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การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณา และความอนุ เคราะห์เป็ นอย่างสู ง
จาก รองศาสตราจารย์ อรพิ ณ สั น ติ ธี ร ากุ ล อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาการค้น คว้า แบบอิ ส ระ ที่ ก รุ ณ าให้
คาปรึ กษา แนะนาแนวทาง และตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ จนการค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ สาเร็ จ
สมบูรณ์ อาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิ ทธิ์ ประธานกรรมการ และดร.ศันสนา สิ ริตาม กรรมการสอบ
การค้นคว้าแบบอิสระที่กรุ ณาให้คาแนะนา และช่วยเหลือให้การค้นคว้าแบบอิสระนี้ เสร็ จลุล่วงด้วยดี
ผูศ้ ึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูบ้ ริ หารระดับสู ง บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด ที่ให้ความไว้วางใจ
และเห็ นความสาคัญของการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนขอขอบคุ ณพนักงานทุกท่านที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลใน
การค้นคว้าแบบอิสระในครั้งนี้ เป็ นอย่างดี ทาให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่ งเป็ นผลให้การค้นคว้า
แบบอิสระฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุณเพื่อนร่ วมรุ่ น Young Ex-MBA รุ่ น 2 สมุทรสาคร ทุกท่านที่มีมิตรภาพที่ดีต่อ
กันมาโดยตลอดและได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อนั มีค่าตลอดเวลาที่ศึกษา ให้ความ
ห่วงใย กาลังใจที่ดี และความช่วยเหลืออย่างจริ งใจเสมอมา
ขอกราบขอบพระคุ ณอย่างยิ่งสาหรับคุณพ่อ คุ ณแม่ และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุ น
ทางการศึกษา และเป็ นกาลังใจในทุกเรื่ องให้กบั ผูศ้ ึกษาตลอดมา
ท้ายที่ สุ ดนี้ ผูศ้ ึ ก ษาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการค้นคว้าแบบอิ ส ระฉบับ นี้ จะเป็ นประโยชน์
สาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูท้ ี่สนใจศึกษาต่อไป
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาค้น คว้า แบบอิ ส ระเรื่ อง ความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ บริ ษ ัท พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด
สเปเชี ยลตี้ จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานพนักงานบริ ษทั
พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเเชียลตี้ จากัด และปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อพนักงานบริ ษทั พรี เซิร์ฟ
ฟู้ ด สเเชี ย ลตี้ จ ากัด การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้ศึ ก ษาได้ท าการศึ ก ษาจากพนั ก งาน บริ ษ ัท พรี เซิ ร์ ฟ ฟู้ ด
สเปเชี ยลตี้ จากัด จานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 272 คน และได้ทาการศึกษาโดยนาแนวคิ ด
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นกรอบในการศึกษา อันประกอบไปด้วยปั จจัยที่
ก่ อ ให้ เกิ ดความผูก พัน ต่ อ องค์ก าร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ก าร (Company) ด้านงาน (Job) ด้านการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ (Human Resource Management) และด้ า นภาวะผู้ น า (Leadership) ซึ่ ง
เชื่ อมโยงไปถึ งระดับ ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม ข้อมูลที่ใช้ในการศึ กษาใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ
(Primary Data) ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง (Self-Administered
Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวม และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าท าการวิ เคราะห์ โ ดยใช้
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเส้นตรง (Linear Regression)โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ในการวิเคราะห์ ผลการศึ ก ษาพบว่า พบว่าพนัก งานบริ ษ ัท พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ย ลตี้ จากัด ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 58.8 มี อายุระหว่าง 26 - 35 ปี ร้อยละ 46.7 สถานภาพ
โสด ร้อยละ 51.5 จบการศึกษาระดับต่ากว่า ม.6 ร้อยละ 33.5 มีอายุการทางาน 1-5 ปี ร้อยละ 40.8 และ
เป็ นพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ ร้อยละ 96.3
ง

ผลจากการศึกษาพบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับผูกพัน (Engaged
Employee) โดยพนักงานมีความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การในด้านองค์การ ด้าน
งาน ด้านการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ และด้านภาวะผูน้ าอยู่ในระดับ เห็ นด้วยมากในทุ ก ด้าน โดย
สามารถเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ ามีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือ ด้านองค์การ ด้าน
งาน และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามลาดับ ปั จจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงาน มี
ความสัม พันธ์เชิ งบวกและมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ต่อระดับ ความผูก พันของพนักงานต่อบริ ษ ทั ได้แก่
ปั จจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านภาวะผูน้ า
และด้านงาน ตามลาดับ
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ABSTRACT
The objective of this independent study was to study the level of and the factors that
affected employee engagement at Preserved Food Specialty Co. Ltd. The samples were the
company’s 272 employees. The researcher used the 4 concepts of employee engagement which
consisted of company, job, human resource management, and leadership. The data used for the
analysis was primary data collected from self-administered questionnaire. The data was then
analysed by frequency, percentage, mean, T-test, ANOVA and Linear Regression. The results of
the study showed that most questionnaire respondents were female (58.8%), 26-35 years old
(46.7%), single (51.5%), with education of lower than high school (33.5%). They had been working
at the company for 1-5 years (40.8%) and most were operational employees (96.3%).
The results showed that the employees at Preserved Food Specialty Co. Ltd. were
ranked at the “engaged” level. They ranked leadership, organisation, job, and human resource
management, respectively, at the high level. The factors that affected employee engagement
positively and showed statistic significance were human resource management and leadership,
respectively. However, personal factors namely gender, age, marital status, education, work period,
job, and position did not statistically relate to the overall level of employee engagement.
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ผูกพันต่อองค์การ จาแนกตามสถานภาพสมรส
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ จาแนกตามระดับการศึกษา
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ จาแนกตามอายุการทางาน
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ จาแนกตามอายุการทางาน
แสดงระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม
แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันต่อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวม จาแนกตามเพศ
แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันต่อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวม จาแนกตามอายุ
แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันต่อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวม จาแนกตามสถานภาพสมรส
แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันต่อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษา
แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันต่อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวม จาแนกตามอายุการทางาน
แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันต่อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวม จาแนกตามตาแหน่งงาน
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนกตามเพศ
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หน้ า
แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนกตามสถานภาพสมรส
ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั จาแนกตามปั จจัยด้านองค์การเป็ นรายคู่
ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั จาแนกตามปั จจัยด้านองค์การเป็ นรายคู่
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั จาแนกตามปั จจัยด้านงานเป็ นรายคู่
ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั จาแนกตามปั จจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นรายคู่
ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั จาแนกตามปั จจัยด้านภาวะผูน้ าเป็ นรายคู่
ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนกตามอายุการทางาน
ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ของผูต้ อบ
แบบสอบถามในภาพรวมจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ของผูต้ อบ
แบบสอบถามในภาพรวมจาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.27
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แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั ในภาพรวม จาแนกตามปั จจัยด้านอายุเป็ นรายคู่
แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ของผูต้ อบ
แบบสอบถามในภาพรวมจาแนกตามสถานภาพสมรส
แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั ในภาพรวม จาแนกตามปั จจัยด้านสถานภาพสมรสเป็ นรายคู่
แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ของผูต้ อบ
แบบสอบถามในภาพรวมจาแนกตามระดับการศึกษา
แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั ในภาพรวม จาแนกตามปั จจัยด้านระดับการศึกษาเป็ นรายคู่
แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ของผูต้ อบ
แบบสอบถามในภาพรวมจาแนกตามอายุการทางาน
แสดงค่าเฉลี่ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั ในภาพรวม จาแนกตามปั จจัยด้านอายุการทางานเป็ นรายคู่
แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ของผูต้ อบ
แบบสอบถามในภาพรวมจาแนกตามตาแหน่งงาน
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่องาน
ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผูน้ า
กับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามย่อยด้านงาน กับความผูกพันของ
พนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามย่อยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามย่อยด้านภาวะผูน้ า กับความผูกพัน
ของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
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แสดงจานวนข้อเสนอแนะและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
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สารบัญภาพ

ภาพที่ 1
ภาพที่ 2

แสดงโครงสร้างองค์กรบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด
แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

ฑ

หน้ า
12
13

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปั จ จุ บ ัน สภาพสั ง คมไทยได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากสั ง คมเกษตรกรรมไปสู่ สั ง คม
อุ ต สาหกรรมมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากการพัฒ นาทางด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละระบบข้อ มู ล
สารสนเทศส่ งผลให้กระแสการแข่งขันมีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ ง
เป็ นการแข่งขันอย่างเสรี ในระดับโลก ทาให้ทุกธุ รกิ จต้องเผชิ ญกับการแข่งขันที่ กดดันและรุ นแรง
มากกว่ า ในอดี ต ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จึ ง ถื อ เป็ นพื้ น ฐานที่ ส าคัญ แม้ปั จ จุ บ ัน มี ก ารน าเทคโนโลยี
เครื่ องจักรกลเข้ามาใช้แทนแรงงาน แต่ก็ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ท้ งั หมด งานในหลายอย่างยังคง
ต้องอาศัยการควบคุมดูแลโดยมนุ ษย์ ดังนั้นองค์การจึงต้องสรรหาบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง โดยองค์การต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุ ษย์วา่
มนุษย์มีความรักในงานและรั กความก้าวหน้าอยูใ่ นตนเอง แต่การที่จะใช้ความสามารถให้ปรากฏเป็ น
ผลงานที่ดีออกมาได้เพียงใดนั้น จะขึ้นอยู่กบั เงื่ อนไขภายนอกต่างๆ เช่ น ลักษณะการปกครองบังคับ
บัญชาของหัวหน้างานที่ดี ย่อมทาให้เกิ ดขวัญและกาลังใจแก่พนักงาน และพนักงานจะพร้ อมทุ่มเท
ความรู ้ ค วามสามารถและความภักดี ให้ก ับองค์การให้ปรากฏผลงานมากกว่าปกติ ที่ ควรจะเป็ น อี ก
ประการหนึ่ งที่ส่งผลให้องค์การมีการดาเนิ นงานได้อย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เป็ น
เพราะว่าองค์การมีพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทางาน พนักงานเหล่านี้ ยอ่ มมีความรู้ความชานาญ
ในการปฏิบตั ิงานที่ดีกว่าพนักงานใหม่ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องคานึ งถึง ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์การเป็ นสาคัญด้วย (พรชัย พันธ์พิพฒั ไพบูลย์, 2550)
ความผูกพันต่อองค์การ ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีค่าให้คงอยู่
ในองค์การ โดยองค์การต้องสรรสร้างให้ทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นมีความสุ ขในการทางาน เต็มใจที่จะ
ท างานให้ อ งค์ก ารอย่างสุ ด ความสามารถ เมื่ อ พนัก งานมี ค วามสุ ข และเต็ม ใจในการท างานแล้ว
พนักงานเหล่ านั้นย่อมทุ มเทแรงกาย แรงใจสร้ างสรรค์งานที่ มีคุณ ภาพเพื่อประโยชน์สู งสุ ดในการ
สร้ างศักยภาพการแข่งขันให้แก่องค์การต่อไป ในปั จจุบนั คงต้องยอมรับว่าความต้องการแรงงานมี
มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นองค์การต่างๆ จึงให้ความสาคัญกับการรักษาพนักงานไว้เป็ นความสาคัญ
อัน ดับ ต้น ๆ จึ งจาเป็ นต้องค านึ ง ถึ ง ความผูก พัน ของพนัก งานที่ มี ต่อองค์ก าร เพื่ อสร้ างที มงานที่ มี
ศักยภาพและส่ งผลให้การดาเนิ นงานได้บรรลุตามเป้ าหมาย แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้วา่ ปั จจัยสาคัญที่ส่งผล
กระทบกับ การด าเนิ น งานขององค์ ก าร คื อ ความผูก พัน (Engagement) ในองค์ก ารที่ เริ่ ม ลดลง
1

