด้วยเฉยๆ คือ ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ที่กวา้งและ
น ามาถ่ายทอดให้พนักงานไดท้ราบ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานไดรั้บ
ทราบถึงความคาดหวงัในการท างาน และผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ก่พนกังานทุกคน 
  
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์
เฟิร์น จ ากดั สาขาเอกชยั มีการคน้พบ ดงัน้ี  
 1. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าองค์ประกอบของความผูกพันกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานในภาพรวม พบว่าองค์ประกอบของความผูกพนัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์การอย่างมีนัยส าคัญ คือ องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ตามล าดบั  
 2. ด้านองค์การ จากการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความผูกพนัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และองคป์ระกอบยอ่ยเกือบทุกองคป์ระกอบมีระดบัความผกูพนัในระดบัมาก ยกเวน้ เร่ืองบริษทัมีการ
เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและบริษทัมีการส่งเสริมให้พนักงานไดเ้รียนรู้และ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆในองคก์าร มีระดบัความผกูพนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาแยกตามปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนั พบว่าผูท้ี่มีอายใุนช่วง 18 – 45 ปี ผูท้ี่อยูใ่น
แผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม(้ตามสั่งโครงการ) และผูท้ี่มีระยะเวลาในการ
ท างานอยู่ในช่วง 4 – 10 ปี มีความผูกพนัในเร่ืองบริษัทมีการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆในองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูท้ี่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 3 เดือน มี
ความผูกพนัในเร่ืองบริษทัจดัให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกบัพนักงานไดอ้ยา่งสะดวกอยู่ในระดับปาน
กลางเช่นเดียวกนั  

3. ดา้นงาน จากการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดบัความผูกพนัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
องค์ประกอบย่อยเกือบทุกองค์ประกอบมีระดับความผูกพนัในระดับมาก ยกเวน้ เร่ืองบริษัทเปิด
โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัพนักงาน มีระดบัความผูกพนัอยู่
ในระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาแยกตามปัจจยัที่มีผลต่อความผกูพนั ไดแ้ก่ อาย ุค่าจา้งรายวนัที่ไดรั้บ แผนกงาน 
และระยะเวลาในการท างาน พบวา่ พนกังานทุกกลุ่มมีระดบัความผกูพนัอยูใ่นระดบัปานกลางในเร่ือง
บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน 
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4. ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จากการศึกษาพบวา่ พนกังานมีระดบัความผกูพนัโดยรวม
อยูใ่นระดับมาก และเม่ือพิจารณาองคป์ระกอบยอ่ยพบว่า พนักงานมีระดบัความผูกพนัอยูใ่นระดับ
มากในทุกองคป์ระกอบยอ่ย 

เม่ือพิจารณาแยกตามปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนั พบว่าผูท้ี่ได้รับค่าจา้งรายวนั 300 บาท มี
ความผกูพนัในเร่ืองบริษทัมีการจดัการวางแผนงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วอ้ยา่งเหมาะสม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูท้ี่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 301 บาท – 315 บาท ผูท้ี่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 346 บาท – 
360 บาท ผูท้ี่อยูใ่นแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้และผูท้ี่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 3 เดือน มีความ
ผกูพนัในเร่ืองบริษทัมีการจดัระบบใหค้  าปรึกษาแก่พนกังานอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 

5. ดา้นภาวะผูน้ า จากการศึกษาพบวา่ พนักงานมีระดบัความผูกพนัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และองค์ประกอบย่อยเกือบทุกองค์ประกอบมีระดับความผูกพันในระดับมาก ยกเว ้น เร่ือง
ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน 

เม่ือพจิารณาแยกตามปัจจยัที่มีผลต่อความผกูพนั พบวา่ผูท้ี่อยูใ่นแผนกผลิตงานที่นอนมีความ
ผกูพนัอยูใ่นระดบัปานกลางในเร่ืองผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมินประจ าปีใหพ้นกังานไดรั้บ
ทราบถึงผลการท างานทุกคร้ังที่มีการประเมินและเร่ืองผูบ้งัคบับญัชามีการแนะน าและใหแ้นวทางการ
ท างานใหก้บัพนกังาน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์
เฟิ ร์น จ ากัด สาขาเอกชัย พบว่าพนักงานมีความผูกพันกับบริษัท ดังนั้ นบริษัทจึงควรรักษา
องคป์ระกอบของความผูกพนัในดา้นต่างๆ เพื่อใหพ้นักงานมีความผูกพนักบับริษทัมากขึ้น ผูศ้ึกษามี
ขอ้เสนอแนะตามผลที่ไดจ้ากการศึกษาดงัน้ี 
 

