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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 องค์การเป็นระบบทางสังคมท่ีเกิดจากการรวมตวัของมนุษยท่ี์มีการจดักิจกรรมร่วมกนั
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้องค์การประกอบด้วย โครงสร้าง เป้าหมาย การบริหารจดัการ
สารสนเทศ และบุคคล โดยทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากกว่าทรัพยากรอ่ืนใด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการบริหารองค์การของรางวลัสุดยอดนายจา้งแห่งประเทศไทย ปี 2556ได้
กล่าวไวว้า่ ความสุขตอ้งเร่ิมจากภายในองคก์าร หากองคก์ารเปรียบเหมือนร่างกายคน พนกังานทุกคน
ก็คือ เซลลเ์ล็กๆท่ีประกอบข้ึนเป็นร่างกาย พนกังานไม่ใช่ลูกจา้ง แต่เป็นหุ้นส่วน เพียงแต่เป็นหุ้นส่วน
ท่ีลงแรง ผูถื้อหุน้เป็นหุน้ส่วนท่ีลงเงิน ดงันั้น พนกังานจึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด (อรนุช อภิศกัด์ิศิ
ริกุล, 2556: ออนไลน์) และเป็นทรัพยากรท่ีสามารถขบัเคล่ือนองค์การให้ประสบความส าเร็จ และ
ย ัง่ยืนได้ ทั้ งน้ี การท่ีองค์การมีพนักงานท่ีรัก และผูกพนักับองค์การนั้นมีข้อดีหลายประการ อาทิ 
พนกังานมีความตอ้งการท่ีจะทุ่มเทท างานหนกัเพื่อองค์การท่ีเขารัก เพื่อให้องค์การมีผลผลิตและผล
ก าไรเพิ่มข้ึน และยงัสามารถลดอตัราการลาออกของพนกังานไดด้ว้ย 

 ทุกวนัน้ีองคก์ารส่วนใหญ่มกัจะพูดถึงเร่ืองวา่ “จะท าอย่างไรให้พนกังานเกิดความรู้สึก
ผกูพนักบัองคก์าร และรู้สึกถึงความผกูพนักบัการท างานของตนเองมากกว่าน้ี” เน่ืองจากมีขอ้พิสูจน์ 
และผลการวิจยัจากบริษัทท่ีปรึกษาหลายแห่งท่ีระบุไวอ้ย่างชัดเจนว่า ถ้าพนักงานในองค์กรเกิด
ความรู้สึกผูกพนั (Engagement) ต่อองค์กร ก็จะส่งผลต่อผลงานท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในทางตรงกนั
ขา้ม ถ้าพนักงานรู้สึกแย่ และขาดความรู้สึกผูกพนักบัองค์กรและงานท่ีท า ผลก็คือผลงานจะแย่ลง
เร่ือยๆ  ซ่ึงก็จะส่งผลต่อผลงานขององค์กรอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2556: 
ออนไลน์) 
 บริษทั ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้ รีบอคใน
ประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทรองเทา้กีฬา ถุงเทา้ เส้ือผา้ กระเป๋า หมวก 
เป็นตน้ บริษทัตั้งอยู ่เลขท่ี 71 อาคาร เอส. เค. ชั้น6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 บริษทัไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั มีพนักงานจ านวน 175 คน โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน พนกังานประจ าส านกังานและพนกังานจ าหน่าย ในส่วนของพนกังานประจ าส านกังาน มีจ านวน
ทั้งหมด 55 คน แบ่งออกเป็น ฝ่ายส านกัผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน ฝ่ายสายงานการเงินบญัชีและบริหาร



 