เนื่ องจากความผูกพันเป็ นตัวผสานความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันขององค์ก าร กาลังเกิ ดช่ องว่าง จนท าให้
กระบวนการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพอาจลดลง ขณะที่บางองค์ก ารกลับให้ความสาคัญเรื่ องการ
เสริ ม สร้ างขีดความสามารถของบุ ค ลากรมากกว่าการสร้ างความผูกพัน ในองค์ก าร ซึ่ งอาจนาไปสู่
วิกฤตแรงงานที่เกิดจาการเบื่องานได้ และอาจเป็ นปัญหาสาคัญที่องค์การธุ รกิจไทยควรหันมาให้ความ
ใส่ ใจมากที่สุดปั ญหาหนึ่ง คือปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์การ (สิ ทธิ โชค เตชะวุฒิ
พันธุ์, 2550)
ผลวิ จ ัย ล่ า สุ ด ของเดล คาร์ เนกี ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท พัฒ นาศัก ยภาพผู้น าระดับ โลกที่ เน้ น
ความส าคัญ กับ ปั จจัย การสร้ างความสั ม พัน ธ์ ใ นองค์ก าร เพื่ อ ยุติ วิก ฤตแรงงานที่ เกิ ด จากการเบื่ อ
งาน พบว่า 71% ของพนักงานโดยเฉลี่ ยทัว่ โลกไม่มีความผูกพันกับองค์การ และจะตัดสิ นใจเปลี่ยน
งานใหม่ทนั ทีเมื่อองค์การยืน่ ข้อเสนอค่าตอบแทนที่มากกว่าเพียงแค่ 5% ในขณะที่มีเพียง 29% เท่านั้น
ที่มีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งอาจเริ่ มพิจารณาเปลี่ยนงาน เมื่อที่อื่นยื่นข้อเสนอค่าตอบแทนที่มากกว่า
20% ขึ้นไป ดังจะเห็ นว่า หากพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสู งแล้ว จะสามารถสร้าง
ผลผลิ ตที่มากกว่าองค์การที่พนักงานมีความผูกพันในระดับต่าถึง 202% สอดคล้องกับผลสารวจจาก
สถาบันวิจยั แรงงานและการจ้างงานแห่ ง สหรัฐอเมริ กาที่ระบุวา่ การเกิดอัตราการเปลี่ยนงานจะทาให้
องค์การมีค่าใช้จ่ายสู งขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการสรรหาและอบรมพนักงานใหม่เพื่อทดแทนพนักงานใน
ตาแหน่งเดิมถึง 150% ของเงินเดือนที่จ่าย และส่ งผลต่อผลิตผลขององค์การเป็ นอย่างมาก สิ่ งที่น่าเป็ น
ห่ วง คื อ แม้องค์ก ารต่างทราบกัน ดี ถึ งความส าคัญ ของการสร้ างความสั ม พันธ์ และความผูก พันใน
องค์การ แต่กลับมีเพียง 25% เท่านั้นที่มีการวางแผนพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ในองค์การอย่างเป็ น
รู ปธรรม ถื อว่าเป็ นสัดส่ วนที่น้อยมาก เมื่ อเที ยบกับการให้ความสาคัญในด้านอื่น ๆ ทั้งที่ เรื่ องนี้ คื อ
กุญแจสาคัญที่จะทาให้องค์การก้าวไปข้างหน้าอย่างยัง่ ยืน (ปรี ยกร มิมะพันธุ์, 2556)
บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.โคกขาม อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2538 โดยดาเนิ นธุ รกิจผลิตอาหารอบแห้ง
และอาหารแช่ แ ข็ ง ประเภทเนื้ อ สั ต ว์ อาหารทะเล และผัก ผลไม้ เพื่ อ การส่ ง ออกและจ าหน่ า ย
ภายในประเทศ ปั จจุบนั มีพนักงานในส่ วนสานักงาน ส่ วนการผลิตและสนับสนุนการผลิต รวมทั้งสิ้ น
1,102 คน โดยแบ่ งเป็ นพนักงานรายเดื อน 272 คน และพนักงานรายวัน 830 คน ส าหรั บพนัก งาน
รายวัน แบ่ ง เป็ นพนั ก งานคนไทย 242 คน และพนั ก งานต่ า งด้า ว 588 คน (บริ ษ ัท พรี เซิ ร์ ฟ ฟู้ ด
สเปเชี ยลตี้ จากัด , ฝ่ ายทรัพ ยากรบุ คคล, 2557) เนื่ องจากเป็ นโรงงานที่ ดาเนิ นธุ รกิ จผลิ ตอาหารที่ มี
เทคนิ ค และวิ ธี ก ารจ าเพาะในแต่ ล ะรายละเอี ย ดการผลิ ต จึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้อ งใช้พ นั ก งานที่ มี
ความสามารถตามสาขาอาชี พ และมี ท ัก ษะในงานจานวนมาก เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้าให้ไ ด้คุณ ภาพและ
ปริ มาณตามเป้ าหมาย ซึ่ งที่ผา่ นมาบริ ษทั มีนโยบายที่จะพัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นปั จจัย
สาคัญที่จะเป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนและผลักดันให้องค์การสามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ไม่ว่า
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จะเป็ นการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในงานที่ได้รับมอบหมาย การปรับค่าจ้างอย่างต่อเนื่ องและ
เหมาะสมเป็ นประจาทุกปี รวมถึงการพิจารณาปรับตาแหน่ งตามความรู ้ความสามารถเพื่อส่ งเสริ มให้
พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงาน หรื อแม้กระทัง่ จัดให้มีสวัสดิการพิเศษแก่พนักงาน เช่น การได้รับ
เบี้ยขยัน เบี้ยอาวุโส โบนัสประจาปี และการได้สิทธิ์ พกั ในหอพักของบริ ษทั โดยพนักงานกลุ่มที่บริ ษทั
พบว่า มี ค วามรู ้ ความสามารถเฉพาะงานและต้องได้รับการฝึ กฝนให้ มีประสบการณ์ ถึงจะสามารถ
ปฏิ บ ตั ิ งานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ คื อ กลุ่ ม ของพนักงานรายเดื อน ถึ งแม้บริ ษ ทั จะมี แนวทางการ
ดาเนิ นการตามข้างต้น เพื่ อเพิ่ มแรงจูงใจในการท างานกับพนักงานแล้วก็ตามทางบริ ษทั ยังพบว่ามี
อัตราการลาออกของพนักงานรายเดือน ในระหว่างเดือนมกราคม 2556 – มิถุนายน 2557 รวม 156 คน
ภายในระยะเวลา 18 เดื อน เฉลี่ ยมีพ นักงานรายเดื อนลาออก 9 คนต่อเดื อน คิ ดเป็ น 2.56% ต่อเดื อน
(บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด, ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล, 2557) ถ้าพิจารณาจากข้อมูลอาจมองว่า
ไม่ได้เป็ นปั ญหา แต่จากการพิจารณาในรายละเอียดแล้ว พบว่า พนักงานรายเดือนที่ลาออกเหล่านี้ส่วน
ใหญ่เกิ น 50% เป็ นพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ซึ่ งเป็ นสัญญาณบ่งบอกให้ผบู ้ ริ หาร
เกิ ดความกังวลและเป็ นห่ วงว่าอาจส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของส่ วนงานนั้นๆ และ
อาจส่ ง ผลต่ อ ภาพรวมของการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ตามมา ในมุ ม มองของผู้บ ริ ห ารนั้ น ได้มุ่ ง
ความสาคัญของปั ญหานี้ ที่อาจทาให้เกิดภาระในด้านค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลาในการสรรหาบุคลากร
ใหม่ที่มีความสามารถเฉพาะอาจต้องให้เวลา รวมถึงการลงทุนสอนงานแก่พนักงานใหม่ให้เกิดความ
ชานาญอาจต้องใช้ระยะเวลานานจนกว่าพนักงานจะสามารถปฏิบตั ิงานได้จนมีความรู้ความชานาญ
ตามมาตรฐานที่ตอ้ งการ ซึ่ งล้วนแต่ส่งผลต่อภาพรวมของการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น โดยที่ผา่ นมาผูบ้ ริ หาร
ได้เพิ่มการดาเนิ นการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ สึกผูกพันในบริ ษทั เช่น การจัดแข่งกันกีฬาเชื่ อม
ความสัมพันธ์ มีการพิจารณาค่าตอบแทนอื่นๆ เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับพนักงานในทุกระดับ การปรับ
เลื่ อนตาแหน่ ง ให้ ก ับ พนัก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ให้ รับ ผิด ชอบในระดับ
หัวหน้างาน รวมถึงเน้นด้านการประชาสัมพันธ์จากฝ่ ายบุคคล เพื่อสอบถามและเปิ ดโอกาสพนักงาน
เสนอแนะความต้องการและข้อคิดเห็นด้านต่างๆ ผ่านมายังผูบ้ ริ หาร เพื่อพิจารณาแนวทางดาเนินการ
ต่อไป
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้สนใจที่จะศึกษาเรื่ อง ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั พรี เซิร์ฟ ฟู้ ด
สเปเชี ยลตี้ จากัด เพื่อจะทาให้บริ ษทั ทราบถึ งระดับความคิดเห็ นของพนักงานที่มีต่อความผูกพันต่อ
องค์ก าร โดยผลที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาจะน าไปเป็ นแนวทางในการพัฒ นาพนัก งานในองค์ก ารให้ มี
ประสิ ทธิภาพ
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้
จากัด
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1. ทาให้ทราบระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้
จากัด
2. ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด
สเปเชียลตี้ จากัด
3. เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด ต่อไป
1.4 นิยำมศัพท์
ควำมผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ำร หมายถึ ง การที่ บุ ค คลที่ ค วามรู ้ สึ ก และแสดงพฤติ ก รรมต่ อ
องค์การที่ตนเป็ นสมาชิ กอยู่ โดยมีความภาคภูมิยอมรับในจุดมุ่งหมายขององค์การ เต็มใจที่จะทางาน
เพื่ อความก้าวหน้าขององค์ก ารและปรารถนาที่ จะเป็ นสมาชิ ก ขององค์ก ารต่ อไป ความผูก พันต่ อ
องค์การ เป็ นแนวความคิดซึ่ งมีลกั ษณะครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงาน สามารถสะท้อนถึง
ผลโดยทัว่ ไปที่ บุคคลสนองตอบต่อองค์การโดยรวม ความผูกพันต่อองค์การค่อนข้างมี เสถี ยรภาพ
มากกว่าความพึงพอใจถึงแม้จะมีการพัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่ก็จะอยูอ่ ย่างมัน่ คง
พนักงำน หมายถึง พนักงานรายเดือนทุกตาแหน่งหน้าที่ ในทุกส่ วนงานและทุกฝ่ าย ของ
บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด
องค์ ก ำร หมายถึ ง บริ ษ ัท พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ย ลตี้ จากัด ตั้ง อยู่เลขที่ 77 หมู่ 6 ถนน
พระราม 2 ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด มี
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 ความหมายของความผูกพันต่ อองค์ การ
สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ (2556 : 21-25) ได้กล่าวถึง นิยามความหมายของความ
ผูกพัน จากสถาบันที่ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และสถาบันที่มีชื่อเสี ยงได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับ Employee Engagement ไว้ ดังนี้
1. Gallup Strategic Consulting ซึ่งเป็ นสถาบันวิจยั ที่มีชื่อเสี ยงอันดับต้นๆ ของ
อเมริ กา ได้ให้นิยามไว้วา่ Employee Engagement คือ การเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การและกระตือรื อร้น
ในการทางานให้องค์การ
2. Mercer Consulting Group สถาบัน ที่ ป รึ ก ษาด้าน HR ที่ มี ชื่ อ เสี ย งอัน ดับ ต้น ๆ
ของอเมริ กา ได้ให้คานิยาม Employee Engagement ไว้วา่ เป็ นภาวะทางจิตวิทยาที่ทาให้พนักงานใส่ ใจ
ต่อผลประโยชน์ที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็ จ อีกทั้งยังมีแรงจูงใจและเต็มใจที่จะสร้างผลงานให้
สู งกว่าที่ องค์การคาดหวัง Engagement จะกระตุ น้ และส่ งเสริ มให้พนักงานแสดงพฤติกรรมในการ
สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆในขณะเดียวกันก็จะจูงใจให้พนักงานสร้างผลิตภาพสู งสุ ดจากความคิดที่ดีที่สุด
และมีความมุ่งมัน่ อย่างจริ งจังในการทาให้ภารกิจขององค์การประสบความสาเร็ จ
3. Hay Group สถาบันที่ปรึ กษาด้าน HR ที่มีชื่อเสี ยงอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริ กา
นาเสนอว่า Engagement เป็ นส่ วนผสมที่กลมกลืนกันของ 2 องค์ประกอบหลัก คือ
3.1 Commitment ซึ่ง Hay หมายถึง ความต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ
และตั้งใจจะร่ วมงานกับองค์การตลอดไป
3.2 Discretionary Efforts หรื อ ความเต็มใจในการสร้างผลงานให้สูงกว่า
ความคาดหวังขององค์การ
4. Aon Hewitt สถาบันพัฒนาและให้คาปรึ กษาด้าน Human Capital ได้ให้คานิยาม
ของ Employee Engagement ไว้ว่า ไม่ใช่ เรื่ องที่ เกี่ ยวกับการทาให้พนักงานมีความสุ ขหรื อความภักดี
แต่เกี่ ยวข้องกับสถานะของการมีส่วนร่ วมหรื อความตั้งใจและความรู ้สึกที่ตอ้ งการเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
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องค์การของพนักงาน เป็ นสิ่ งที่กา้ วข้าม ความพึงพอใจและความทุ่มเท ไปสู่ ความรักและความผูกพัน
ต่อองค์การ และยังพบว่า ความตั้งใจร่ วมงานกับองค์การเป็ นระยะเวลานาน มิใช่ตวั ชี้ วดั ที่ถูกต้องของ
Employee Engagement เพราะในความเป็ นจริ งแล้วต้องสะท้อนออกจากพฤติกรรมหลายรู ปแบบของ
พนักงาน ดังนั้น Engagement ตามแนวคิดของ Hewitt จึงหมายถึง การวัดพฤติกรรมสาคัญ 3 อย่าง คือ
Say, Stay และ Strive กล่าวคือ พนักงานที่ Engage จะแสดงพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ พูดถึงองค์การใน
ทางบวกให้เพื่อนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและลูกค้าฟัง (Say) แสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าใน
การเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ก าร (Stay) ทุ่ ม เทและอุ ทิ ศ ตนอย่างเต็ม ที่ ใ นการสร้ างผลงานที่ ดีที่ สุ ด ที่
สามารถทาได้ เพื่อส่ งเสริ มความสาเร็ จทางธุ รกิจขององค์การ (Strive)
5. Institute for Employment Studies (IES) ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานอิ ส ระด้า นการวิ จ ัย
และให้คาปรึ ก ษาเกี่ ยวกับ การจ้างงาน ตลาดแรงงาน และการจัดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ของประเทศ
อังกฤษ ได้ให้คานิยาม Employee Engagement ไว้วา่ เป็ นทัศนคติเชิ งบวกที่พนักงานมีต่อองค์การและ
ค่ านิ ย มขององค์ก าร กล่ าวคื อ พนัก งานที่ Engage จะตระหนัก ถึ ง ธุ รกิ จขององค์ก ารและให้ ค วาม
ร่ วมมื อกับ เพื่อนร่ วมงานในการปรับ ปรุ งผลงานเพื่ อสร้ างประโยชน์ให้แก่ องค์การ ดังนั้น องค์การ
จาเป็ นต้อ งพัฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ Engagement เกิ ด ขึ้ น จากความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ระหว่า งองค์ก ารกับ
พนักงาน
6. Kenexa องค์การชื่ อดังที่ ให้บริ การเกี่ ยวกับการแก้ไขปั ญหาด้านธุ รกิ จและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในทวีปอเมริ กาเหนือ ให้คานิยามไว้วา่ Engagement คือ แรงจูงใจของพนักงาน
ในการสร้ างความสาเร็ จให้แก่องค์การ และเต็มใจทุ่มเทเวลา กาลังกาย และกาลังใจอย่างเต็มที่ เพื่อ
สร้างความสาเร็ จของงานที่มีความสาคัญต่อการบรรลุเป้ าหมายขององค์การ
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความผูกพัน
รุ่ งโรจน์ อรรถานิทธิ์ (2554 : 18-20) ได้กล่าวถึง แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเรื่ อง
การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์การ ( Employee Engagement ) ไว้ดงั นี้
The Gallup Path (Curt Coffman และ Gabbiel Gonzalez-Molina, 2002) กล่ า วถึ ง
ปั จจัยที่ มี อิทธิ พ ลต่ อความยัง่ ยืนและสร้ างการเติ บ โตของยอดขายและผลกาไรขององค์ก ารนั้น คื อ
พนักงาน ดังนั้นการสร้ างความผูกพันให้กบั พนักงาน (Employee Engagement) จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ
มาก ซึ่ ง Gallup ได้ออกแบบคาถามเพื่อวัดความผูกพันของพนักงาน และในแต่ละคาถามจะส่ งผลต่อ
ผลลัพธ์ทางธุ รกิจขององค์การที่แตกต่างกันใน 5 ประเด็น คือ
- ความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer Royalty)
- ผลกาไร (Profitability)
- ผลผลิตขององค์การ (Productivity)
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- อัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover)
- ความปลอดภัยในการทางาน (Safety)
จากแนวคิดเรื่ องการวัดความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ Gallup ได้นามาศึกษาวิจยั
เรื่ องความผูกพันของพนักงานในการทางาน โดยได้แบ่งประเภทของพนักงานไว้ 3 ประเภท คือ
1. พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged) คือ พนักงานที่ทางาน
ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ และคานึงถึงองค์การ
2. พนักงานที่ไม่ยึดติดกับผูกพันต่อองค์การ (Not-engaged) คือ พนักงาน
ไม่มีความกระตือรื อร้นในการทางาน ทางานโดยไม่ต้ งั ใจ
3. พนั ก งานที่ ไ ม่ มี ค วามผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร (Actively disengaged) คื อ
พนักงานที่ไม่มีความสุ ขในการทางาน
นอกจากนี้ จากการสารวจของ Gallup จากพนักงานจานวน 3 ล้านคน ใน 350 องค์การ
ของสหรัฐอเมริ กา พบว่า ร้อยละ 70 ของพนักงานไม่มีความผูกพันในงาน และคนกลุ่มนี้ หากอยู่ใน
องค์การนานขึ้นก็จะยิง่ มีความผูกพันลดน้อยลงเรื่ อยๆแต่การให้พนักงานได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรื อ
รู ้สึกว่ามีส่วนร่ วมในองค์การ จะทาให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การเพิ่มมากขึ้น
Richard M. Steers (1977) (อ้างในช่ อสุ ดา โสระดา, 2551) ได้แบ่งปั จจัยที่ มีผลต่อความ
ผูกพันขององค์การเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1) ลักษณะส่ วนบุคคลของผูป้ ฏิ บตั ิงาน (Personal Characteristic)ประกอบด้วย อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ระดับตาแหน่ง และอัตราเงินเดือน
2) ลัก ษณะงาน (Job Characteristic) ลัก ษณะงานที่ แตกต่ า งกัน จะมี อิท ธิ พ ลต่ อระดับ
ความยึดมัน่ ผูกพันต่ อองค์ก ารแตกต่างกัน ลัก ษณะงานที่ ดีจะท าให้บุ คลากรรู้ สึ ก มี แรงจูงใจอยาก
ทางานเพื่อเพิ่มค่าให้กบั ตนเอง
3) ป ระส บการณ์ ใน งาน (Work Experience) ห มายถึ ง การรั บ รู้ ข องส มาชิ กต่ อ
สิ่ งแวดล้อมในช่วงปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ที่ได้รับเป็ นคุณหรื อโทษ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ได้แก่ ความรู ้สึกว่าคนที่มีความสาคัญต่อองค์การ องค์การพึ่งพาได้ ความคาดหวังได้รับการตอบสนอง
ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์การ
Burke (2003) (อ้างในสุ ชาดา เต็งศิริวฒั นา, 2556) ได้ทาการวิจยั ในเรื่ องความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การ โดยจากการวิจยั พบว่า พนักงานที่มีความผูกพันจะต้องการทางานอยูก่ บั องค์การ
นั้น ๆ และเสี ยสละเพื่อองค์การสร้างผลผลิตและให้บริ การแก่ลูกค้ า และช่วยเหลือองค์การให้ประสบ
ความส าเร็ จโดยความผูก พัน ของพนัก งานนี้ จะส่ งผลให้ เกิ ดความจงรั ก ภัก ดี ของลู ก ค้า (Customer
Loyalty) และก่ อ ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ (Profitability) ต่ อ องค์ก าร โดยในการวิจ ัย ได้มี ก ารกล่ า วถึ ง
ส่ วนประกอบส าคัญ ที่ ท าให้ เกิ ดความผูกพันของพนักงาน (Engagement Components) โดยเรี ยกว่า
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Employee Engagement Index (EEI) ซึ่ งประกอบ ไปด้ ว ย ปั จจัย ต่ า งๆ 6 ปั จจัย ได้ แ ก่ องค์ ก าร
(Company) กลุ่ม งาน (Work Group) สายอาชี พ (Career/Profession) ลูกค้า (Customer) งานที่ท า และ
ผูจ้ ัด การ (Manager) โดย Burke ได้น าปั จจัย ต่ าง ๆเหล่ า นี้ มาเป็ นปั จจัย ในการวัด ความผูก พัน ของ
พนักงาน ซึ่ งในแต่ละปั จจัยจะมีหวั ข้อที่ใช้เป็ นประเด็น เพื่อวัดความผูกพันของพนักงาน เช่น ในด้าน
องค์การ เป็ นคาถามที่ถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ า ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จดั ให้ โดยปัจจัยใน
ด้านต่าง ๆ เหล่านี้ จะนาไปสู่ ความผูกพันของพนักงาน และผลของความผูกพันของพนักงานดังกล่าว
จะแสดงออกมาในลักษณะของผลการดาเนินงานของพนักงานและองค์การ การคงอยูข่ องพนักงานใน
องค์การ ความจงรักภักดีของลูกค้ า และความสามารถในการทากาไร
The Institute for Employment Studies (IES) (2004)
(อ้างในนิติภรณ์ วัฒนาวีรวงศ์,
2552) บริ ษทั ที่ปรึ กษางานทางด้านการพัฒนากลยุทธ์และงานวิจยั ในปี 2003 กับพนักงานจานวนกว่า
10,000 คน ใน 14 องค์ก ารใน NHS (National Health Service) โดยพบว่า ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ท าให้ เกิ ด
ความผูกพันของพนักงานเกิดจาก
1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2) โอกาสที่ได้แสดงความคิดเห็น
3) โอกาสในการพัฒนาในงาน
4) องค์การให้การสนใจความเป็ นอยูข่ องพนักงาน
นอกจากนี้ จากการศึกษาของ IES ยังพบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานสามารถแปร
ผันไปตามลักษณะส่ วนบุคคล โดยในเรื่ องของอายุ พบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานลดลงเมื่อ
พนักงานมี อายุม ากขึ้ น (แต่ อายุไม่ เกิ น 60 ปี ) พนัก งานในตาแหน่ งผูจ้ ดั การมี แนวโน้มที่ จะมี ค วาม
ผูกพันสู งกว่าพนักงานทัว่ ไปที่เป็ นฝ่ ายสนับสนุ น ความผูกพันของพนักงานสามารถแปรผันไปตาม
ลักษณะของงาน ลักษณะประสบการณ์อีกด้วย
สมาคมการจัดการงานบุ ค คลแห่ งประเทศไทย (2549) (อ้างในจิรวรรธ เณรแย้ม ,
2553) ได้ท าการศึ ก ษาและน าเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบของความผูก พัน (Engagement
Component) พบว่า การเสริ มสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การนั้น ประกอบด้วยปั จจัย 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านองค์ก าร (Company) ด้า นงาน(Job) ด้านการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource
Development) และด้านภาวะผูน้ า(Leadership) ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ด้า นองค์ ก าร (Company) ได้แ ก่ การถ่ า ยทอดนโยบายและกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ก ับ ทุ ก
หน่ วยงานการจัดให้มีช่องทางเพื่ อสื่ อสารกับ พนักงาน การเปิ ดโอกาสและการรับฟั งความคิดเห็ น
นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่ วยงาน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์
ขององค์ก ารการมี ร ะบบมาตรฐานการท างาน การสร้ างสภาพแวดล้อ มที่ เหมาะสมปลอดภัย มี
8