ดา้นองคก์าร 
จากการศึกษาองคป์ระกอบดา้นองคก์าร  พบวา่มีประเด็นที่พนกังานมีความผกูพนัอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 2 ประเด็น คือ  
1. บริษทัมีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานโดยพนักงานทุกกลุ่มมีความ

คิดเห็นในระดบัปานกลาง ดงันั้นบริษทัจึงไม่ควรเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของพนักงานที่พนักงานได้
ใส่ไวใ้นกล่องรับความคิดเห็นแมเ้พียงเร่ืองเล็กน้อย โดยการน าความคิดเห็นของพนักงานมาเก็บเป็น
ขอ้มูลทางสถิติ น ามาพิจารณากลัน่กรอง และจดัล าดบัความส าคญัของความคิดเห็นเพือ่ท  าการแกไ้ข
ปรับปรุงหรือช้ีแจงให้พนักงานได้รับทราบถึงเหตุผลในการจัดการของบริษัทโดยการติดบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ เพราะการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน จะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นส่วน
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หน่ึงขององคก์าร ท าให้เกิดก าลงัใจและทศันคติที่ดีต่อองคก์าร ส่งผลให้พนักงานเกิดความผกูพนัต่อ
องคก์ารเพิม่มากยิง่ขึ้น ดงัแสดงแผนภาพดงัน้ี 
 
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน 

 
 
2. บริษทัมีการส่งเสริมให้พนักงานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆในองคก์าร พบวา่ ผูท้ี่มี

อายุในช่วง 18 – 45 ปี ผูท้ี่อยู่ในแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้และแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตามสั่ง
โครงการ) และผูท้ี่มีระยะเวลาในการท างาน 4 – 10 ปี เป็นผูท้ี่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ดงันั้น
บริษทัจึงควรส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค ์เช่น การจดัการประกวดการออกแบบและ
ผลิตสินคา้ตน้แบบ เป็นตน้  

จากข้อค้นพบ ปัจจัยที่ มี ผล ต่อความผูกพัน  พบว่าผู ้ที่ มี ระยะ เวลาในก ารท างาน 
ต ่ากวา่ 3 เดือน มีความผูกพนัในเร่ืองบริษทัจดัใหมี้ช่องทางเพือ่ส่ือสารกบัพนักงานไดอ้ยา่งสะดวกอยู่
ในระดับปานกลาง ดังนั้นบริษทัจึงควรจดัให้มีช่องทางในการส่ือสารกับพนักงานโดยการจดัให้มี
ช่วงเวลาเพื่อติดต่อส่ือสารกบัพนักงาน เช่น ช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงของวนัศุกร์ในทุกสัปดาห์ หรือเบอร์
ติดต่อเฉพาะส าหรับเร่ืองเร่งด่วน  

 
ดา้นงาน 
จากการศึกษาองคป์ระกอบด้านงาน รวมทั้งขอ้คน้พบปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนั พบว่ามี

ประเด็นที่พนักงานทุกกลุ่มมีความผูกพนัอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ บริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัพนักงาน สะทอ้นให้เห็นว่าบริษทัมีการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานที่เก่ียวข้องกับตนเองน้อย ดังนั้ นบริษทัจึงควรเปิด
โอกาสใหก้บัพนักงานไดต้ดัสินใจในงานที่เก่ียวขอ้งกบัตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยการสุ่มเลือกพนักงาน
ในแต่ละกลุ่มและน ามาท าการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกว่าพนักงาน
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ตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการท างานอยา่งไร และน ามาวางแผนปรับเปล่ียนรูปแบบในการ
ท างานให้พนักงานไดมี้ส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึ้น และประเมินผลรูปแบบในการท างานนั้น
โดยให้พนักงานผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมในการประเมินดว้ยเพื่อให้ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึง
ขอ้บกพร่อง เม่ือพนกังานไดมี้โอกาสตดัสินใจในงานของตนเอง จะท าใหพ้นกังานรู้สึกมีคุณค่า มีส่วน
ร่วมกับหน้าที่นั้ นและเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั นอกจากน้ีการที่บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้
ตดัสินใจในงานที่ เก่ียวข้องกับตนเองเป็นการย  ้าเตือนให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับการ
ตดัสินใจของตนเอง และจะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานท างานไปในทิศทางที่ตนเองตดัสินใจได้ดี
ที่สุด 