 2   

ทัว่ไป จ านวน 1 คน ฝ่ายสนบัสนุนงานขาย จ านวน 7 คน ฝ่ายคลงัสินคา้ จ านวน 14 คน ฝ่ายการเงิน
บญัชีและบุคคลธุรการ จ านวน 12 คน ฝ่ายการตลาด จ านวน 2 คน ฝ่ายผลิตภณัฑ์ จ านวน  4 คน และ
ฝ่ายสายงานขาย จ านวน  11 คน ในส่วนของพนกังานจ าหน่าย มีทั้งหมดจ านวน 120 คน ซ่ึงเป็นบุคคล
ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และท าหน้าท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอคในห้างสรรพสินคา้ต่างๆ ทัว่
ประเทศไทย พนักงานจ าหน่าย ผูซ่ึ้งเป็นบุคคลท่ีต้องมีความรู้ในแต่ละผลิตภณัฑ์รีบอค เพื่อท่ีจะ
สามารถส่ือสารให้ลูกคา้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทุกอยา่งท่ีแสดงอยูใ่นร้าน ถือวา่เป็นบุคลากรท่ีส าคญั
อยา่งมากในการสร้างผลก าไรและการเติบโตให้แก่บริษทั บุคคลเหล่าน้ีเป็นบุคคลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ลูกค้าผลิตภณัฑ์รีบอคโดยตรง ซ่ึงสามารถท าให้บริษัทรับรู้ถึงความต้องการและผลตอบรับของ
ผลิตภณัฑ์รีบอค ถา้หากบุคลากรเหล่าน้ีเกิดการลาออกบ่อยคร้ัง จะส่งผลเสียต่อบริษทัเป็นอยา่งมาก 
(พิณพจนา ลีนะวตั, 2556: สัมภาษณ์) 
 จากสถิติขอ้มูลการเขา้-ออก พนกังานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอค บริษทั ไทยท๊อปสปอร์ต 
จ ากดั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 - เดือนพฤษภาคม 2556 (พิณพจนา ลีนะวตั, 2556: สัมภาษณ์) ท าให้
เห็นถึงปัญหาท่ีส าคญัของทางบริษทัท่ีตอ้งเผชิญ คืออตัราการเขา้และลาออกของพนกังานจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 6 ของจ านวนพนกังานจ าหน่ายทั้งหมด จ านวน 120 คน การท่ีบริษทั ไทยท๊อป
สปอร์ต จ ากดั มีการเขา้ – ออกของพนกังานจ าหน่ายบ่อยคร้ัง ท าให้ก่อเกิดผลเสียแก่บริษทัเป็นอยา่ง
มาก เพราะส่งผลให้การจ าหน่ายสินคา้ในแต่ละสาขาลดลง และเกิดผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ีการลาออกเป็นขอ้มูลและตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีแสดงวา่องคก์ารนั้นๆก าลงั
มีปัญหาเร่ืองการธ ารงรักษาพนกังาน เม่ือกล่าวถึงการธ ารงรักษาพนกังาน เป็นบทบาทของผูบ้ริหารท่ี
จะตอ้งท า  เพื่อใหบุ้คลากรท่ีดีมีคุณภาพไดอ้ยูท่  าคุณประโยชน์ให้แก่องคก์รไดน้านเท่าท่ีจะนานได ้จะ
เห็นไดว้า่การธ ารงรักษาพนกังานมีคุณค่าเป็นพิเศษ  ท าให้องค์การมีบุคลากรท่ีดีมีความสามารถและ
ความช านาญจดัเจนเพิ่มจ านวนมากข้ึนอยูเ่ร่ือย ๆ ลดอตัราการเขา้ออกงาน  ท าให้ไม่ตอ้งมีภาระในการ
สอนงานพนกังานใหม่  เกิดทีมงานท่ีมัน่คงมีความรักความผกูพนัและเขา้ใจกนั  พนกังานท่ีมีทกัษะใน
งานสูงสามารถช่วยแบ่งเบาหนา้ท่ีงานใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาไดม้ากกวา่พนกังานท่ีอยูร่ะหวา่งการเรียนรู้
งาน  ท าให้ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบติังานหรือมีปัญหาน้อยมาก  เพราะพนักงานจะมีความช านาญ
มากกวา่พนกังานเขา้ใหม่  องคก์ารจะเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  เพราะมีพนกังานท่ีรู้งานเป็นงาน
มีความช านาญสามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงานใหม่ ๆ ได ้ ท าใหส้ามารถปลูกฝังทศันคติท่ีดีไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ  ไม่ตอ้งเร่ิมตน้นับหน่ึงใหม่อยู่ตลอดเวลา  อนัจะเป็นผลให้สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่าย  
ท าให้ไม่เกิดความติดขดัหยุดชะงกั  งานสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง  สร้างขวญัก าลงัใจให้
พนกังานรักงานท่ีท าและรักองคก์าร  เป็นการเตรียมก าลงัคนส าหรับอนาคต  ท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี
เพราะมีพนักงานท่ีท างานอยู่กบัองค์การเป็นเวลานาน  แสดงให้เห็นวา่องค์การให้ความเป็นอยู่ท่ีดีมี
ความอบอุ่นมัน่คง (สมิต  สัชฌุกร, 2556: ออน์ไลน์) 
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จากความส าคญัดังกล่าว ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 
สะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจในการท างานและประสิทธิภาพโดยรวมของบริษทั อีกทั้งบริษทั 
ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั ยงัไม่เคยมีการศึกษาความผูกพนัของพนักงานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอค ผู ้
ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารในการพฒันาองคก์าร 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอคต่อบริษทั 
ไทยทอ๊ปสปอร์ต จ ากดั 

1.2.2 เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัของพนกังานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอคต่อบริษทั ไทยท๊อป
สปอร์ต จ ากดั 

 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

 
1.3.1 ท าให้ทราบถึงระดบัความผกูพนัของพนกังานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอคต่อบริษทั ไทยท๊

อปสปอร์ต จ ากดั 
1.3.2 ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผูกพนัของพนกังานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอค

ต่อบริษทั ไทยทอ๊ปสปอร์ต จ ากดั 
1.3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการพฒันา

องคก์าร 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 
 ควำมผูกพันต่อองค์กำร หมายถึง ความผูกพนัระหว่างพนกังานจ าหน่าย ผูซ่ึ้งท่ีมีหนา้ท่ี
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอค กบับริษทั ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั เก่ียวกบัดา้นองค์การ (Company) ดา้น
งาน (Job) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และด้านภาวะผู ้น า 
(Leadership) เพื่อส่งผลใหอ้งคก์ารเกิดการเจริญเติบโต ย ัง่ยนื และกา้วหนา้อยา่งมัน่คง  
 พนักงำนจ ำหน่ำย หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และท าหน้าท่ีจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์รีบอค ซ่ึงอยู่ประจ าสถานท่ีท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รีบอคของบริษัทไทยท๊อป
สปอร์ต จ ากัด เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ร้านสปอร์ตเวิร์ล และ
ซุปเปอร์สปอร์ต เป็นตน้ 
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 องค์กำร หมายถึง บริษทั ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้
ตราสินคา้ รีบอคในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงตั้งอยู ่เลขท่ี 71 อาคาร เอส. เค. ชั้น6 ถนนกรุงธนบุรี 
แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 