กฎระเบียบข้อบังคับที่เคร่ งครัด และบทลงโทษที่ชดั เจนกรณี ที่พนักงานทาผิด และมีการส่ งเสริ มให้
พนักงานได้เรี ยนรู ้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์การ
2) ด้านงาน (Job) ได้แก่ การให้พ นักงานมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ เครื่ องมือให้พนักงานอย่างเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ
และพนักงานมีรูปแบบการทางานที่สอดคล้องกับองค์การ
3) ด้า นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Development) ได้ แ ก่ การ
วางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ที่เหมาะสม การจัดทาขีดความสามารถ (Competency)
ขององค์การและพนักงาน การเชื่ อมโยงผลการประเมินการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน (Performance
Appraisal) ไปสู่ ก ารฝึ กอบรม การพัฒ นาและการจ่ายค่ าตอบแทน การท าให้พ นัก งานรู้ สึ ก มี ความ
มัน่ คงในการทางาน มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชี พให้กบั พนักงานที่ชดั เจน ส่ งเสริ มให้พนักงานได้
มีโอกาสที่จะเรี ยนรู้และเติบโต มีการจัดทาแผนการฝึ กอบรมให้พนักงาน และมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม ส่ งเสริ มให้พนักงานได้เรี ยนรู ้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่
สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นในธุ รกิ จเดี ยวกันได้ มี การดู แลเกี่ ยวกับ สุ ขภาพอนามัยของพนักงาน
อย่างเพียงพอ ส่ งเสริ มและจัดทากิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และมีการจัดการ
ระบบการให้คาปรึ กษา
4) ด้านภาวะผูน้ า (Leadership) ได้แก่ ผูบ้ ังคับ บัญ ชามี ก ารแจ้งผลการประเมิ น ให้
พนักงานได้ทราบ ผูบ้ งั คับบัญชาให้ค วามสาคัญกับเรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ผูบ้ งั คับบัญชามี
การสื่ อความถึ งความคาดหวังในการท างานของพนัก งานให้แต่ ล ะหน่ วยงานได้รับ ทราบ รวมถึ ง
ผูบ้ งั คับบัญชามีการให้คาแนะนาแนะแนวทาง ผูบ้ งั คับบัญชามีการรับฟั งความคิดเห็ นของพนักงาน
และผูบ้ งั คับบัญชามีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกล
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ช่ อสุ ดา โสระดา (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั มโนห์ รา
อุ ต สาหกรรมอาหาร จากัด เก็ บ รวมรวมข้อมู ล จาก พนัก งานรายวัน จานวน 319 คน พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองค์ ประกอบของความผูกพันต่อบริ ษทั ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมาก โดยองค์ ประกอบของความผูกพันที่ อยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก ได้ แก่ ด้านองค์การ
รองลงมาเป็ นด้านภาวะผู้ นา ด้านงาน และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด
โดยองค์ ประกอบย่ อ ยของด้า นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ย ได้ แ ก่ เส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชี พให้ กับพนักงานที่ชดั เจน การส่ งเสริ มให้พนักงานได้ มีโอกาสที่จะเรี ยนรู้
เติบโตในที่ทางาน ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับกาลังความสามารถของ
พนักงาน ระบบการจ่ายตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นๆในธุ รกิจเดียวกันได้ การส่ งเสริ ม
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การจัดทากิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และการจัดระบบให้ คาปรึ กษาแก่
พนักงาน ส่ วนปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบของความผูกพัน
ต่อบริ ษทั ได้ แก่ แผนก อายุ ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลที่ไม่มีผลต่อความคิดเห็ นต่อองค์
ประกอบของความผูกพันต่อบริ ษทั ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ทางาน ค่าจ้างรายวันที่ได้รับ และระดับตาแหน่งผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อ
บริ ษ ทั ในภาพรวมอยู่ ในระดับ เห็ น ด้วยมาก แสดงว่า พนักงานบริ ษ ทั มโนห์ ราอุตสาหกรรม
อาหาร จากัด มีความผูกพันต่อบริ ษทั โดยลักษณะของความผูกพันต่อบริ ษทั ที่มีความคิดเห็นอยู่ ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้ แก่ ด้านความเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางาน
เพื่อบริ ษทั รองลงมาเป็ นด้านความเชื่ อมัน่ ยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมของบริ ษทั ส่ วนลักษณะของ
ความผูกพันต่อบริ ษทั ที่มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับเห็นด้วยมากได้แก่ ด้านความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะคงความเป็ นสมาชิกของบริ ษทั ต่อไป รองลงมาเป็ นด้านความรู้ สึ กผูกพันโดยรวมกับ
บริ ษทั ส่ วนปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความคิดเห็ นต่อความผูกพันต่อบริ ษทั ได้แก่
ลักษณะงานที่ ทา เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน ค่าจ้างราย
วันที่ได้ รับ และระดับตาแหน่ง
ศศิชา ขาวล้ าเลิศ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั
โกลโบ ฟู้ ดส์ จากัด เก็ บ รวบรวมข้อมู ล จาก พนัก งานที่ ท างานประจาในโรงงาน จานวน 170 ราย
พนักงานที่ทางานในฝ่ ายสานักงาน จานวน 50 ราย รวมทั้งสิ้ น 220 ราย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส มีรายได้ต่อเดือนต่า กว่า 10,000 บาท ระดับ
การศึกษา ม.6 หรื อ ปวช. ส่ วนใหญ่ทางานเป็ นพนักงานประจาโรงงาน และมีระยะเวลาการทางานไม่
เกิ น 5 ปี ผลการศึกษาความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพัน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็ นในระดับ เห็ นด้วยมาก ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ า ส่ วนด้านองค์การ ด้านงานและด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มีความคิดเห็นมีผลต่อความผูกพันในระดับเฉยๆ ด้านองค์การ ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิ ดเห็ นในระดับ เห็ น ด้วยมาก ล าดับ แรก คื อ บริ ษ ัทฯมี ก ารจัดระบบวิธี ก ารท างานอย่างเป็ น
มาตรฐานและมี เกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับ ดี รองลงมาบริ ษ ทั ฯ มี การถ่ ายทอดนโยบายและกลยุท ธ์
ให้กบั ทุกฝ่ ายอย่าง ชัดเจน ด้านงาน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นในระดับเห็ นด้วยมากลาดับ
แรก คือ พนักงานมีรูปแบบการทางานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
รองลงมาบริ ษทั มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของพนักงาน ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็ นด้วยมาก คือ บริ ษทั ฯสามารถทาให้
พนัก งานรู ้ สึ ก ว่า มี ค วามมั่น คงในการท างาน รองลงมาบริ ษ ัท ฯมี ก าร จัด ท าแผนฝึ กอบรมให้ ก ับ
พนักงานตามความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ บริ ษทั ฯมีการดูแลเรื่ องสุ ขภาพอนามัยของ
พนักงานอย่างเพียงพอ ด้านภาวะผูน้ า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากลาดับ
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แรก คื อ หัวหน้างานมี ก ารสื่ อสารถึ งความหวังในการท างานของพนัก งานให้รับทราบ รองลงมา
หัวหน้างานมีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างและนา มาถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบ
สุ ชาดา เต็งศิ ริวัฒนา (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั
อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จากัด โรงงานอยุธยา เก็บรวบรวมข้อมูลจาก พนักงานจานวน 141
ราย โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล สถิ ติที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้แก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อยละ
(Percentage) และค่ าเฉลี่ ย (Means) ผลการศึ กษาพบว่าพนัก งานบริ ษ ทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศ
ไทย) จากัด โรงงานอยุธยา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.
มีอายุการทางาน 1-5 ปี เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ (Operator) มีระดับรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อ
เดือน และปฏิบตั ิงานอยูใ่ นฝ่ ายการผลิต ผลจากการศึกษาพบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยู่
ในระดับผูกพัน (Engaged Employee) โดยพนักงานมี ความคิ ดเห็ นต่ อองค์ป ระกอบความผูก พันต่ อ
องค์การในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมาก โดยสามารถเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ า มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
งาน ด้านองค์การ และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามลาดับ
2.3 ข้ อมูลทัว่ ไปของของบริษัท พรี เซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด
บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด ก่อตั้งปี 2537 และเริ่ มทาการผลิตเดือนมีนาคม
2538 ทุนจดทะเบียน 85.9 ล้านบาท เป็ นผูน้ าการผลิตอาหารแห้งแบบครบวงจรของประเทศไทย โดย
ใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง ทั้งการอบแห้งแบบระเหิ ด (Freeze Dried) การทาแห้งอาหารผง (Spray Dried)
การอบแห้งด้วยลมร้อน (Air Dried) การทาแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (Drum Dried) รวมถึงการสกัดและทา
เข้มข้น (Extraction) โดยเจาะกลุ่มตลาดทั้งระดับอุตสาหกรรมและสิ นค้าคอนซูมเมอร์ ทาให้บริ ษทั
ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
วิสัยทัศน์
“เป็ นผู้นาด้ านผลิตภัณฑ์ อาหารแห้ ง (DEHYDRATED FOOD) ทีม่ ีคุณภาพ ได้ มาตรฐานสากล ด้ วย
เทคโนโลยีการผลิตชั้ นสู ง เพื่อตอบสนองผู้บริ โภคให้ มีคุณภาพชี วติ ทีด่ ”ี
นโยบายคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงาน ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและการทางานอย่ างมีความสุ ข
1. มุ่งมัน่ ผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามข้อกาหนดกฎหมาย ส่ งมอบตรงเวลา
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งมัน่ ผลิตสิ นค้าให้มีผลิตผลที่ดีและมีตน้ ทุนที่สามารถแข่งขันได้
3. มุ่งเน้นการบริ หารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ลดอุบตั ิเหตุให้เป็ นศูนย์
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4. มุง่ เน้นการบริ หารพลังงานในกระบวนการผลิต ให้คุม้ ค่าอย่างสู งสุ ด
5. มุ่งเน้นการบริ หารจัดการการผลิตให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
6. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็ นมืออาชีพโดยการเสริ มสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสร้างความสุ ขในการทางาน
7. มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม
8. มีการปรับปรุ ง พัฒนาและประเมินผลระบบอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด ใช้แนวทางการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม โดยเริ่ ม
จากการส่ งมอบ วิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์การบริ หารงานของบริ ษทั จากกรรมการผูจ้ ดั การ ไปสู่
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของทุ กฝ่ ายและทุ กส่ วนงานในบริ ษทั เพื่อวางแผนการดาเนิ นงานและปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้องกับนโยบาย ให้ได้ผลงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ซึ่ งจะเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุก
ระดับได้มีการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการทางานได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานสู งสุ ด เน้นการปรับปรุ งการทางานและประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถผลิตสิ นค้า
ที่มีคุณภาพ เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค สามารถสร้างโอกาสทางการแข่งขัน ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั มี
การเจริ ญเติ บโตและมี ความมัง่ คัง่ ทางธุ รกิ จได้อย่างยัง่ ยืนตลอดไป โดย บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเป
เชียลตี้ จากัด มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรไว้ ดังนี้
โครงสร้ างองค์ กร
บริษัท พรี เซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด
กรรมการผูจ้ ัดการ

ผูจ้ ดั การผลิ ตภัณ ์

ที่ปรึ กษา
ผูจ้ ดั การโรงงาน

รองผูจ้ ัดการโรงงาน
บัญชีและการเงิ น

สิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย

บุค คล

วิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณ ์

จัดซื้ อ

คลังสิ นค้าและ
ขนส่ง

ผลิต

วิศวกรรม

ประกันและ
ควบคุม คุณภาพ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์กรบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด
ที่มา : ฝ่ ายบุคคล บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด, 2557
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บริ หารงานขาย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ องความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด เป็ น
การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้แ บบสอบถามแบบตอบด้ว ยตนเอง (SelfAdministered Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล เพื่ อศึ ก ษาถึ งความผูก พัน ต่ อ
องค์การ
1.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้ อหาในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระกอบด้วยการศึ ก ษาถึ งความผูก พัน ต่ อองค์ก ารของ
พนักงาน บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด โดยนาเอาทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ ของสมาคมการ
จัดการงานบุคคลแห่ งประเทศไทย (2549) มาประยุกต์เพื่อใช้เป็ นกรอบในการศึกษาแบ่งเป็ น 4 ด้าน
คื อ ด้า นองค์ ก าร (Company) ด้า นงาน (Job) ด้า นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource
Development) และด้านภาวะผูน้ า (Leadership) ดังแผนภาพ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ระดับความผูกพัน
- ด้านองค์การ (Company)
-ด้านงาน (Job)
-ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource
Development)
-ด้านภาวะผูน้ า (Leadership)

ผูกพัน ( Engaged)
ความผูกพันต่อ
องค์การ
( Employee
Engagement)

ไม่ยดึ ติดกับความผูกพัน
(Not-Engaged)
ไม่ผกู พัน
(Actively-Disengaged)

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
จากแผนภาพ องค์ประกอบความผูกพันของพนักงานต่อองค์การทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
องค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผูน้ า จะถูกวัดด้วยระดับความคิดเห็น
5 ระดับ จากระดับเห็ นด้วยมากที่สุด ถึ งเห็ นด้วยน้อยมากโดยผูต้ อบแบบสอบถาม และในส่ วนของ
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ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม จะใช้วิธีการประเมินผลเช่นเดียวกันกับการวัด
ระดับความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน จากนั้นจะถูกนามาแปลผล
ระดับความผูกพันต่อองค์การ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ระดั บ ของการวั ด ความผู ก พั น แบ่ ง เป็ น 3 ระดั บ ตามแนวคิ ด ของ The Gallup
Organization (2002) ได้แก่
1. พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) คือ พนักงานที่ทางานด้วย
ความมีใจรัก และทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วน
หนึ่ งขององค์การอย่างแท้จริ ง และจะหาแนวทางในการปรั บปรุ งตนเองให้ดีข้ ึ นอยู่เสมอ เพื่อทาให้
องค์การก้าวไปสู่ ความสาเร็ จในที่สุด
2. พนั ก งานที่ ไ ม่ ยึ ด ติ ด กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร (Not-Engaged Employee) คื อ
พนักงานที่ ทางานเพื่ อให้งานเสร็ จตามความต้องการเบื้ องต้น ไม่มี ใจรักและทุ่มเทในงาน ไม่มีการ
คิดค้นนวัตกรรม ไม่เพียงแต่ที่จะไม่ให้คามัน่ สัญญากับองค์การ แต่ยงั ทางานเพื่อต่อต้านวัตถุประสงค์
ขององค์การอีกด้วย
3. พนั ก งานที่ ไ ม่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร (Actively Disengaged Employee) คื อ
พนักงานที่มีทศั นคติในแง่ลบในการทางาน ไม่มีความสุ ขในการทางานที่ทาและยังส่ งต่อความรู ้สึกที่
ไม่ดีน้ ีไปยังพนักงานที่อยูร่ อบข้าง ที่คอยทาลายความสาเร็ จของผูอ้ ื่นในที่สุด ไม่เพียงแต่ที่จะทางานไม่
ประสบความสาเร็ จ พนักงานเหล่านี้ยงั จะขัดขวางการทางานของพนักงานคนอื่นด้วย
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานรายเดือนของบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้
จากัด ซึ่ งมี จานวนทั้งหมด 272 คน ข้อ มูล ณ วัน ที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (บริ ษ ัท พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด
สเปเชียลตี้ จากัด, ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล, 2557) โดยเก็บจากประชากรทั้งหมด
3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษานี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล คือ บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเป
เชียลตี้ จากัด
3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมื อที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยได้มีการพัฒนาข้อคาถามจากการศึกษาของ สุ ชาดา เต็งศิริวฒั นา (2556) ที่ศึกษาเรื่ อง ความผูกพัน
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ต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จากัดโรงงานอยุธยา ซึ่งแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่ วนมีรายละเอียด ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป เป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับ ลักษณะส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการทางานและระดับตาแหน่งงาน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของความผูกพันต่อบริ ษทั ได้แก่ ด้านองค์การ ด้าน
ลักษณะงานที่ทา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผูน้ าและความผูกพันในภาพรวม
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “การสร้างความผูกพันต่อองค์การ” บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด
สเปเชียลตี้ จากัด
โดยมีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและมีเกณฑ์การแปลความหมาย สาหรับส่ วนที่ 2
ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
เกณฑ์ การให้ คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
4 คะแนน
เฉยๆ
3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1 คะแนน
3.2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการศึกษา
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะถูก นามาวิเคราะห์โดยการประมวลผลด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับ
2. บันทึ กข้อมูล จากแบบสอบถามลงโปรแกรมส าเร็ จรู ป โดยมีหลักเกณฑ์การให้
คะแนนในแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ซึ่ งเป็ นคาถามแบบใช้ส เกลของไลเกิ ท (Likert Scale) แบ่ งระดับ
ความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เฉย ๆ เห็นด้วยน้อย และ เห็นด้วย
น้อยที่สุด
คะแนนที่ ไ ด้ จ ะน ามาวิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย และแปลความหมายจากลั ก ษณ ะ
แบบสอบถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี ,
2548: 335) ดังนี้

15

ค่ าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น
การแปลความหมาย
4.21 – 5.00
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.61 – 3.40
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเฉยๆ
1.81 – 2.60
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.80
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
การวัดระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ วิเคราะห์จากคาถามความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานในภาพรวมจานวน 5 คาถาม ประกอบด้วย
1. ท่านมีความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมาย และค่านิยมของบริ ษทั
2. ท่านมี ความเต็มใจที่ จะทุ่ มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่ อประโยชน์ของบริ ษ ทั
เป็ นหลัก
3. ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน(สมาชิกภาพ)
ของบริ ษทั ต่อไป
4. ท่านมีความพร้ อมที่ จะรับความเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้นไม่ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อ
หน้าที่การทางาน
5. บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ท่านเลือกทางานด้วย
จากค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันในภาพรวมทั้ง 5 ข้อที่ได้ จะถูกนามาแปล
ความหมายถึงระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ งประเทศ
ไทย, 2549) โดยพิจารณาตามระดับความคิดเห็นดังนี้
ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
และเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 5.00 หมายถึง พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged
Employee)
ระดับความคิดเห็ นต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดับเฉย ๆ ค่าเฉลี่ ย
ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง พนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Not-Engaged Employee)
ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยูใ่ นระดับเห็นด้วยน้อยและ
เห็ น ด้ว ยน้ อ ยมาก ค่ า เฉลี่ ย ระหว่า ง 1.00 – 2.60 หมายถึ ง พนั ก งานที่ ไ ม่ ยึ ด ติ ด ผู ก พัน ต่ อ องค์ก าร
(Actively Disengaged Employee)
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้จ ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์ โ ดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ดังนี้
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1. ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้ อ ธิ บ ายลัก ษณะข้อ มู ล
ทัว่ ไปของกลุ่มประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการทางาน และตาแหน่ง
งาน
2. ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ใช้ อ ธิ บ ายระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานและ
เปรี ยบเทียบข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มประชากรกับระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันและ
ระดับความผูกพันขององค์การ
3. ค่าสถิ ติท ดสอบประชากร (Independent Sample T-test) และการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดี ย ว (Analysis of Variance : ANOVA) เพื่ อ อธิ บ ายความผู ก พัน ของพนั ก งานต่ อ
องค์การในด้านต่างๆ
4. การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการแบบถดถอย
เส้นตรง (Linear Regression) ระหว่างตัวแปรด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
และด้านภาวะผูน้ า กับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
3.3 สถานทีใ่ นการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
2. การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยใช้แบบสอบถามจะดาเนิ น การที่ บริ ษ ัท พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด
สเปเชียลตี้ จากัด
3.4 ระยะเวลาในการศึกษา
ในการศึ กษาครั้งนี้ ใช้เวลาในการเก็บข้อมู ลเบื้ องต้น จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์ ขอ้ มู ล
สรุ ปผล จัดทาและเสนอรายงานทั้งสิ้ นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 – พฤษภาคม 2558

17

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึก ษาเรื่ องความผูก พันต่ อองค์ก ารของพนัก งาน บริ ษ ัท พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ย ลตี้
จากัด ผูศ้ ึกษาทาการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน จานวน 272 คนและผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงาน บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการทางานและตาแหน่งงาน (ตาราง 1-6)
ส่ วนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ องค์ ป ระกอบความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของ
พนักงาน บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด
ตอนที่ 2.1 ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ป ระกอบความผูก พัน ต่ อ
องค์การของพนักงาน (ตาราง 7-12)
ตอนที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีอิทธิ พลต่อระดับความคิดเห็ น
ต่อองค์ประกอบความผูกพันของพนักงานในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
และด้านภาวะผูน้ า (ตารางที่ 13-18)
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงาน บริ ษัท พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเป
เชียลตี้ จากัด
ตอนที่ 3.1 ระดับความผูกพันต่อองค์การของ บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้
จากัด (ตารางที่ 19)
ตอนที่ 3.2 ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน (ตารางที่ 20-25)
ตอนที่ 3.3 ความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล (ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป) ของผู ้ต อบ
แบบสอบถามต่อระดับความคิดเห็นในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้าน
ภาวะผูน้ า (ตารางที่ 26-36)
ตอนที่ 3.4 ความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล (ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป) ของผู ้ต อบ
แบบสอบถามต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม (ตารางที่ 37-46)
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ตอนที่ 3.5 การทดสอบความสัมพันธ์ของความผูกผันด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และด้านภาวะผูน้ า กับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม (ตาราง
ที่ 47-50)
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับการสร้ างความผูกพันต่ อองค์ การ (ตารางที่
51)
4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงข้อมูลทัว่ ไปของพนักงาน บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการทางานและตาแหน่งงาน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
112
160
272

ร้ อยละ
41.2
58.8
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมี
จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.8 และเพศชายจานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
59
127
65
21
272
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ร้ อยละ
21.7
46.7
23.9
7.7
100

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 26-35 ปี มากที่สุด จานวน 127
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.7 รองลงมา คือ อายุ 36-45 ปี จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.9 อายุระหว่าง
18-25 ปี จานวน 59 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 21.7 และอายุ 46 ปี ขึ้ นไป จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.7
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง / หม้าย
รวม

จานวน
140
120
12
272

ร้ อยละ
51.5
44.1
4.4
100

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี สถานภาพโสด มากที่ สุด จานวน 140 คน
คิดเป็ นร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.1 สถานภาพ
หย่าร้าง/หม้าย จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่า ม.6
ม.6 / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

จานวน
91
77
24
74
6
272

ร้ อยละ
33.5
28.3
8.8
27.2
2.2
100

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับต่ ากว่า ม.6 มาก
ที่ สุ ด จานวน 91 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.5 รองลงมา คื อ ระดับการศึ ก ษา ม.6 /ปวช. จานวน 77 คน
คิดเป็ นร้อยละ 28.3 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.2 ระดับการศึกษา
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อนุ ปริ ญญา / ปวส. จานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.8 และระดับการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุการทางาน
อายุการทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
39
111
59
46
17
272