 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
จากการศึกษาองค์ประกอบด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์พบว่า องค์ประกอบด้านการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยส์ามารถท านายความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมได้ ดังนั้ น
บริษทัจึงควรให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรเป็นอยา่งมาก และจากขอ้คน้พบปัจจยัที่มีผลต่อ
ความผกูพนั แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

1. ผูท้ี่รับค่าจา้งรายวนั 300 บาท มีความผูกพนัในระดบัปานกลางในเร่ืองบริษทัมีการจดัการ
วางแผนงานดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้น บริษทัควรแจง้แผนงานเก่ียวกบั
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้พนักงานไดรั้บทราบ  โดยมีการแจง้แผนการฝึกอบรมพฒันาพนักงาน 
แผนการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ  เพื่อให้พนกังานเกิดแรงจูงใจในการท างานและคงความ
เป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 

2. ผูท้ี่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 301 บาท – 315 บาท  ผูท้ี่ไดรั้บค่าจา้งรายวนั 346 บาท – 360 บาทผู ้
ที่อยูใ่นแผนกผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้และผูท้ี่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 3 เดือน มีความผูกพนัใน
ระดับปานกลางในเร่ืองบริษทัมีการจดัระบบให้ค  าปรึกษาแก่พนักงาน ดังนั้นบริษทัจึงควรจดัให้มี
ระบบการให้ค  าปรึกษาทั้ งในด้านการท างานและด้านชีวิตส่วนตัว โดยการจัดตั้ งหน่วยงานให้
ค  าปรึกษาโดยเฉพาะ (Counseling Clinic) อาสาสมัครให้ค  าปรึกษา (Voluntary Counselor) หรือ 
แต่งตั้งให้พนกังานคนใดคนหน่ึงในแต่ละแผนกงานใหท้  าหนา้ที่ในการใหค้  าปรึกษากบัเพือ่นร่วมงาน 
(Unit Counselor) 

 
ดา้นภาวะผูน้ า 
จากการศึกษาองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ า พบวา่ องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าสามารถท านาย

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมไดม้ากที่สุด ดงันั้นบริษทัควรตระหนกัถึงความส าคญั
ของการมีภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา เน่ืองจากดา้นภาวะผูน้ ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อความผูกพนัต่อ
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องคก์ารของพนักงาน ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูท้ี่มีส่วนส าคญัในการดูแลพนักงาน ดงันั้นบริษทัควรที่จะ
คดัเลือกบุคคลที่มีลกัษณะของภาวะผูน้ า และควรที่จะเตรียมให้ผูบ้งัคบับญัชามีคุณสมบตัิในการเป็น
ผูน้ าที่ดี โดยจดัให้ผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาภาวะผูน้ า ทั้งน้ีการเป็น
ผูน้ าที่ดีจะท าใหเ้กิดการยอมรับจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และจากการศึกษาองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ า ยงั
พบวา่มีประเด็นที่พนกังานทุกกลุ่มมีความผูกพนัอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงาน ดงันั้นในเร่ืองของการรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน ผูบ้งัคบับญัชาควร
ตระหนักและให้ความส าคญัในเร่ืองน้ี เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาและใชค้วามคิดเห็นของพนักงานให้
เกิดประโยชน์แก่บริษทั โดยการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในช่วงเวลาที่ผ่อนคลายหรือนอก
เวลางาน พนกังานจะรู้สึกสะดวกใจมากขึ้น 

จากขอ้คน้พบปัจจยัที่มีผลต่อความผกูพนั พบวา่ผูท้ี่อยูใ่นแผนกผลิตงานที่นอนมีความผูกพนั
ในเร่ือง ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมินประจ าปีให้พนักงานไดรั้บทราบถึงผลการท างานทุก
คร้ังที่มีการประเมินและเร่ืองผูบ้งัคบับญัชามีการแนะน าและใหแ้นวทางการท างานใหก้บัพนักงานอยู่
ในระดบัปานกลาง ดงันั้นบริษทัควรจดัให้ผูบ้งัคบับญัชาของแผนกผลิตงานที่นอนให้ค  าแนะน าและ
ช่วยแนะแนวทางในการท างานให้กับพนักงานมากขึ้นเพื่อลดอุปสรรคในการท างานของพนักงาน 
รวมถึงการประเมินผลพนักงานเป็นรายบุคคลและแจง้ผลการประเมินให้พนักงานแต่ละคนไดท้ราบ
ถึงขอ้ดีและขอ้เสียของตวัเองอยูเ่สมอเพื่อที่จะไดน้ ามาใชใ้นการปรับปรุงตนเองและเป็นการกระตุน้
ใหพ้นกังานเกิดความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น  