ร้ อยละ
14.3
40.8
21.7
16.9
6.3
100

จากตารางที่ 5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุการทางาน 1 – 5 ปี มากที่สุด จานวน 111
คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ อายุการทางาน 6 - 10 ปี จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.7 อายุ
การทางานมากกว่า 11 - 15 ปี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.9 อายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี จานวน
39 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 14.3 และอายุก ารท างานมากกว่า 15 ปี จ านวน 17 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.3
ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายบริ หาร
รวม

จานวน
262
10
272

ร้ อยละ
96.3
3.7
100

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามปฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ นต าแหน่ ง ฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก าร
จานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.3 และตาแหน่งฝ่ ายบริ หาร จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.7
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4.2 ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่ อองค์ ประกอบความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงาน บริษัท
พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด
ตอนที่ 2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์ ประกอบความผูกพันต่ อองค์ การ
ของพนักงาน
ตารางที่ 7 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านองค์การ

ด้านองค์การ

บริ ษทั มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กบั ทุก
หน่วยงานอย่างชัดเจน
บริ ษทั จัดให้ มีช่องทางเพื่อใช้สื่อสารกับพนักงาน
ได้อย่างสะดวกและเข้าถึงทุกระดับ
บริ ษทั มีการเปิ ดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงาน
นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ล ะหน่ วยงานมี ความ
สอดคล้อ งและเชื่ อ มโยงมาจากนโยบายและกล
ยุทธ์ของบริ ษทั
บริ ษทั มี ระบบมาตรฐานการทางานโดยรวมอยูใ่ น
ระดับดี
บริ ษัท มี ก ารสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เหมาะสม
ปลอดภัยให้กบั พนักงาน
บริ ษัท มี ก ฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ ที่ เ คร่ งครั ด และ
บทลงโทษที่ ชั ด เจนและเป็ นธรรมในกรณี ที่
พนักงานทาผิด
บริ ษัท มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานได้เรี ย นรู ้ แ ละ
สร้างสรรค์ส่งใหม่ๆ ในองค์การ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
มาก
น้ อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
159
62
15
(58.5)
(22.8)
(5.5)
148
63
30
(54.4)
(23.2)
(11.0)
141
68
32
(51.8)
(25.0)
(11.8)
150
67
16
(55.1)
(24.6)
(5.9)

เห็นด้วย
มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
36
(13.2)
30
(11.0)
26
(9.6)
35
(12.9)

เห็นด้วย
น้ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
0
(0)
1
(0.4)
5
(1.8)
4
(1.5)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
3.79
(มาก)
3.65
(มาก)
3.56
(มาก)
3.72
(มาก)

22
(8.1)
25
(9.2)
29
(10.7)

149
(54.8)
160
(58.8)
162
(59.6)

73
(26.8)
60
(22.1)
45
(16.5)

24
(8.8)
25
(9.2)
33
(12.1)

4
(1.5)
2
(0.7)
3
(1.1)

3.59
(มาก)
3.67
(มาก)
3.67
(มาก)

27
(9.9)

159
(58.5)

55
(20.2)

30
(11.0)

1
(0.4)

3.67
(มาก)
3.67
(มาก)

ค่าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ 7 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
ในด้านองค์การ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ ยรวมอยูท่ ี่ 3.67 และเมื่อพิจารณาจากปั จจัย
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ย่อยด้านองค์การแต่ละปั จจัย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นในระดับเห็ นด้วยมากในทุ ก
ปัจจัย
ตารางที่ 8 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านงาน

ด้านงาน

บริ ษ ัท เปิ ดโอกาสให้ พ นัก งานมี ส่ วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
บริ ษทั มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
สนับสนุนการทางานของพนักงานอย่างพอเพียง
บริ ษทั มี ก ารมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับความรู ้
และความสามารถของพนักงาน
พ นั ก งาน ใน บ ริ ษั ท มี รู ป แ บ บ ก ารท างาน ที่
สอดคล้องกับนโยบาย

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
มาก
น้ อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
156
54
28
(57.4)
(19.9)
(10.3)
139
60
48
(51.1)
(22.1)
(17.6)
171
59
22
(62.9)
(21.7)
(8.1)
153
69
22
(56.2)
(25.4)
(8.1)

เห็นด้วย
มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
33
(12.1)
21
(7.7)
18
(6.6)
27
(9.9)
ค่าเฉลีย่ รวม

เห็นด้วย
น้ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
1
(0.4)
4
(1.5)
2
(0.7)
1
(0.4)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
3.71
(มาก)
3.46
(มาก)
3.67
(มาก)
3.67
(มาก)
3.63
(มาก)

จากตารางที่ 8 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ความผูก พัน ต่ อ
องค์การในด้านงาน โดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก มี ค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ที่ 3.63 และเมื่อพิจารณาจาก
ปั จจัยย่อยด้านงานแต่ละปั จจัย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากในทุก
ปั จจัย ซึ่ งได้แก่บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
บริ ษ ทั มีการจัดเตรี ยมอุป กรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ส นับสนุ นการท างานของพนัก งานอย่างเพี ยงพอ
บริ ษทั มี การมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับความรู ้ และความสามารถของพนักงาน และพนักงานใน
บริ ษทั มีรูปแบบการทางานที่สอดคล้องกับนโยบาย
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ตารางที่ 9 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริ ษั ท มี ก ารจัด วางแผนงานด้ า นการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้สาหรับแต่ละตาแหน่งงานอย่าง
ครบถ้วนและครอบคลุม
บริ ษทั มี การจัดทาเอกสารที่ระบุขีดความสามารถ
ของบริ ษทั และพนักงาน รวมถึ งระบุไว้ถึงความรู้
ความสามารถหรื อ ทัก ษะและคุ ณ ลัก ษณะของ
บุคคลที่จาเป็ นต่องานนั้นๆ
บ ริ ษั ท มี ก ารเชื่ อ ม โยงผล ก ารป ระ เมิ น ก าร
ปฏิ บ ัติ งานของพนั ก งานไปสู่ ก ารฝึ กอบรม การ
พัฒนาและการจ่ายค่าตอบแทน
บริ ษทั สามารถทาให้พนักงานรู ้ สึกว่ามีความมัน่ คง
ในการทางาน
บริ ษัท มี เส้ น ทางความก้า วหน้ าในอาชี พ ให้ ก ั บ
พนักงานที่ชดั เจน
บริ ษทั ส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีโอกาสที่ จะเรี ยนรู ้
และเติบโตไปสู่ ตาแหน่งงานที่ดีข้ ึนในที่ทางาน
บริ ษทั มีการจัดทาแผนการฝึ กอบรมให้กบั พนักงาน
รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
บริ ษทั มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสมกับกาลังความสามารถของพนักงาน
บริ ษัท มี ร ะบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ ส ามารถ
แข่งขันกับองค์การอื่นในธุรกิจเดียวกันได้
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องสุ ขภาพอนามัยของพนักงาน
อย่างเพียงพอ
บริ ษั ท ส่ งเสริ มและจั ด ท ากิ จ กรรมเพื่ อ เชื่ อม
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน
บริ ษทั มีการจัดระบบให้คาปรึ กษาด้านการทางาน
และการพัฒนาความรู้แก่พนักงาน

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
มาก
น้ อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
146
68
35
(53.7)
(25.0)
(12.9)

เห็นด้วย
มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
12
(4.4)

เห็นด้วย
น้ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
11
(4.0)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
3.42
(มาก)

11
(4.0)

170
(62.5)

64
(23.5)

21
(7.7)

6
(2.5)

3.58
(มาก)

16
(5.9)

149
(54.8)

73
(26.8)

29
(10.7)

5
(1.8)

3.52
(มาก)

23
(8.5)
12
(4.4)
15
(5.5)
27
(9.9)
19
(7.0)
10
(3.7)
36
(13.2)
47
(17.3)
25
(9.2)

154
(56.6)
148
(54.4)
154
(56.6)
175
(64.3)
147
(54.0)
142
(52.2)
151
(55.5)
165
(60.7)
141
(51.8)

64
(23.5)
76
(27.9)
73
(26.8)
45
(16.5)
55
(20.2)
72
(26.5)
46
(16.9)
36
(13.2)
72
(26.5)

29
(10.7)
32
(11.8)
23
(8.5)
22
(8.1)
42
(15.4)
41
(15.1)
36
(13.2)
24
(8.8)
30
(11.0)

2
(0.7)
4
(1.5)
7
(2.6)
3
(1.1)
9
(3.3)
7
(2.6)
3
(1.1)
0
(0)
4
(1.5)

3.61
(มาก)
3.49
(มาก)
3.54
(มาก)
3.74
(มาก)
3.46
(มาก)
3.39
(เฉยๆ)
3.67
(มาก)
3.86
(มาก)
3.56
(มาก)
3.57
(มาก)

ค่าเฉลีย่ รวม
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จากตารางที่ 9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.57 และเมื่อ
พิจารณาปั จจัยย่อยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในแต่ละปั จจัย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากในปั จจัยย่อยจานวน 11 ปั จจัยดังต่อไปนี้ บริ ษทั มีการจัดวางแผนงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ไว้สาหรับแต่ละตาแหน่ งงานอย่างครบถ้วนและครอบคลุ ม บริ ษทั มี
การจัด ท าเอกสารที่ ร ะบุ ขี ด ความสามารถของบริ ษัท และพนั ก งาน รวมถึ ง ระบุ ไ ว้ถึ ง ความรู้
ความสามารถหรื อทักษะและคุณลักษณะของบุคคลที่จาเป็ นต่องานนั้นๆ บริ ษทั มีการเชื่อมโยงผลการ
ประเมิ นการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานไปสู่ การฝึ กอบรม การพัฒนาและการจ่ายค่าตอบแทน บริ ษ ทั
สามารถทาให้พนักงานรู ้ สึกว่ามี ความมัน่ คงในการทางาน บริ ษทั มี เส้ นทางความก้าวหน้าในอาชี พ
ให้กบั พนักงานที่ชดั เจน บริ ษทั ส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะเรี ยนรู ้และเติบโตไปสู่ ตาแหน่ ง
งานที่ดีข้ ึนในที่ทางาน บริ ษทั มีการจัดทาแผนการฝึ กอบรมให้กบั พนักงาน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ ยน
ตามความเหมาะสม บริ ษั ท มี ร ะบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเหมาะสมกั บ ก าลั ง
ความสามารถของพนักงาน บริ ษทั มี การดูแลเรื่ องสุ ขภาพอนามัยของพนักงานอย่างเพียงพอ บริ ษทั
ส่ งเสริ มและจัดทากิ จกรรมเพื่อเชื่ อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และบริ ษทั มีการจัดระบบให้
คาปรึ กษาด้านการทางานและการพัฒนาความรู ้แก่พนักงาน ส่ วนปั จจัยย่อยที่เหลือจานวน 1 ข้อ ได้แก่
บริ ษทั มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นในธุ รกิจเดี ยวกันได้ พบว่าผูส้ อบ
ถามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเฉย ๆ
ตารางที่ 10 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านภาวะผูน้ า

ด้านภาวะผู้นา

ผู้บ ัง คับ บัญ ชามี ก ารแจ้ง ผลการประเมิ น การ
ทางานให้พนักงานได้รับทราบถึ งผลการทางาน
อย่างสม่าเสมอ
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความสาคัญกับเรื่ องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

เห็นด้วย
มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
15
(5.5)
19
(7.0)

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
มาก
น้ อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
175
54
26
(64.3)
(19.9)
(9.6)
163
(59.9)

25

63
(23.2)

23
(8.5)

เห็นด้วย
น้ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
2
(0.7)
4
(1.5)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
3.64
(มาก)
3.63
(มาก)

ตารางที่ 10 (ต่ อ) แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัย
ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านภาวะผูน้ า

ด้านภาวะผู้นา

ผูบ้ งั คับบัญชามีการแจ้งให้พนักงานได้รับทราบ
ถึงความคาดหวังในการทางานของพนักงานแต่
ละหน่วยงาน
ผูบ้ งั คับบัญชามีก ารแนะนาและให้ แ นวทางใน
การทางานและความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน
ผู้บ ัง คับ บัญ ชามี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
พนักงานอย่างมีเหตุผลและเป็ นธรรม
ผูบ้ ังคับ บัญ ชามี วิสั ยทัศ น์ ก ว้างไกลและน ามา
ถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบ

เห็นด้วย
มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
24
(8.8)
31
(11.4)
27
(9.9)
32
(11.8)

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
มาก
น้ อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
181
49
16
(66.5)
(18.0)
(5.9)
170
(62.5)
165
(60.7)
165
(60.7)

ค่าเฉลีย่ รวม

47
(17.3)
61
(22.4)
47
(17.3)

21
(7.7)
15
(5.5)
25
(9.2)

เห็นด้วย
น้ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
2
(0.7)
3
(1.1)
4
(1.5)
3
(1.1)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
3.77
(มาก)
3.75
(มาก)
3.72
(มาก)
3.73
(มาก)
3.71
(มาก)

จากตารางที่ 10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
ในด้านภาวะผูน้ า โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.71 และเมื่อพิจารณาจากปัจจัย
ย่อยด้านภาวะผูน้ าแต่ละปั จจัย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากในทุก
ปั จจัยย่อย
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ตารางที่ 11 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม

ความผูกพันของพนักงานต่ อบริษทั ในภาพรวม

มี ค วามเชื่ อมั่น อย่ า งแรงกล้ า และยอมรั บ ต่ อ
เป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั
มีความเต็ม ใจที่ จะทุ่ มเทความพยายามอย่างเต็ม ที่
เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความ
เป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป
มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะรั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะ
เกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน
บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย

เห็นด้วย
มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
24
(8.8)
53
(19.5)
49
(18.0)
36
(13.2)
50
(18.4)

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
มาก
น้ อย
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
171
63
12
(62.9)
(23.2)
(4.4)
178
34
7
(65.4)
(12.5)
(2.6)
146
69
6
(53.7)
(25.4)
(2.2)
182
45
7
(66.9)
(16.5)
(2.6)
161
48
13
(59.2)
(17.6)
(4.8)

ค่าเฉลีย่ รวม

เห็นด้วย
น้ อยที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
2
(0.7)
0
(0)
2
(0.7)
2
(0.7)
0
(0)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
3.75
(มาก)
4.02
(มาก)
3.86
(มาก)
3.89
(มาก)
3.91
(มาก)
3.89
(มาก)

จากตารางที่ 11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
ในด้านภาพรวม โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.89 และเมื่อพิจารณาจากปั จจัย
ย่อยด้านความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมแต่ละปั จจัย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกปัจจัย โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ย 4.02) ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าบริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.91) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พร้ อมที่ จะรับ ความเปลี่ ย นแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ นไม่ ว่าต่ อบริ ษ ทั หรื อต่อหน้าที่ ก ารงาน (ค่ าเฉลี่ ย 3.89)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของ
บริ ษ ทั ต่ อไป (ค่ าเฉลี่ ย 3.86) และผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรั บ ต่ อ
เป้ าหมายและค่านิยมของบริ ษทั (ค่าเฉลี่ย 3.75) ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ ยและระดับความคิดเห็ นต่อองค์การของพนักงานในด้านองค์การ ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผูน้ าและความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
องค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การ
ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า
ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม

ค่ าเฉลีย่
3.67
3.63
3.57
3.71
3.89

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 12 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ต่อองค์การในด้าน
ความผูก พัน ของพนัก งานต่ อบริ ษ ัท ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วยมาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.89 และเมื่ อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การทั้ง 4 ด้าน
อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยมาก โดยระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ด้า นภาวะผูน้ ามี ค่ า มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 3.71)
รองลงมาคือ ด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ย 3.67) ด้านงาน (ค่าเฉลี่ย 3.63) และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(ค่าเฉลี่ย 3.57) ตามลาดับ
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ตอนที่ 2.2 ความสั ม พั นธ์ ของปั จ จั ยส่ วนบุ ค คลที่ มี อิทธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ดเห็ น ต่ อ
องค์ ประกอบความผูกพันของพนักงานในด้ านองค์ การ ด้ านงาน ด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
ด้ านภาวะผู้นา
ตารางที่ 13 แสดงค่ าเฉลี่ ย และระดับ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อความผูก พัน ต่ อองค์ก าร
จาแนกตามเพศ
เพศ
องค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การ

ชาย (n=112)
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
3.78
มาก
3.71
มาก
3.71
มาก
3.77
มาก

ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า

หญิง (n=160)
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
3.58
มาก
3.57
มาก
3.48
มาก
3.66
มาก

จากตารางที่ 13 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มี ความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัยที่ มี ผลต่ อ
ความผูกพันต่อองค์การทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และ
ด้านภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ ด้านองค์การสู งที่สุด
(ค่าเฉลี่ ย3.78) รองลงมาคือด้านภาวะผูน้ า (ค่าเฉลี่ ย 3.77) และด้านงาน ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์
(ค่าเฉลี่ย 3.71) ซึ่ งได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันเป็ นลาดับสุ ดท้าย
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับ
เห็ น ด้ว ยมากทุ ก ด้า น โดยเรี ย งตามล าดับ ค่ า เฉลี่ ย ได้ดัง นี้ ด้า นภาวะผู้น าสู ง ที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 3.66)
รองลงมาคือด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ ย 3.58) ด้านงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.57) และด้านพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
(ค่าเฉลี่ย 3.48) เป็ นลาดับสุ ดท้าย
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ตารางที่ 14 แสดงค่ าเฉลี่ ย และระดับ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อความผูก พัน ต่ อองค์ก าร
จาแนกตามอายุ
อายุ
องค์ ประกอบของความผูกพันต่ อ
องค์ การ
ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า

18 - 25 ปี

26 - 35 ปี

36 - 45 ปี

46 ปี ขึน้ ไป

(n=59)
ค่าเฉลีย่
แปลผล

(n=127)
ค่าเฉลีย่
แปลผล

(n=65)
ค่าเฉลีย่
แปลผล

(n=21)
ค่าเฉลีย่
แปลผล

3.60
มาก
3.63
มาก
3.55
มาก
3.76
มาก

3.65
มาก
3.63
มาก
3.54
มาก
3.61
มาก

3.68
มาก
3.62
มาก
3.57
มาก
3.83
มาก

3.90
มาก
3.61
มาก
3.81
มาก
3.75
มาก

จากตารางที่ 14 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 18-25 ปี มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่มี
ผลต่ อความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับ เห็ นด้วยมากทุ กด้าน เรี ยงลาดับ ตามค่าเฉลี่ ยได้ดงั นี้ ด้าน
ภาวะผูน้ าสู งที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 3.76) รองลงมาคือ ด้านงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.63) ด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ ย 3.60)
และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.55) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-35ปี มี ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ ด้านองค์การสู งที่สุด (ค่าเฉลี่ย
3.65) รองลงมาคื อ ด้า นงาน (ค่ า เฉลี่ ย 3.63) ด้า นภาวะผู้น า (ค่ า เฉลี่ ย 3.61) และด้านการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.54) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 36-45ปี มี ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์ก ารอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยมากทุ ก ด้า น เรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย ได้ดัง นี้ ด้านภาวะผูน้ าสู งที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 3.83) รองลงมาคือ ด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ ย 3.68) ด้านงาน (ค่าเฉลี่ย 3.62) และด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.57) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า 46 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ ด้านองค์การสู งที่สุด
(ค่าเฉลี่ ย 3.90) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.81) ด้านภาวะผูน้ า (ค่าเฉลี่ ย
3.75) และด้านงาน (ค่าเฉลี่ย 3.61) ตามลาดับ
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ตารางที่ 15 แสดงค่ าเฉลี่ ย และระดับ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อความผูก พัน ต่ อองค์ก าร
จาแนกตามสถานภาพสมรส

องค์ ประกอบของความผูกพันต่ อ
องค์ การ
ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า

โสด
(n=140)

สถานภาพสมรส
สมรส
(n=120)

หย่ าร้ าง / หม้ าย
(n=12)

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

3.60
มาก
3.63
มาก
3.51
มาก
3.64
มาก

3.70
มาก
3.61
มาก
3.61
มาก
3.75
มาก

4.10
มาก
3.73
มาก
3.88
มาก
3.99
มาก

จากตารางที่ 15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพ โสด มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากทุ กด้าน เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ยได้ดงั นี้ ด้าน
ภาวะผูน้ าสู งที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 3.64) รองลงมาคือ ด้านงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.63) ด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ ย 3.60)
และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.51) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์ก ารอยู่ในระดับ เห็ นด้วยมากทุ ก ด้าน เรี ยงลาดับ ตามค่าเฉลี่ ยได้ดังนี้ ด้านภาวะผูน้ าสู งที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย 3.75) รองลงมาคือ ด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ย 3.70) ด้านงานและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(ค่าเฉลี่ย 3.51) เท่ากัน ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ ด้านองค์การสู งที่สุด
(ค่าเฉลี่ ย 4.10) รองลงมาคือ ด้านภาวะผูน้ า (ค่าเฉลี่ ย 3.99) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (ค่าเฉลี่ ย
3.88) และด้านงาน (ค่าเฉลี่ย 3.73) ตามลาดับ
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ตารางที่ 16 แสดงค่ าเฉลี่ ย และระดับ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อความผูก พัน ต่ อองค์ก าร
จาแนกตามระดับการศึกษา

องค์ ประกอบของความผูกพัน
ต่ อองค์ การ

ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้ า น การพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า

ตา่ กว่ า ม.6
(n=91)

ระดับการศึกษา
ม.6 / ปวช. อนุปริญญา / ปริญญาตรี
(n=77)
ปวส.
(n=74)
(n=24)

ปริญญาโท
(n=6)

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

3.92
มาก
3.78
มาก
3.79
มาก

3.66
มาก
3.60
มาก
3.63
มาก

3.65
มาก
3.69
มาก
3.59
มาก

3.39
เฉยๆ
3.47
มาก
3.27
เฉยๆ

3.22
เฉยๆ
3.29
เฉยๆ
3.15
เฉยๆ

3.87
มาก

3.72
มาก

3.81
มาก

3.49
มาก

3.33
เฉยๆ

จากตารางที่ 16 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่ มระดับการศึ กษาต่ ากว่า ม.6 มีความ
คิ ดเห็ นต่อปั จจัยที่ มีผ ลต่ อความผูก พันต่อองค์ก ารอยู่ในระดับ เห็ นด้วยมากทุ ก ด้าน เรี ยงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ ยได้ดงั นี้ ด้านองค์การสู งที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 3.92) รองลงมาคือ ด้านภาวะผูน้ า (ค่าเฉลี่ ย 3.87) ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.79) และด้านงาน (ค่าเฉลี่ย 3.78) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มระดับการศึกษา ม.6 / ปวช. มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ ด้านภาวะผูน้ า
สู งที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย 3.72) รองลงมาคือ ด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ ย 3.66) ด้านการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
(ค่าเฉลี่ย 3.63) และด้านงาน (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มระดับการศึกษา อนุ ปริ ญญา / ปวส. มีความคิดเห็นต่อปั จจัย
ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ ด้าน
ภาวะผูน้ าสู งที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 3.81) รองลงมาคือ ด้านงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.69) ด้านองค์การ(ค่าเฉลี่ ย 3.65)
และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.59) ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วยมาก เรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย ได้ดัง นี้ ด้า นภาวะผู้น า
(ค่าเฉลี่ย 3.49) รองลงมาคือ ด้านงาน (ค่าเฉลี่ย 3.47) และมีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การอยูใ่ นระดับเฉยๆ เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ ด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ ย 3.39) และด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.27) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารอยู่ใ นระดับ เฉยๆทุ ก ด้าน เรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย ได้ดัง นี้ ด้า นภาวะผูน้ า
(ค่าเฉลี่ย 3.33) รองลงมาคือ ด้านงาน (ค่าเฉลี่ย 3.29) ด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ย 3.22) และด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.15) ตามลาดับ
ตารางที่ 17 แสดงค่ าเฉลี่ ย และระดับ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อความผูก พัน ต่ อองค์ก าร
จาแนกตามอายุการทางาน

องค์ ประกอบของความ
ผูกพันต่ อองค์ การ

ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้านการพัฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า

น้ อยกว่ า 1 ปี
(n=39)

1 – 5 ปี
(n=111)

อายุการทางาน
6 – 10 ปี
(n=59)

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

3.52
มาก
3.48
มาก
3.41
มาก

3.69
มาก
3.68
มาก
3.60
มาก

3.69
มาก
3.64
มาก
3.57
มาก

3.62
มาก
3.61
มาก
3.59
มาก

3.82
มาก
3.60
มาก
3.65
มาก

3.63
มาก

3.73
มาก

3.69
มาก

3.73
มาก

3.72
มาก

11 – 15 ปี
(n=46)

มากกว่ า 15
ปี
(n=17)

จากตารางที่ 17 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี มีความ
คิ ดเห็ นต่อปั จจัยที่ มีผ ลต่ อความผูก พันต่อองค์ก ารอยู่ในระดับ เห็ นด้วยมากทุ ก ด้าน เรี ยงล าดับตาม
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ค่าเฉลี่ ยได้ดงั นี้ ด้านภาวะผูน้ าสู งที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.63) รองลงมาคือ ด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ ย 3.52) ด้าน
งาน (ค่าเฉลี่ย 3.48) และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.41) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการทางาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากทุกด้าน เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ยได้ดงั นี้ ด้านภาวะผูน้ าสู ง
ที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 3.73) รองลงมาคือ ด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ ย 3.69) ด้านงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.68) และด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่ ม อายุก ารท างาน 6-10 ปี มี ความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัยที่ มีผ ลต่ อ
ความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยมากทุกด้าน เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ยได้ดงั นี้ ด้านองค์การ
และด้านภาวะผูน้ าสู งที่สุดเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 3.69) รองลงมาคือ ด้านงาน (ค่าเฉลี่ย 3.64) และด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.57) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่ มอายุการทางาน 11-15 ปี มี ความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่ มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ ด้านภาวะผูน้ า
สู งที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.73) รองลงมาคือ ด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ย 3.62) ด้านงาน (ค่าเฉลี่ย 3.61) และด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.59) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการทางานมากกว่า 15 ปี มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ ด้านองค์การ
สู งที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 3.82) รองลงมาคือ ด้านภาวะผูน้ า (ค่าเฉลี่ ย 3.72) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
(ค่าเฉลี่ย 3.65) และด้านงาน (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ
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ตารางที่ 18 แสดงค่ าเฉลี่ ย และระดับ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อความผูก พัน ต่ อองค์ก าร
จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
องค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การ

ฝ่ ายปฏิบัตกิ าร
(n=262)
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
3.69
มาก
3.64
มาก
3.60
มาก
3.73
มาก

ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า

ฝ่ ายบริหาร
(n=10)
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
3.04
เฉยๆ
3.28
เฉยๆ
2.91
เฉยๆ
3.02
เฉยๆ

จากตารางที่ 18 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่งงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ มีความคิดเห็นต่อ
ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้
ด้านภาวะผูน้ าสู งที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย 3.73) รองลงมาคื อ ด้านองค์ก าร (ค่ าเฉลี่ ย 3.69) ด้านงาน (ค่ าเฉลี่ ย
3.64) และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามตาแหน่ งงานฝ่ ายบริ หาร มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อปั จจัยที่ มี ผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับเฉยๆ ทุกด้าน เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ยได้ดงั นี้ ด้านงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.28)
รองลงมาคือ ด้านองค์การ (ค่าเฉลี่ย 3.04) ด้านภาวะผูน้ า (ค่าเฉลี่ย 3.02) และด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 2.91) ตามลาดับ
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4.3 ส่ วนที่ 3 ข้ อมู ลเกี่ยวกับ ความผูก พันต่ อองค์ การของพนักงาน บริ ษั ท พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้
จากัด
ตอนที่ 3.1 ระดับความผูกพันต่ อองค์ การของ บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด
ตารางที่ 19 แสดงระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม
ค่ าเฉลีย่ ระดับความ
คิดเห็น
มีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยม
3.75
ของบริ ษทั
มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
4.02
บริ ษทั เป็ นหลัก
มี ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะคงไว้ซ่ ึ ง ความเป็ นพนักงาน
3.86
(สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป
มีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั
3.89
หรื อต่อหน้าที่การงาน
บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย
3.91
ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานในภาพรวม

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.89

การแปลผลระดับ
ความผูกพัน
Engaged
Engaged
Engaged
Engaged
Engaged
Engaged

จากตารางที่ 19 ผลการศึ ก ษาระดับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารในภาพรวมของบริ ษ ัท
พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด พบว่าพนักงานผูต้ อบแบบสอบถามมีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged
Employee)โดยมีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.89 และเมื่อพิจารณาระดับความคิ ดเห็ นต่อประเด็นข้อคาถาม
ย่อยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษ ัท เป็ นหลัก มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 4.02 รองลงมาคื อ บริ ษ ัท เป็ นองค์ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลื อ กท างานด้ว ย มี ค่ า เฉลี่ ย 3.91 ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะรั บ ความ
เปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้นไม่ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน มีค่าเฉลี่ ย 3.89 ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป มีค่าเฉลี่ย
3.86 และผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของ
บริ ษทั มีค่าเฉลี่ย 3.75 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3.2 ความสั ม พั น ธ์ ของปั จ จั ยส่ วนบุ ค คลที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์ การของพนักงาน
ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ ยระดับความผูกพันต่อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวม จาแนก
ตามเพศ
เพศ
ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานในภาพรวม

มีความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิยมของ
บริ ษทั
มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นหลัก
มี ค วามปรารถนาอย่า งแรงกล้า ที่ จ ะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนั ก งาน
(สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป
มีความพร้อมที่ จะรับความเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั
หรื อต่อหน้าที่การงาน
บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย
ค่ าเฉลีย่ รวม

ชาย (n=112)
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
3.85
มาก
4.01
มาก
3.93
มาก
3.98
มาก
3.96
มาก
3.95
Engaged

หญิง (n=160)
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
3.68
มาก
4.03
มาก
3.81
มาก
3.83
มาก
3.88
มาก
3.85
Engaged

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคาถามย่อยจานวน 5 ข้อในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ

จากตารางที่ 20 พบว่า พนั ก งานเพศชายและเพศหญิ ง มี ค วามผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มี ค วามผูก พัน ต่ อ องค์ก าร (Engaged Employee)โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.95 และ3.85
ตามล าดับ โดยกลุ่ ม พนัก งานเพศชาย มี ระดับ ความคิ ดเห็ นต่อประเด็ นข้อคาถามย่อยในด้านความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย
ได้ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ย 4.01) รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิ ดขึ้นไม่ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.98) บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.96) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
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คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ย 3.93) และผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิยมของบริ ษทั (ค่าเฉลี่ย 3.85) ตามลาดับ
สาหรับ กลุ่ มพนักงานเพศหญิง มี ระดับความคิดเห็ นต่อประเด็นข้อคาถามย่อยในด้าน
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยมากทุ กข้อ โดยเรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ ยได้ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ ย 4.03) รองลงมา คือ บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ ผตู้ อบแบบสอบถาม
เลื อกท างานด้ว ย (ค่าเฉลี่ ย 3.88) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความพร้ อมที่ จะรับความเปลี่ ยนแปลงที่ จะ
เกิ ดขึ้ นไม่ ว่าต่ อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่ การงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.83) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่ จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ ก ภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 3.81) และ
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามเชื่ อ มั่น อย่างแรงกล้าและยอมรั บ ต่ อเป้ าหมายและค่ า นิ ย มของบริ ษ ัท
(ค่าเฉลี่ย 3.68) ตามลาดับ
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ ยระดับความผูกพันต่อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวม จาแนก
ตามอายุ
อายุ
ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานใน
ภาพรวม

มี ความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับ ต่อ
เป้ าหมายและค่านิยมของบริ ษทั
มี ความเต็ม ใจที่ จะทุ่ มเทความพยายามอย่าง
เต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะคงไว้ซ่ ึ ง
ความเป็ นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั
ต่อไป
มีความพร้อมที่ จะรับความเปลี่ยนแปลงที่ จะ
เกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน
บริ ษ ัท เป็ นองค์ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ที่ เลื อ กท างาน
ด้วย
ค่ าเฉลีย่ รวม

18 - 25 ปี

26 - 35 ปี

36 - 45 ปี

46 ปี ขึน้ ไป

(n=59)

(n=127)

(n=65)

(n=21)

ค่ าเฉลีย่
แปลผล
3.64
มาก
3.90
มาก
3.63
มาก

ค่ าเฉลีย่
แปลผล
3.74
มาก
4.01
มาก
3.80
มาก

ค่ าเฉลีย่
แปลผล
3.78
มาก
4.15
มาก
4.11
มาก

ค่ าเฉลีย่
แปลผล
3.95
มาก
4.00
มาก
4.10
มาก

3.86
มาก
3.73
มาก
3.75
Engaged

3.83
มาก
3.84
มาก
3.84
Engaged

3.95
มาก
4.12
มาก
4.02
Engaged

4.14
มาก
4.19
มาก
4.08
Engaged

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคาถามย่อยจานวน 5 ข้อในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ

จากตารางที่ 21 พบว่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในด้านภาพรวมของพนักงาน
ในทุกกลุ่มอายุ อยูใ่ นระดับมีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) โดยมีค่าเฉลี่ยตามกลุ่มอายุ
ดังนี้ กลุ่มอายุ 18-25 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.75) กลุ่ มอายุ 26-35 ปี (ค่าเฉลี่ ย 3.84) กลุ่มอายุ 36-45 ปี (ค่าเฉลี่ ย
4.02) และกลุ่มอายุ 46 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 4.08)
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุ 18-25 ปี มีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ต่อประเด็นข้อคาถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ เรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษ ัท เป็ นหลัก (ค่ า เฉลี่ ย 3.90) รองลงมาคื อ ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะรั บ ความ
เปลี่ ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย 3.86) บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดี
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ที่สุด ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.73) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่าง
แรงกล้า และยอมรั บต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั (ค่าเฉลี่ ย 3.64) และผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ย
3.63) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุ 26-35 ปี มีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยมาก
ต่อประเด็นข้อคาถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ เรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ ย 4.01) รองลงมาคือ บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือก
ทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.84) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่
ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.83) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่ จ ะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนั ก งาน (สมาชิ ก ภาพ) ของบริ ษั ท ต่ อ ไป (ค่ า เฉลี่ ย 3.80) และผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั (ค่าเฉลี่ ย
3.74) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุ 36-45 ปี มีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยมาก
ต่อประเด็นข้อคาถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ เรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ ย 4.15) รองลงมาคือ บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามเลือก
ทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.12) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ น
พนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.11) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะรับ
ความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นไม่ ว่า ต่ อ บริ ษ ัท หรื อ ต่ อ หน้ า ที่ ก ารงาน (ค่ า เฉลี่ 3.95) และผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั (ค่าเฉลี่ ย
3.78) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุ 46 ปี ขึ้นไป มีระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วย
มากต่ อ ประเด็ น ข้อ ค าถามย่ อ ยในด้า นความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารของพนัก งานในภาพรวมทุ ก ข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย
4.19) รองลงมาคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้ อมที่จะรับความเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นไม่ว่าต่อ
บริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ ย 4.14) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนัก งาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.10) ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ย 4.00) และ
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรั บ ต่ อเป้ าหมายและค่ านิ ยมของบริ ษ ัท
(ค่าเฉลี่ย 3.95) ตามลาดับ
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ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ ยระดับความผูกพันต่อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวม จาแนก
ตามสถานภาพสมรส

ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานใน
ภาพรวม

มี ค วามเชื่ อ มั่น อย่ า งแรงกล้า และยอมรั บ ต่ อ
เป้ าหมายและค่านิยมของบริ ษทั
มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึงความ
เป็ นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป
มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะรั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะ
เกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน
บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย
ค่ าเฉลีย่ รวม

โสด
(n=140)
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
3.64
มาก
3.94
มาก
3.69
มาก
3.84
มาก
3.76
มาก
3.77
Engaged

สถานภาพสมรส
สมรส
(n=120)
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
3.85
มาก
4.09
มาก
4.02
มาก
3.93
มาก
4.04
มาก
3.99
Engaged

หย่ าร้ าง / หม้ าย
(n=12)
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
4.00
มาก
4.25
มากที่สุด
4.25
มากที่สุด
4.25
มากที่สุด
4.33
มากที่สุด
4.22
Engaged

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคาถามย่อยจานวน 5 ข้อในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพสมรส

จากตารางที่ 22 พบว่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในด้านภาพรวมของผูต้ อบ
แบบสอบถามกลุ่ มสถานภาพโสด กลุ่ มสถานภาพสมรส และกลุ่ มสถานภาพหย่าร้ าง/หม้าย อยู่ใน
ระดับมีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) โดยมีค่าเฉลี่ย 3.77 3.99 และ 4.22 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มสถานภาพโสด มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ต่อประเด็นข้อคาถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ เรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษ ัท เป็ นหลั ก (ค่ า เฉลี่ ย 3.94) รองลงมาคื อ ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะรั บ ความ
เปลี่ ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย 3.84) บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดี
ที่สุด ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกท างานด้วย (ค่าเฉลี่ ย 3.76) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่ จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ ก ภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 3.69) และ
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ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรั บ ต่ อเป้ าหมายและค่ านิ ยมของบริ ษ ัท
(ค่าเฉลี่ย 3.64) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มสถานภาพสมรส มีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มากต่ อ ประเด็ น ข้อ ค าถามย่ อ ยในด้า นความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานในภาพรวมทุ ก ข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อ
ประโยชน์ ข องบริ ษ ัท เป็ นหลัก (ค่ า เฉลี่ ย 4.09) รองลงมาคื อ บริ ษ ัท เป็ นองค์ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.04) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนัก งาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.02) ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพร้อมที่จะรับความเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ 3.93)
และผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั
(ค่าเฉลี่ย 3.85) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย มีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มากที่ สุดต่ อประเด็นข้อคาถามย่อย ได้แก่ บริ ษ ทั เป็ นองค์ก ารที่ดีที่ สุด ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อก
ทางานด้วย (ค่าเฉลี่ ย 4.33) รองลงมาคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป และผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่
จะรับความเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นไม่ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย
4.25) และผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากต่อประเด็นข้อคาถามย่อย
ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั
(ค่าเฉลี่ย 4.00)
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ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ ยระดับความผูกพันต่อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวม จาแนก
ตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานใน
ภาพรวม

มี ความเชื่ อ มัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรั บต่ อ
เป้ าหมายและค่านิยมของบริ ษทั
มี ค วามเต็ม ใจที่ จ ะทุ่ ม เทความพยายามอย่าง
เต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
มี ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะคงไว้ซ่ ึ ง
ความเป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั
ต่อไป
มีความพร้อมที่ จะรับความเปลี่ยนแปลงที่ จะ
เกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน
บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย
ค่ าเฉลีย่ รวม

ต่ากว่า ม.6
(n=91)

ม.6 / ปวช.
(n=77)

ปริญญาตรี
(n=74)

ปริญญาโท
(n=6)

ค่าเฉลีย่
แปลผล

อนุปริญญา /
ปวส.
(n=24)
ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

3.91
มาก
4.12
มาก
4.11
มาก

3.87
มาก
4.04
มาก
3.92
มาก

3.75
มาก
4.04
มาก
3.92
มาก

3.42
มาก
3.89
มาก
3.49
มาก

3.67
มาก
3.67
มาก
3.67
มาก

4.03
มาก
4.13
มาก
4.06
Engaged

3.95
มาก
4.06
มาก
3.97
Engaged

3.79
มาก
3.96
มาก
3.89
Engaged

3.70
มาก
3.51
มาก
3.60
Engaged

3.83
มาก
3.33
เฉยๆ
3.63
Engaged

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคาถามย่อยจานวน 5 ข้อในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับการศึกษา

จากตารางที่ 23 พบว่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในด้านภาพรวมของผูต้ อบ
แบบสอบถามกลุ่มระดับการศึ กษาต่ ากว่า ม.6 กลุ่มระดับการศึ กษา ม.6/ปวช. กลุ่มระดับการศึกษา
อนุปริ ญญา/ปวส. กลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาโท อยูใ่ นระดับมี
ความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06 3.97 3.89 3.60 และ 3.63 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มระดับการศึกษาต่ากว่า ม.6 มีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมากต่อประเด็นข้อคาถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย
4.13) รองลงมาคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ ย 4.12) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ ง
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ความเป็ นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.11) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่
จะรับความเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย 4.03) และผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั (ค่าเฉลี่ ย
3.91) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มระดับการศึกษาม.6/ปวช. มีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมากต่อประเด็นข้อคาถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย
4.06) รองลงมาคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ย 4.04) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิ ดขึ้ นไม่ ว่าต่ อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่ การงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.95) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่ จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ ก ภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 3.92) และ
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรั บ ต่ อเป้ าหมายและค่ านิ ยมของบริ ษ ัท
(ค่าเฉลี่ย 3.87) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส. มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับเห็ นด้วยมากต่อประเด็นข้อคาถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม
ทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ ย 4.04) รองลงมาคือ บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ ผตู้ อบ
แบบสอบถามเลือกทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.96) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนัก งาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 3.92) ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย 3.79)
และผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั
(ค่าเฉลี่ย 3.75) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมากต่อประเด็นข้อคาถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ ย 3.89) รองลงมาคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย 3.70) บริ ษทั เป็ นองค์การ
ที่ดีที่สุด ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.51) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่ จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ ก ภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 3.49) และ
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรั บ ต่ อเป้ าหมายและค่ านิ ยมของบริ ษ ัท
(ค่าเฉลี่ย 3.42) ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
เห็ น ด้ว ยมากต่ อ ประเด็ น ข้อ ค าถามย่อ ย ได้แ ก่ ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะรั บ ความ
เปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ นไม่ ว่าต่ อบริ ษ ทั หรื อต่ อหน้าที่ การงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.83) รองลงมาคือ ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ค วามเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรั บ ต่ อเป้ าหมายและค่ านิ ยมของบริ ษ ทั ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความเต็มใจที่ จะทุ่ม เทความพยายามอย่างเต็ม ที่ เพื่ อประโยชน์ ของบริ ษทั เป็ นหลัก
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของ
บริ ษทั ต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.67) และผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
เฉยๆต่อประเด็นข้อคาถามย่อย ได้แก่ บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่ สุด ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกทางาน
ด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.33)
ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ ยระดับความผูกพันต่อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวม จาแนก
ตามอายุการทางาน
อายุการทางาน
ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงาน
ในภาพรวม

มี ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า งแรงกล้ า และ
ยอมรั บต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของ
บริ ษทั
มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของบริ ษ ัท
เป็ นหลัก
มี ค วามปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จ ะ
คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ ก
ภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป
มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ที่ จ ะ รั บ ค ว า ม
เปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นไม่ ว่ า ต่ อ
บริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน

น้ อยกว่า 1 ปี
(n=39)

1 – 5 ปี
(n=111)

6 – 10 ปี
(n=59)

11 – 15 ปี
(n=46)

มากกว่า 15 ปี
(n=17)

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

ค่าเฉลีย่
แปลผล

3.36
เฉยๆ

3.77
มาก

3.81
มาก

3.85
มาก

4.00
มาก

3.74
มาก

4.03
มาก

4.07
มาก

4.20
มาก

3.94
มาก

3.46
มาก

3.86
มาก

3.81
มาก

4.15
มาก

4.12
มาก

3.82
มาก

3.90
มาก

3.90
มาก

3.87
มาก

4.06
มาก
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ตารางที่ 24 (ต่ อ) แสดงค่ าเฉลี่ ยระดับ ความผูก พันต่ อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวม
จาแนกตามอายุการทางาน
อายุการทางาน
ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงาน
ในภาพรวม

น้ อยกว่า 1 ปี
(n=39)
ค่าเฉลีย่
แปลผล

1 – 5 ปี
(n=111)
ค่าเฉลีย่
แปลผล

6 – 10 ปี
(n=59)
ค่าเฉลีย่
แปลผล

11 – 15 ปี
(n=46)
ค่าเฉลีย่
แปลผล

มากกว่า 15 ปี
(n=17)
ค่าเฉลีย่
แปลผล

บริ ษ ัท เป็ นองค์ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ที่ เลื อ ก
ทางานด้วย
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.54
มาก
3.58
Engaged

3.86
มาก
3.88
Engaged

4.02
มาก
3.92
Engaged

4.17
มาก
4.05
Engaged

4.06
มาก
4.04
Engaged

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคาถามย่อยจานวน 5 ข้อในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุการทางาน

จากตารางที่ 24 พบว่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในด้านภาพรวมของผูต้ อบ
แบบสอบถามกลุ่มอายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี กลุ่มอายุการทางาน 1-5 ปี กลุ่มอายุการทางาน 6 -10 ปี
กลุ่ ม อายุก ารท างาน 11-15 ปี และกลุ่ ม อายุก ารท างานมากกว่า 15 ปี อยู่ใ นระดับ มี ค วามผูก พันต่ อ
องค์การ (Engaged Employee) โดยมีค่าเฉลี่ย 3.58 3.88 3.92 4.05 และ 4.04 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
เห็ น ด้ว ยมากต่ อ ประเด็ น ข้อ ค าถามย่อ ย ได้แ ก่ ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะรั บ ความ
เปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ นไม่ ว่าต่ อบริ ษ ทั หรื อต่ อหน้าที่ การงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.82) รองลงมาคือ ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความเต็มใจที่ จะทุ่ม เทความพยายามอย่างเต็ม ที่ เพื่ อประโยชน์ ของบริ ษทั เป็ นหลัก
(ค่าเฉลี่ ย 3.74) บริ ษ ทั เป็ นองค์ก ารที่ ดีที่ สุ ด ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกท างานด้ว ย (ค่ าเฉลี่ ย 3.54)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของ
บริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ย 3.46) และผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเฉยๆต่อประเด็น
ข้อคาถามย่อย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและ
ค่านิยมของบริ ษทั (ค่าเฉลี่ย 3.36)
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการทางาน 1-5 ปี มีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ น
ด้วยมากต่ อประเด็นข้อค าถามย่อยในด้านความผูก พันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุ ก ข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ ย 4.03) รองลงมาคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะรับ
ความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นไม่ ว่ า ต่ อ บริ ษั ท หรื อต่ อ หน้ า ที่ ก ารงาน (ค่ า เฉลี่ ย 3.90) ผู้ต อบ
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แบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั
ต่อไป บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกทางานด้วย มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย
3.86) และผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของ
บริ ษทั (ค่าเฉลี่ย 3.77) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการทางาน 6-10 ปี มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็ น
ด้วยมากต่ อประเด็นข้อค าถามย่อยในด้านความผูก พันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุ ก ข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อ
ประโยชน์ ข องบริ ษ ัท เป็ นหลัก (ค่ า เฉลี่ ย 4.07) รองลงมาคื อ บริ ษ ัท เป็ นองค์ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลื อ กท างานด้ว ย (ค่ า เฉลี่ ย 4.02) ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะรั บ ความ
เปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้นไม่ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.90) ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิยมของบริ ษทั ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษ ทั ต่ อไป มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.81) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่ มอายุการทางาน 11-15 ปี มี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากต่อประเด็นข้อคาถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อ
ประโยชน์ ข องบริ ษ ัท เป็ นหลัก (ค่ า เฉลี่ ย 4.20) รองลงมาคื อ บริ ษ ัท เป็ นองค์ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.17) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนัก งาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.15) ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย 3.87)
และผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.85) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่ ม อายุก ารท างานมากกว่า 15 ปี มี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ใน
ระดับเห็ นด้วยมากต่อประเด็นข้อคาถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม
ทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความ
เป็ นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.12) รองลงมาคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน บริ ษทั เป็ นองค์การ
ที่ดีที่สุด ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกทางานด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.06) ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย
4.00) และผูต้ อบแบบสอบถามมี ความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่ อประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ย 3.94) ตามลาดับ
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ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ ยระดับความผูกพันต่อองค์การของผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวม จาแนก
ตามตาแหน่งงาน

ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานในภาพรวม

มีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยม
ของบริ ษทั
มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นหลัก
มี ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะคงไว้ซ่ ึ ง ความเป็ นพนัก งาน
(สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป
มีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั
หรื อต่อหน้าที่การงาน
บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตาแหน่ งงาน
ฝ่ ายปฏิบัตกิ าร
ฝ่ ายบริหาร
(n=262)
(n=10)
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
แปลผล
3.76
3.30
มาก
เฉยๆ
4.04
3.50
มาก
มาก
3.88
3.40
มาก
เฉยๆ
3.90
3.70
มาก
มาก
3.94
3.10
มาก
เฉยๆ
3.90
3.40
Engaged
Not-Engaged

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคาถามย่อยจานวน 5 ข้อในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตาแหน่งงาน

จากตารางที่ 25 พบว่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในด้านภาพรวมของผูต้ อบ
แบบสอบถามฝ่ ายปฏิบตั ิการอยูใ่ นระดับมีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) โดยมีค่าเฉลี่ย
3.90 สาหรับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในด้านภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามฝ่ ายบริ หาร
อยูใ่ นระดับไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Not-Engaged Employee) โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40
ผูต้ อบแบบสอบถามฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ มี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วยมากต่ อ
ประเด็ นข้อค าถามย่อยในด้านความผูก พัน ต่อองค์ก ารของพนัก งานในภาพรวมทุ ก ข้อ เรี ยงล าดับ
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ ย 4.04) รองลงมาคือ บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ ผตู้ อบแบบสอบถามเลือก
ท างานด้ ว ย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั น (ค่ า เฉลี่ ย 3.94) ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะรั บ ความ
เปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้นไม่ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.90) ผูต้ อบแบบสอบถามมี
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ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ย
3.88) และผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของ
บริ ษทั มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.76) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามฝ่ ายบริ หาร มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากต่อประเด็น
ข้อคาถามย่อย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อ
บริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย 3.70) รองลงมาคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างเต็ม ที่ เพื่ อประโยชน์ ข องบริ ษ ทั เป็ นหลัก (ค่าเฉลี่ ย 3.50) ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เฉยๆต่อประเด็น ข้อคาถามย่อย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป (ค่าเฉลี่ย 3.40)
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรั บ ต่ อเป้ าหมายและค่ านิ ยมของบริ ษ ัท
(ค่าเฉลี่ย 3.30) และบริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกทางานด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.10)
ตามลาดับ
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ตอนที่ 3.3 ความสั มพันธ์ ของปั จจัยส่ วนบุคคล (ข้ อมูลทั่วไป) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่ อระดับความคิดเห็นในด้ านองค์ การ ด้ านงาน ด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้ านภาวะผู้นา
ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั จาแนกตามเพศ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อระดับความผูกพันของ
พนักงานต่ อบริษัท
ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า

เพศ
ชาย
(n=112)
3.78
3.71
3.71
3.77

หญิง
(n=160)
3.58
3.57
3.48
3.66

T-value

Sig

2.637
1.817
3.117
1.430

0.009*
0.070
0.002*
0.154

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
หมายเหตุ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผูน้ า
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ

จากตารางที่ 26 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิ งมี ความคิ ดเห็ นต่ อ
ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระดับ ความผูก พัน ของพนั ก งานต่ อ บริ ษ ัท ในด้า นองค์ ก ารและด้านการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านงานและด้านภาวะผูน้ า
ไม่มีความแตกต่างกัน
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ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั จาแนกตามอายุ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อระดับความผูกพัน
ของพนักงานต่ อบริษัท
ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า

18-25 ปี
(n=59)
3.60
3.63
3.55
3.76

อายุ
26-35 ปี 36-45 ปี
(n=127) (n=65)
3.65
3.68
3.63
3.62
3.54
3.57
3.61
3.83

46 ปี ขึน้ ไป F-value
(n=21)
3.90
1.310
3.61
0.018
3.81
1.177
3.75
1.947

Sig
0.272
0.997
0.319
0.122

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
หมายเหตุ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผูน้ า
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ

จากตารางที่ 27 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อปั จจัย ที่
ส่ งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และด้านภาวะผูน้ า ไม่มีความแตกต่างกัน ที่นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั จาแนกตามสถานภาพสมรส

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อระดับความผูกพัน
ของพนักงานต่ อบริษัท
ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่ าร้ าง /
(n=140)
(n=120)
หม้ าย
(n=12)
3.60
3.70
4.10
3.63
3.61
3.73
3.51
3.61
3.88
3.64
3.75
3.99

F-value

Sig

4.111
0.207
2.391
2.099

0.017*
0.813
0.093
0.125

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
หมายเหตุ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผูน้ า
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพสมรส
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จากตารางที่ 28 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพสมรส มีความคิดเห็ น
ต่อปั จจัยที่ ส่งผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั โดยด้านองค์การ มี ความแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และด้านภาวะ
ผูน้ า ไม่มีความแตกต่าง
ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนก
ตามปัจจัยด้านองค์การเป็ นรายคู่
สถานภาพสมรส

ค่ าเฉลีย่

โสด
สมรส
หย่าร้าง / หม้าย

3.60
3.70
4.10

ผลต่ างค่ าเฉลีย่ / Sig
สมรส
หย่ าร้ าง / หม้ าย
0.10 / 0.456
0.50 / 0.023*
0.40 / 0.084

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
Post Hoc comparison Scheffe’s method

จากตารางที่ 29 เมื่อทดสอบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนก
ตามปั จจัยด้านองค์การเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มพนักงานที่มีความผูกพันแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 มี จ านวน 1 คู่ ได้แ ก่ กลุ่ ม หย่า ร้ า ง/หม้า ย มี ค่ า เฉลี่ ย ความผู ก พัน มากกว่ า กลุ่ ม
สถานภาพโสด
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ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั จาแนกตามระดับการศึกษา
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อระดับความ
ผูกพันของพนักงานต่อบริษัท

ต่ากว่า
ม.6
(n=91)

ระดับการศึกษา
ม.6 /
อนุปริญญา ปริญญา
ปวช.
/ ปวส.
ตรี
(n=77)
(n=24)
(n=74)

ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า

3.92
3.78
3.79
3.87

3.66
3.60
3.63
3.72

3.65
3.69
3.59
3.81

3.39
3.47
3.27
3.49

ปริญญา
โท
(n=6)

3.22
3.29
3.15
3.33

F-value

Sig

9.426
3.007
9.184
4.408

0.000*
0.019*
0.000*
0.002*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
หมายเหตุ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผูน้ า
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับการศึกษา

จากตารางที่ 30 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษามีความคิดเห็ นต่อ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผูน้ า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 31 แสดงค่าเฉลี่ ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนก
ตามปั จจัยด้านองค์การเป็ นรายคู่

ระดับการศึกษา
ต่ากว่า ม.6
ม.6 / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ค่ าเฉลีย่

ม.6 / ปวช.

3.92
3.66
3.65
3.39
3.22

0.26 / 0.084

ผลต่ างค่ าเฉลีย่ / Sig
อนุปริญญา /
ปริญญาตรี
ปวส.
0.27 / 0.398 0.53 / 0.000*
0.01 / 1.000
0.27 / 0.086
0.26 / 0.451

ปริญญาโท
0.70 / 0.094
0.44 / 0.542
0.43 / 0.635
0.17 / 0.980

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
Post Hoc comparison Scheffe’s method

จากตารางที่ 31 เมื่อทดสอบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนก
ตามปั จจัยด้านองค์การเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มพนักงานที่มีความผูกพันแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ ยความผูกพันน้อยกว่า
ระดับการศึกษาต่ากว่า ม.6
ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉลี่ ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนก
ตามปั จจัยด้านงานเป็ นรายคู่

ระดับการศึกษา
ต่ากว่า ม.6
ม.6 / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ค่ าเฉลีย่

ม.6 / ปวช.

3.78
3.60
3.69
3.47
3.29

0.18 / 0.498

ผลต่ างค่ าเฉลีย่ / Sig
อนุปริญญา /
ปริญญาตรี
ปวส.
0.09 / 0.982 0.31 / 0.045*
0.09 / 0.987
0.13 / 0.803
0.22 / 0.706

ปริญญาโท
0.49 / 0.498
0.31 / 0.855
0.40 / 0.756
0.18 / 0.979

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
Post Hoc comparison Scheffe’s method

จากตารางที่ 32 เมื่อทดสอบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนก
ตามปั จจัยด้านงานเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มพนักงานที่มีความผูกพันแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยความผูกพันน้อยกว่าระดับ
การศึกษาต่ากว่า ม.6
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ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนก
ตามปั จจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นรายคู่

ระดับการศึกษา
ต่ากว่า ม.6
ม.6 / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ค่ าเฉลีย่

ม.6 / ปวช.

3.79
3.63
3.59
3.27
3.15

0.16 / 0.519

ผลต่ างค่ าเฉลีย่ / Sig
อนุปริญญา /
ปริญญาตรี
ปวส.
0.20 / 0.677 0.52 / 0.000*
0.04 / 0.999 0.36 / 0.007*
0.32 / 0.251

ปริญญาโท
0.64 / 0.151
0.48 / 0.444
0.44 / 0.611
0.12 / 0.994

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
Post Hoc comparison Scheffe’s method

จากตารางที่ 33 เมื่อทดสอบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนก
ตามปั จจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มพนักงานที่มีความผูกพันแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ ย
ความผูกพันน้อยกว่าระดับการศึกษาต่ากว่า ม.6 และกลุ่มระดับการศึกษา ม.6 / ปวช.
ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ ยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนก
ตามปัจจัยด้านภาวะผูน้ าเป็ นรายคู่

ระดับการศึกษา
ต่ากว่า ม.6
ม.6 / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ค่ าเฉลีย่

ม.6 / ปวช.

3.87
3.72
3.81
3.49
3.33

0.15 / 0.692

ผลต่ างค่ าเฉลีย่ / Sig
อนุปริญญา /
ปริญญาตรี
ปวส.
0.06 / 0.995 0.38 / 0.006*
0.09 / 0.989
0.23 / 0.267
0.32 / 0.336

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
Post Hoc comparison Scheffe’s method
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ปริญญาโท
0.54 / 0.405
0.39 / 0.718
0.48 / 0.618
0.16 / 0.988

จากตารางที่ 34 เมื่อทดสอบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั จาแนก
ตามปัจจัยด้านภาวะผูน้ าเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มพนักงานที่มีความผูกพันแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ ยความผูกพันน้อยกว่า
ระดับการศึกษาต่ากว่า ม.6
ตารางที่ 35 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั จาแนกตามอายุการทางาน
อายุการทางาน
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อระดับความ น้ อยกว่ า 1 - 5
6 – 10 11 – 15 มากกว่ า
F-value
ผูกพันของพนักงานต่อบริษัท
1 ปี
ปี
ปี
ปี
15 ปี
(n=39) (n=111) (n=59) (n=46) (n=17)
ด้านองค์การ
3.52
3.69
3.69
3.62
3.82
0.968
ด้านงาน
3.48
3.68
3.64
3.61
3.60
0.719
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3.41
3.60
3.57
3.59
3.65
0.846
ด้านภาวะผูน้ า
3.63
3.73
3.69
3.73
3.72
0.188

Sig
0.426
0.580
0.497
0.944

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
หมายเหตุ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผูน้ า
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุการทางาน

จากตารางที่ 35 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุการทางาน มีความคิดเห็นต่อ
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ของพนั ก งานต่ อ บริ ษ ัท ในด้า นองค์ ก าร ด้า นงาน ด้า นการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผูน้ า ไม่มีความแตกต่างกัน ที่นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 36 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั จาแนกตามตาแหน่งงาน
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อระดับความผูกพันของ
พนักงานต่ อบริษัท
ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า

ตาแหน่ งงาน
ฝ่ ายปฏิบัตกิ าร
ฝ่ ายบริหาร
(n=262)
(n=10)
3.69
3.04
3.64
3.28
3.60
2.91
3.73
3.02

T-value

Sig

3.350
1.774
3.551
3.486

0.001*
0.077
0.000*
0.001*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
หมายเหตุ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผูน้ า
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตาแหน่งงาน

จากตารางที่ 36 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายบริ หารมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อระดับ ความผูก พันของพนักงานต่อบริ ษ ทั ในด้านองค์การและด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ และด้านภาวะผูน้ า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านงาน
ไม่มีความแตกต่างกัน
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ตอนที่ 3.4 ความสั มพันธ์ ของปั จจัยส่ วนบุคคล (ข้ อมูลทั่วไป) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่ อระดับความผูกพันของพนักงานต่ อบริษัทในภาพรวม
ตารางที่ 37 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ บริ ษ ัท ของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจาแนกตามเพศ
เพศ
ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม

ชาย
หญิง
(n=112) (n=160)
มี ค วามเชื่ อ มั่น อย่างแรงกล้า และยอมรั บ ต่ อ เป้ าหมายและ 3.85
3.68
ค่านิยมของบริ ษทั
มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ 4.01
4.03
ของบริ ษทั เป็ นหลัก
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึงความเป็ นพนักงาน 3.93
3.81
(สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป
มี ความพร้อมที่ จะรับความเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ นไม่ว่าต่อ 3.98
3.83
บริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน
บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย
3.96
3.88
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.95
3.85

T-value

Sig

2.084

0.038*

-0.200

0.842

1.248

0.213

1.843

0.066

0.981
1.464

0.327
0.144

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
หมายเหตุ : ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคาถามย่อยจานวน 5 ข้อ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ

จากตารางที่ 37 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
จาแนกตามเพศ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ข้อคาถามย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อ
เป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนข้อคาถาม
ย่อยอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกัน
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ตารางที่ 38 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ บริ ษ ัท ของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจาแนกตามอายุ
อายุ
18-25 26-35 36-45 46 ปี
ปี
ปี
ปี
ขึน้ ไป
(n=59) (n=127) (n=65) (n=21)
มี ค วามเชื่ อ มั่น อย่างแรงกล้า และยอมรั บ ต่ อ 3.64
3.74
3.78
3.95
เป้ าหมายและค่านิยมของบริ ษทั
มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะทุ่ ม เทความพยายามอย่า ง 3.90
4.01
4.15
4.00
เต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
มี ค วามปรารถนาอย่า งแรงกล้าที่ จ ะคงไว้ซ่ ึ ง 3.63
3.80
4.11
4.10
ความเป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษ ัท
ต่อไป
มี ค วามพร้ อ มที่ จะรั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะ 3.86
3.83
3.95
4.14
เกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน
บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย
3.73
3.84
4.12
4.19
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.75
3.84
4.02
4.08
ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม

F-value

Sig

1.073

0.361

1.634

0.182

5.363

0.001*

1.490

0.218

4.517
3.436

0.004*
0.017*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
หมายเหตุ : ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคาถามย่อยจานวน 5 ข้อ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ

จากตารางที่ 38 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
จาแนกตามอายุ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ
คาถามย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นต่อ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ ง
ความเป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป และบริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนข้อคาถามย่อยอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกัน

59

ตารางที่ 39 แสดงค่ าเฉลี่ ย เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ บริ ษ ัท ใน
ภาพรวม จาแนกตามปั จจัยด้านอายุเป็ นรายคู่
อายุ
18 - 25 ปี
26 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

ผลต่ างค่ าเฉลีย่ / Sig
26 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 ปี ขึน้ ไป
0.09 / 0.777
0.27 / 0.067
0.33 / 0.166
0.18 / 0.229
0.24 / 0.390
0.06 / 0.988

ค่ าเฉลีย่
3.75
3.84
4.02
4.08

จากตารางที่ 39 เมื่ อทดสอบความแตกต่างของความผูก พันของพนักงานต่ อบริ ษทั ใน
ภาพรวม จาแนกตามระดับอายุเป็ นรายคู่ พบว่า ไม่มีกลุ่มพนักงานที่มีความผูกพันต่อบริ ษทั แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
ตารางที่ 40 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ บริ ษ ัท ของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส หย่ าร้ าง
ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม
(n=140) (n=120) / หม้ าย
(n=12)
มีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมาย 3.64
3.85
4.00
และค่านิยมของบริ ษทั
มีความเต็มใจที่ จะทุ่ มเทความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อ 3.94
4.09
4.25
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ น 3.69
4.02
4.25
พนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป
มีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ 3.84
3.93
4.25
ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน
บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย
3.76
4.04
4.33
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.77
3.99
4.22
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
หมายเหตุ : ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคาถามย่อยจานวน 5 ข้อ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพสมรส
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F-value

Sig

3.855

0.022*

2.680

0.070

7.997

0.000*

2.332

0.099

6.886
6.861

0.001*
0.001*

จากตารางที่ 40 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
จาแนกตามสถานภาพสมรส มี ค วามแตกต่ างกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 และเมื่ อ
พิจารณาในแต่ละข้อคาถามย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นต่อ ความเชื่ อมัน่ อย่างแรง
กล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความ
เป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไปและบริ ษทั เป็ นองค์การที่ ดีที่สุด ที่เลื อกทางานด้วย มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนข้อคาถามย่อยอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกัน
ตารางที่ 41 แสดงค่ าเฉลี่ ย เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ บริ ษ ัท ใน
ภาพรวม จาแนกตามปัจจัยด้านสถานภาพสมรสเป็ นรายคู่
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้ าง / หม้ าย

ค่ าเฉลีย่
3.77
3.99
4.22

ผลต่ างค่ าเฉลีย่ / Sig
สมรส
หย่าร้ าง / หม้ าย
0.22 / 0.010*
0.032*
0.392

จากตารางที่ 41 เมื่ อทดสอบความแตกต่างของความผูก พันของพนักงานต่ อบริ ษทั ใน
ภาพรวม จาแนกตามสถานภาพสมรสเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มพนักงานที่มีความผูกพันแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ ณ ระดับ 0.05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่ มพนักงานที่ มีสถานภาพสมรส มี ค่าเฉลี่ ย
ความผูกพันต่อบริ ษทั มากกว่ากลุ่มพนักงานสถานภาพโสด และ พนักงานสถานภาพ หย่าร้าง/หม้าย มี
ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อบริ ษทั มากกว่าพนักงานกลุ่มสถานภาพโสด
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ตารางที่ 42 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ บริ ษ ัท ของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจาแนกตามระดับการศึกษา

ความผูกพันของพนักงานต่อ
บริษัทในภาพรวม

ตา่ กว่ า ม.6 /
ม.6 ปวช.
(n=91) (n=77)
มีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และ 3.91 3.87
ยอมรั บ ต่ อเป้ าหมายและค่านิ ย ม
ของบริ ษทั
มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะทุ่ ม เทความ 4.12 4.04
พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั เป็ นหลัก
มี ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ 4.11 3.92
จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนั ก งาน
(สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป
มี ค วาม พ ร้ อ ม ที่ จ ะ รั บ ค วาม 4.03 3.95
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าต่อ
บริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน
บริ ษั ท เป็ นองค์ ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ที่ 4.13 4.06
เลือกทางานด้วย
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.06 3.97

ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญา ปริญญา
F-value
Sig
/ ปวส.
ตรี
โท
(n=24)
(n=74) (n=6)
3.75
3.42
3.67
6.280 0.000*

4.04

3.89

3.67

1.745

0.140

3.92

3.49

3.67

8.026

0.000*

3.79

3.70

3.83

2.786

0.027*

3.96

3.51

3.33

10.446 0.000*

3.89

3.60

3.63

8.207

0.000*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
หมายเหตุ : ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคาถามย่อยจานวน 5 ข้อ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับการศึกษา

จากตารางที่ 42 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
จาแนกตามระดับการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละข้อคาถามย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นต่อ ความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และ
ยอมรั บ ต่ อ เป้ าหมายและค่ านิ ย มของบริ ษ ัท ความปรารถนาอย่า งแรงกล้าที่ จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ น
พนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป ความพร้อมที่จะรับความเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นไม่ว่าต่อ
บริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงานและบริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นหลัก ไม่มีความแตกต่างกัน
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ตารางที่ 43 แสดงค่ าเฉลี่ ย เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ บริ ษ ัท ใน
ภาพรวม จาแนกตามปั จจัยด้านระดับการศึกษาเป็ นรายคู่

ระดับการศึกษา

ค่ าเฉลีย่

ม.6 / ปวช.

4.06
3.97
3.89
3.60
3.63

0.09 / 0.875

ต่ากว่า ม.6
ม.6 / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ผลต่ างค่ าเฉลีย่ / Sig
อนุปริญญา / ปริญญาตรี
ปวส.
0.17 / 0.761 0.46 / 0.000*
0.08 / 0.985 0.37 / 0.002*
0.29 / 0.276

ปริญญาโท
0.43 / 0.478
0.34 / 0.712
0.26 / 0.896
0.03 / 1.000

จากตารางที่ 43 เมื่อทดสอบความแตกต่างของความผูก พันของพนักงานต่ อบริ ษทั ใน
ภาพรวม จาแนกตามระดับการศึกษาเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มพนักงานที่มีความผูกพันแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติ ณ ระดับ 0.05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่ ม พนัก งานระดับ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี มี
ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อบริ ษทั น้อยกว่ากลุ่มพนักงานระดับการศึกษาต่ากว่า ม.6 และ ม.6 / ปวช.
ตารางที่ 44 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ บริ ษ ัท ของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจาแนกตามอายุการทางาน

ความผูกพันของพนักงานต่ อบริ ษทั ใน
ภาพรวม
มีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรั บ
ต่อเป้ าหมายและค่านิยมของบริ ษทั
มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะทุ่ ม เทความพยายาม
อย่างเต็ม ที่เพื่ อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ น
หลัก
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะคงไว้
ซึ่ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของ
บริ ษทั ต่อไป

น้ อยกว่า
1 ปี
(n=39)
3.36

อายุการทางาน
1-5
6 -10 11-15
ปี
ปี
ปี
(n=111) (n=59) (n=46)
3.77
3.81
3.85

มากกว่า
15 ปี
(n=17)
4.00

F-value

Sig

4.037

0.003*

3.74

4.03

4.07

4.20

3.94

2.811

0.026*

3.46

3.86

3.81

4.15

4.12

5.299

0.000*
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ตารางที่ 44 (ต่ อ) แสดงค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจาแนกตามอายุการทางาน
อายุการทางาน
1-5
6 -10 11-15
ปี
ปี
ปี
(n=111) (n=59) (n=46)

ความผูกพันของพนักงานต่ อบริ ษทั ใน
ภาพรวม

น้ อยกว่า
1 ปี
(n=39)

มากกว่า
15 ปี
(n=17)

F-value

Sig

มีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ว่าต่อ บริ ษ ัท หรื อ ต่อ หน้ าที่
การงาน
บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางาน
ด้วย
ค่าเฉลีย่ รวม

3.82

3.90

3.90

3.87

4.06

0.383

0.821

3.54

3.86

4.02

4.17

4.06

4.822

0.001*

3.58

3.88

3.92

4.05

4.04

4.186

0.003*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
หมายเหตุ : ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคาถามย่อยจานวน 5 ข้อ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุการทางาน

จากตารางที่ 44 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
จาแนกตามอายุการทางาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละข้อคาถามย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นต่อ ความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และ
ยอมรั บ ต่ อ เป้ าหมายและค่ านิ ย มของบริ ษ ัท ความเต็ ม ใจที่ จะทุ่ ม เทความพยายามอย่า งเต็ ม ที่ เพื่ อ
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ ก
ภาพ) ของบริ ษ ทั ต่อไป และบริ ษ ทั เป็ นองค์การที่ ดีที่ สุ ด ที่ เลื อกท างานด้วย มี ค วามแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั
หรื อต่อหน้าที่การงาน ไม่มีความแตกต่างกัน
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ตารางที่ 45 แสดงค่ าเฉลี่ ย เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ บริ ษ ัท ใน
ภาพรวม จาแนกตามปั จจัยด้านอายุการทางานเป็ นรายคู่
อายุการทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี

ค่ าเฉลีย่
3.58
3.88
3.92
4.05
4.04

1 - 5 ปี
0.30 / 0.086

ผลต่ างค่ าเฉลีย่ / Sig
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
0.34 / 0.075 0.47 / 0.007*
0.04 / 0.996 0.17 / 0.585
0.13 / 0.858

มากกว่า 15 ปี
0.46 / 0.105
0.16 / 0.894
0.12 / 0.969
0.01 / 1.000

จากตารางที่ 45 เมื่ อทดสอบความแตกต่างของความผูก พันของพนักงานต่ อบริ ษทั ใน
ภาพรวม จาแนกตามอายุการทางานเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มพนักงานที่มีความผูกพันแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติ ณ ระดับ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่ มพนักงานที่ มีอายุการท างาน 11 - 15 ปี มี
ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อบริ ษทั มากกว่ากลุ่มพนักงานที่มีอายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี
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ตารางที่ 46 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความผูก พัน ของพนัก งานต่ อ บริ ษ ัท ของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม
ฝ่ ายปฏิบัตกิ าร ฝ่ ายบริหาร T-value Sig
(n=262)
(n=10)
มีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมาย
3.76
3.30
2.046 0.042*
และค่านิยมของบริ ษทั
มีความเต็มใจที่ จะทุ่ มเทความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่ อ
4.04
3.50
2.592 0.010*
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ น
3.88
3.40
1.973 0.049*
พนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป
มีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้นไม่
3.90
3.70
0.921 0.358
ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน
บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่เลือกทางานด้วย
3.94
3.10
3.619 0.000*
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.90
3.40
2.779 0.006*
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
หมายเหตุ : ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อคาถามย่อยจานวน 5 ข้อ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตาแหน่งงาน

จากตารางที่ 46 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
จาแนกตามตาแหน่งงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาใน
แต่ ละข้อคาถามย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นต่อ ความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และ
ยอมรั บ ต่ อ เป้ าหมายและค่ านิ ย มของบริ ษ ัท ความเต็ ม ใจที่ จะทุ่ ม เทความพยายามอย่า งเต็ ม ที่ เพื่ อ
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ ก
ภาพ) ของบริ ษ ทั ต่อไป และบริ ษ ทั เป็ นองค์การที่ ดีที่ สุ ด ที่ เลื อกท างานด้วย มี ค วามแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั
หรื อต่อหน้าที่การงาน ไม่มีความแตกต่างกัน
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ตอนที่ 3.5 การทดสอบความสั ม พันธ์ ของความผูกผันด้ านองค์ การ ด้ านงาน ด้ านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้ านภาวะผู้นา กับความผูกพันของพนักงานต่ อบริษัทในภาพรวม
ตารางที่ 47 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่องาน ด้านองค์การ ด้าน
งาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์และด้านภาวะผูน้ า กับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ใน
ภาพรวม
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อระดับ
ความผูกพันต่ องาน
ด้านองค์การ
ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผูน้ า

B
0.107
0.133
0.282
0.165

ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม
Beta
t
Sig.
R
R Square
0.115
1.300
0.195
0.444
0.149
2.054 0.041* 0.666
0.303
3.508 0.001*
0.188
3.000 0.003*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
ตัวทานาย (Predictors): ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านผูน้ า
ตัวแปรตาม (Dependent variable): ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม

จากตารางที่ 47 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ
ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และด้านภาวะผูน้ า กับตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันของ
พนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับความ
ผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมโดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.666 และระดับความ
ผูกพัน ของพนัก งานต่ อบริ ษ ทั ในภาพรวมจะผันแปรตามปั จจัยที่ ส่ งผลต่อทั้ง 4 ด้านคิดเป็ นร้ อยละ
44.40 ส่ วนที่ เหลื ออีกร้ อยละ 55.60 เป็ นผลมาจากปั จจัยในเรื่ องอื่นๆ แสดงว่าค่าที่ ได้จากการทานาย
ด้ว ยสมการเส้ น ตรง (Linear regression) จะใกล้เคี ย งกับ ระดับ ความผูก พัน ในภาพรวมจริ ง ๆ ของ
พนักงานได้ปานกลาง และเมื่อพิจารณาจากค่านัยสาคัญทางสถิติ (ค่า Sig.) พบว่า ปั จจัยด้านงาน ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และด้านภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั
ในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับต่ากว่า 0.05 ส่ วนปั จจัยด้านองค์การไม่มีผลต่อระดับความ
ผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอย
ใช้ค่า Beta ในการทานายระดับความผูกพัน เนื่ องจากค่า Beta สามารถบอกได้ว่าตัวทานายนั้นมี ผล
หรื ออิทธิ พลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด ซึ่ งพบว่า ตัวทานายในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
สามารถทานายระดับความผูกพันในภาพรวมได้มากที่สุด (Beta = 0.303) รองลงมาคือ ด้านภาวะผูน้ า
(Beta = 0.188)และด้านงาน (Beta = 0.149) ตามลาดับ
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ตารางที่ 48 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามย่อยด้านงาน กับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั
ในภาพรวม
ข้ อคาถามย่ อย
ด้ านงาน

ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม
B
Beta
t
Sig.
R
R Square
0.088
0.127
2.079 0.039*
0.577
0.333
0.047
0.076
1.220
0.224

บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
บ ริ ษั ท มี ก ารจั ด เตรี ยมอุ ป ก รณ์ เค รื่ องมื อ
เครื่ องใช้สนับสนุนการทางานของพนักงานอย่าง
พอเพียง
บริ ษทั มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู ้ 0.163
0.215
3.257
และความสามารถของพนักงาน
พนั ก งานในบริ ษั ท มี รู ปแบบการท างานที่ 0.217
0.296
4.501
สอดคล้องกับนโยบาย
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
ตัวทานาย (Predictors): ข้อคาถามย่อยด้านงาน 4 ข้อ
ตัวแปรตาม (Dependent variable): ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม

0.001*
0.000*

จากตารางที่ 48 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามย่อยด้านงาน กับความผูกพันของ
พนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อข้อคาถามย่อยทั้ง 4 ข้อ มีความสัมพันธ์ในเชิ ง
บวกกับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมโดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.577 และ
ระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมจะผันแปรตามข้อคาถามย่อยทั้ง 4 ข้อ คิดเป็ นร้อย
ละ 33.30 ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 66.70 เป็ นผลมาจากปั จจัยในเรื่ องอื่นๆ เมื่อพิจารณาจากค่านัยสาคัญ
ทางสถิติ (ค่า Sig.) พบว่า ข้อคาถามย่อย บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใน
งานที่ เกี่ ยวข้องกับตนเอง บริ ษทั มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู ้ และความสามารถของ
พนักงาน และพนักงานในบริ ษทั มีรูปแบบการทางานที่สอดคล้องกับนโยบาย มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับต่ากว่า 0.05 ส่ วนข้อคาถาม
ย่อยบริ ษทั มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้สนับสนุ นการทางานของพนักงานอย่างพอเพียง
ไม่มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05 และจากค่า
สัมประสิ ทธิ์ ความถดถอย ใช้ค่า Beta ในการทานายระดับความผูกพัน เนื่องจากค่า Beta สามารถบอก
ได้วา่ ตัวทานายนั้นมีผลหรื ออิทธิ พลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด ซึ่ งพบว่า ตัวทานายในข้อคาถาม
ย่อย พนักงานในบริ ษทั มีรูปแบบการทางานที่สอดคล้องกับนโยบาย สามารถทานายระดับความผูกพัน
ในภาพรวมได้มากที่สุด (Beta = 0.217) รองลงมาคือ บริ ษทั มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู ้
และความสามารถของพนักงาน (Beta = 0.215)
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ตารางที่ 49 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามย่อยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับความผูกพัน
ของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
ข้ อคาถามย่ อย
ด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม
B
Beta
t
Sig.
R
R Square
0.095
0.152
2.342 0.020*

บริ ษัท มี ก ารจัด วางแผนงานด้ า นการพัฒ นา
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ไว้สาหรั บ แต่ ล ะตาแหน่ งงาน
อย่างครบถ้วนและครอบคลุม
บริ ษทั มีการจัดทาเอกสารที่ระบุขีดความสามารถ 0.057
0.079
1.244
ของบริ ษทั และพนักงาน รวมถึงระบุไว้ถึงความรู้
ความสามารถหรื อ ทัก ษะและคุ ณ ลัก ษณะของ
บุคคลที่จาเป็ นต่องานนั้นๆ
บริ ษั ท มี ก ารเชื่ อมโยงผลการประเมิ น การ 0.001
0.001
0.016
ปฏิ บตั ิงานของพนัก งานไปสู่ การฝึ กอบรม การ
พัฒนาและการจ่ายค่าตอบแทน
บริ ษัท สามารถท าให้ พ นัก งานรู ้ สึ ก ว่ ามี ค วาม 0.148
0.212
3.109
มัน่ คงในการทางาน
บริ ษ ัทมี เส้ นทางความก้าวหน้าในอาชี พ ให้ ก ับ 0.101
0.145
2.069
พนักงานที่ชดั เจน
บริ ษัท ส่ ง เสริ มให้ พ นั ก งานได้ มี โ อกาสที่ จ ะ -0.022
-0.032 -0.475
เรี ยนรู ้แ ละเติบโตไปสู่ ตาแหน่ งงานที่ดีข้ ึ นในที่
ทางาน
บริ ษั ท มี ก ารจัด ท าแผนการฝึ กอบรมให้ ก ั บ 0.026
0.036
0.550
พนัก งาน รวมทั้ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตามความ
เหมาะสม
บริ ษทั มี ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ เป็ นธรรม -0.032
-0.053 -0.693
และเห มาะสมกั บ ก าลั ง ความสามารถของ
พนักงาน
บริ ษัท มี ระบบการจ่ายค่ าตอบแทนที่ ส ามารถ 0.097
0.149
2.448
แข่งขันกับองค์การอื่นในธุรกิจเดียวกันได้
บริ ษั ท มี ก ารดู แ ลเรื่ องสุ ขภาพอนามั ย ของ -0.011
-0.018 -0.251
พนักงานอย่างเพียงพอ
บริ ษัท ส่ ง เสริ มและจัด ท ากิ จ กรรมเพื่ อ เชื่ อ ม 0.131
0.185
2.751
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน
บริ ษัท มี ก ารจัด ระบบให้ ค าปรึ กษาด้ า นการ 0.043
0.065
0.934
ทางานและการพัฒนาความรู ้แก่พนักงาน
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
ตัวทานาย (Predictors): ข้อคาถามย่อยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 ข้อ
ตัวแปรตาม (Dependent variable): ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
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0.215

0.987
0.002*
0.040*
0.635
0.583
0.489
0.015*
0.802
0.006*
0.351

0.665

0.442

จากตารางที่ 49 แสดงความสั ม พันธ์ ระหว่างข้อค าถามย่อยด้านการพัฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ กับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อข้อคาถามย่อยทั้ง 12
ข้ อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง บวกกั บ ความผู ก พั น ของพนั ก งานต่ อ บริ ษั ท ในภาพรวมโดยมี ค่ า
ความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.665 และระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมจะผันแปร
ตามข้อคาถามย่อยทั้ง 12 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 44.20 ส่ วนที่เหลื ออีกร้อยละ 55.80 เป็ นผลมาจากปั จจัย
ในเรื่ องอื่ นๆ เมื่ อพิ จารณาจากค่านัยสาคัญทางสถิ ติ (ค่า Sig.) พบว่า ข้อคาถามย่อย บริ ษทั มีก ารจัด
วางแผนงานด้า นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ว้ส าหรั บ แต่ ล ะต าแหน่ ง งานอย่ า งครบถ้ว นและ
ครอบคลุ ม บริ ษ ัท สามารถท าให้ พ นัก งานรู ้ สึ ก ว่า มี ค วามมั่น คงในการท างาน บริ ษ ัท มี เส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชี พให้กบั พนักงานที่ชดั เจน บริ ษทั มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขัน
กับองค์การอื่ นในธุ รกิ จเดี ยวกันได้ และบริ ษทั ส่ งเสริ มและจัดทากิ จกรรมเพื่อเชื่ อมสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างพนักงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับต่ ากว่า 0.05 ส่ วนข้อคาถามย่อยอื่นๆไม่มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษ ทั ในภาพรวมที่ ระดับ นัยส าคัญ 0.05 และจากค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ความถดถอย ใช้ค่ า Beta ในการ
ทานายระดับความผูกพัน เนื่ องจากค่า Beta สามารถบอกได้ว่าตัวทานายนั้นมีผลหรื ออิ ทธิ พลต่อตัว
แปรตามมากน้อยเพียงใด ซึ่ งพบว่า ตัวทานายในข้อคาถามย่อย บริ ษทั สามารถทาให้พนักงานรู ้สึกว่ามี
ความมัน่ คงในการทางาน สามารถทานายระดับความผูกพันในภาพรวมได้มากที่สุด (Beta = 0.212)
รองลงมาบริ ษทั ส่ งเสริ มและจัดทากิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน (Beta = 0.185)
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ตารางที่ 50 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามย่อยด้านภาวะผูน้ า กับความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั ในภาพรวม
ข้ อคาถามย่ อย
ด้ านภาวะผู้นา

ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม
B
Beta
t
Sig.
R
R Square
0.123
0.164
2.361 0.019*

ผู้บ ัง คับ บัญ ชามี ก ารแจ้ง ผลการประเมิ น การ
ทางานให้พนักงานได้รับทราบถึ งผลการทางาน
อย่างสม่าเสมอ
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความสาคัญกับเรื่ องการพัฒนา 0.014
0.019
0.242
ทรัพยากรมนุษย์
ผูบ้ งั คับบัญชามีการแจ้งให้พนักงานได้รับทราบ 0.195
0.246
2.840
ถึงความคาดหวังในการทางานของพนักงานแต่
ละหน่วยงาน
ผูบ้ งั คับบัญชามีก ารแนะนาและให้ แ นวทางใน 0.107
0.149
1.733
การทางานและความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน
ผู้บ ัง คับ บัญ ชามี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ 0.092
0.125
1.668
พนักงานอย่างมีเหตุผลและเป็ นธรรม
ผูบ้ ังคับ บัญ ชามี วิสั ยทัศ น์ ก ว้างไกลและน ามา -0.032
-0.047 -0.550
ถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบ
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
ตัวทานาย (Predictors): ข้อคาถามย่อยด้านภาวะผูน้ า 6 ข้อ
ตัวแปรตาม (Dependent variable): ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม

0.809
0.005*
0.084

0.561

0.315

0.096
0.583

จากตารางที่ 50 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามย่อยด้านภาวะผูน้ า กับความผูกพัน
ของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อข้อคาถามย่อยทั้ง 6 ข้อ มีความสัมพันธ์ใน
เชิ งบวกกับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมโดยมี ค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.561
และระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมจะผันแปรตามข้อคาถามย่อยทั้ง 6 ข้อ คิด
เป็ นร้อยละ 31.50 ส่ วนที่เหลื ออีกร้อยละ 68.50 เป็ นผลมาจากปั จจัยในเรื่ องอื่นๆ เมื่อพิจารณาจากค่า
นัยสาคัญทางสถิติ (ค่า Sig.) พบว่า ข้อคาถามย่อย ผูบ้ งั คับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินการทางาน
ให้พนักงานได้รับทราบถึงผลการทางานอย่างสม่าเสมอและผูบ้ งั คับบัญชามีการแจ้งให้พนักงานได้รับ
ทราบถึงความคาดหวังในการทางานของพนักงานแต่ละหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของ
พนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับต่ากว่า 0.05 ส่ วนข้อคาถามย่อยอื่นๆไม่
มี ผ ลต่ อ ระดับ ความผูก พัน ของพนัก งานต่ อบริ ษ ัท ในภาพรวมที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ 0.05 และจากค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความถดถอย ใช้ค่า Beta ในการทานายระดับความผูกพัน เนื่องจากค่า Beta สามารถบอก
ได้วา่ ตัวทานายนั้นมีผลหรื ออิทธิ พลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด ซึ่ งพบว่า ตัวทานายในข้อคาถาม
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ย่อย ผูบ้ งั คับบัญชามีการแจ้งให้พนักงานได้รับทราบถึงความคาดหวังในการทางานของพนักงานแต่
ละหน่ วยงาน สามารถท านายระดับ ความผูก พันในภาพรวมได้มากที่ สุ ด (Beta = 0.246) รองลงมา
ผูบ้ ังคับ บัญ ชามี ก ารแจ้งผลการประเมิ นการท างานให้ พ นักงานได้รับ ทราบถึ งผลการท างานอย่าง
สม่าเสมอ (Beta = 0.164)
4.4 ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะของพนักงานเกีย่ วกับการสร้ างความผูกพันต่ อองค์ การ
จากคาถามปลายเปิ ดให้พนักงานแสดงความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “การสร้าง
ความผูกพันต่อองค์การ” บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด มีผตู้ อบแบบสอบถามจานวน 58 คน
จากทั้งหมด 272 คน ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่ มเติ ม เกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มี ผลต่ อความผูก พันต่อองค์การ โดย
สามารถแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็ น 8 กลุ่ม ตามลักษณะความคล้ายคลึงของข้อเสนอแนะ ดังนี้
ตารางที่ 51 แสดงจานวนข้อเสนอแนะและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ข้ อเสนอแนะ

จานวน
ข้ อเสนอแนะ
บริ ษทั ควรจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีการทากิจกรรมร่ วมกัน เช่น งาน
34
เลี้ ยงสังสรรค์ การท่ องเที่ ยว การแข่งกี ฬา เพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคี ความ
ผูกพันกัน รู ้สึกเป็ นครอบครัวเดียวกัน ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
บริ ษทั ควรให้ความสาคัญและความเสมอภาคเท่าเที ยมกันกับพนักงาน ไม่ควรมี
11
การแบ่งระดับชั้น เพื่อเป็ นการลดช่องว่างระหว่างระดับหัวหน้าและระดับบริ หาร
กับระดับพนักงานทัว่ ไป
บริ ษทั ควรพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้มีค่าครองชีพ
9
ที่เหมาะสม
บริ ษทั ควรเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ
8
บริ ษทั ควรจัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มเติมทักษะในการทางานให้กับพนักงาน
6
อย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ควรมีการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้กบั พนักงานมากยิง่ ขึ้น
3
บริ ษทั ควรมี การปรั บ ปรุ งสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีม ากยิ่งขึ้ น เพื่ อการ
2
ทางานที่มีคุณภาพ และปลอดภัย
บริ ษทั ควรมีการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆให้มีความรวดเร็ วและทัว่ ถึง
2
รวม
75
หมายเหตุ : ร้ อยละคานวณเปรียบเทียบจากจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 272 คน
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ร้ อยละ
12.50

4.04

3.31
2.94
2.21
1.10
0.74
0.74
27.58

จากตารางที่ 51 พบว่ามี ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ตอบข้อเสนอแนะจานวน 58 คน จาก
แบบสอบถามทั้ง หมด 272 ชุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.32 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความผูก พัน ต่ อ องค์ก าร รวมทั้งสิ้ น 75
ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งตามกลุ่มที่มีการสื่ อความหมายคล้ายคลึ งกันได้เป็ น 8 ประเด็น เรี ยงตามลาดับ
ดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ควรจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้
มีการทากิ จกรรมร่ วมกัน เช่ น งานเลี้ ยงสังสรรค์ การท่องเที่ ยว การแข่งกี ฬา เพื่อเป็ นการสร้ างความ
สามัคคี ความผูกพันกัน รู ้สึกเป็ นครอบครัวเดียวกัน ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม จานวน
34 ข้อเสนอแนะ (34 คน) คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ควรให้ความสาคัญและความเสมอภาคเท่า
เทียมกันกับพนักงาน ไม่ควรมี การแบ่งระดับชั้น เพื่อเป็ นการลดช่ องว่างระหว่างระดับหัวหน้าและ
ระดับ บริ ห ารกับ ระดับ พนักงานทัว่ ไป จานวน 11 ข้อเสนอแนะ (11 คน) คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.04 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ควรพิจารณาปรั บเพิ่มค่าตอบแทนและ
สวัสดิ การต่างๆ เพื่อให้มีค่าครองชี พที่เหมาะสม จานวน 9 ข้อเสนอแนะ (9 คน) คิดเป็ นร้อยละ 3.31
ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ควรเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในด้านต่ างๆ จานวน 8 ข้อ เสนอแนะ (8 คน) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.94 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ข ้อเสนอแนะว่า บริ ษ ทั ควรจัดให้มี การฝึ กอบรมเพื่ อเพิ่ ม เติ ม
ทักษะในการทางานให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่ อง จานวน 6 ข้อเสนอแนะ (6 คน) คิดเป็ นร้อยละ 2.21
ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ควรมีการสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ท างานให้ ก ับ พนัก งานมากยิ่งขึ้ น จ านวน 3 ข้อ เสนอแนะ (3 คน) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.10 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ควรมีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการ
ทางานให้ดีมากยิง่ ขึ้น เพื่อการทางานที่มีคุณภาพ และปลอดภัย จานวน 2 ข้อเสนอแนะ (2 คน) คิดเป็ น
ร้อยละ 0.74 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริ ษทั ควรมีการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆให้
มีความรวดเร็ วและทัว่ ถึง จานวน 2 ข้อเสนอแนะ (2 คน) คิดเป็ นร้อยละ 0.74 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้ อค้นพบและข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ องความผูก พัน ของพนัก งานต่ อบริ ษ ทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ย ลตี้ จากัด มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความ
ผูก พัน ของพนัก งานต่ อ บริ ษ ัท พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ย ลตี้ จากัด ผูศ้ ึ ก ษาสามารถสรุ ป ผลการศึ ก ษา
อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึ กษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้ท าการศึ กษาจากพนัก งาน บริ ษ ทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้
จากัด จานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 272 คน และได้ทาการศึ กษาโดยนาเอาแนวคิ ดเกี่ ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์การมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นกรอบในการศึกษา อันประกอบไปด้วยปั จจัยที่ก่อให้เกิด
ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร 4 ด้า น ได้ แ ก่ ด้า นองค์ ก าร (Company) ด้า นงาน (Job) ด้า นการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และด้านภาวะผูน้ า (Leadership) ซึ่ งเชื่อมโยงไปถึง
ระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม
ระเบียบวิธีการศึกษาและข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษาใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า แจกแจงแบบที (T-test) การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน
(Analysis of Variance : ANOVA) แล ะ ก ารท ดส อบ ค วาม สั ม พั น ธ์ ระห ว่ า งตั ว แป ร ( Linear
Regression) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ในการวิเคราะห์
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงาน บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี ร้อยละ 46.7 สถานภาพโสด ร้อยละ 51.5
จบการศึกษาระดับต่ากว่า ม.6 ร้อยละ 33.5 มีอายุการทางาน 1-5 ปี ร้อยละ 40.8 และเป็ นพนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ ร้อยละ 96.3
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ส่ วนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ องค์ ป ระกอบความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของ
พนักงาน บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด
แบบสอบถามที่ ใช้เป็ นการสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนั ก งาน โดยใช้ ค าถามในการวัด สเกลทั ศ นคติ หรื อ Likert Scale ซึ่ งแบ่ ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ
องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การออกเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผูน้ า มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์ ประกอบความผูกพันต่ อองค์ การ
ของพนักงาน
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับองค์ประกอบของความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และด้านภาวะผูน้ า มี
รายละเอียดดังนี้
1. ความคิดเห็นต่ อองค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การในด้ านองค์ การ
ผลการศึ ก ษาพบว่า พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ องค์ป ระกอบของความผูก พัน ต่ อ
องค์การในด้านองค์การโดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ ยรวม 3.67) เมื่อพิจารณาจากปั จจัย
ย่อยด้านองค์การแต่ละปั จจัย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากจานวน 8
ปั จจัย เรี ยงลาดับ ตามค่ าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ (1)บริ ษ ทั มี การถ่ ายทอดนโยบายและกลยุท ธ์
ให้กบั ทุ กหน่ วยงานอย่างชัดเจน (2)นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่ วยงานมีความสอดคล้องและ
เชื่ อมโยงมาจากนโยบายและกลยุท ธ์ ของบริ ษัท (3)บริ ษ ทั มี ก ารสร้ างสภาพแวดล้อ มที่ เหมาะสม
ปลอดภัยให้กบั พนักงาน บริ ษทั มี กฎระเบี ยบ ข้อบังคับที่ เคร่ งครัดและบทลงโทษที่ ชัดเจนและเป็ น
ธรรมในกรณี ที่พนักงานทาผิด และบริ ษทั มีการส่ งเสริ มให้พนักงานได้เรี ยนรู ้และสร้างสรรค์ส่งใหม่ๆ
ในองค์การ ทั้ง 3 ปั จจัยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (4)บริ ษทั จัดให้มีช่องทางเพื่อใช้สื่อสารกับพนักงานได้อย่าง
สะดวกและเข้าถึงทุกระดับ (5)บริ ษทั มีระบบมาตรฐานการทางานโดยรวมอยู่ในระดับดี (6)บริ ษทั มี
การเปิ ดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
2. ความคิดเห็นต่ อองค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การในด้ านงาน
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบของความผูกพันองค์การ
ในด้านงานโดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ ยรวม 3.63) เมื่ อพิจารณาจากปั จจัยย่อยในด้าน
งานทั้ง 4 ปั จจัย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากในทุ กปั จจัยย่อย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ (1) บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจในงานที่เกี่ ยวข้องกับตนเอง (2) บริ ษทั มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู ้ และ
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ความสามารถของพนักงาน และพนักงานในบริ ษทั มีรูปแบบการทางานที่ สอดคล้องกับนโยบาย มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน (3) บริ ษ ัท มี ก ารจัด เตรี ย มอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ส นับ สนุ น การท างานของ
พนักงานอย่างพอเพียง
3. ความคิดเห็นต่ อองค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การในด้ านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ ยรวม 3.57) เมื่อพิจารณา
จากปั จจัยย่อยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็ น
ด้วยมากจานวน 11 ปั จจัย เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ (1)บริ ษทั ส่ งเสริ มและจัดทา
กิ จกรรมเพื่อเชื่ อมสั มพันธภาพที่ ดีระหว่างพนักงาน (2) บริ ษทั มี การจัดทาแผนการฝึ กอบรมให้กบั
พนักงาน รวมทั้งมี การปรับเปลี่ ยนตามความเหมาะสม (3) บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องสุ ขภาพอนามัยของ
พนักงานอย่างเพียงพอ (4) บริ ษทั สามารถทาให้พนักงานรู ้สึกว่ามีความมัน่ คงในการทางาน (5)บริ ษทั
มี ก ารจัด ท าเอกสารที่ ร ะบุ ขี ด ความสามารถของบริ ษ ัท และพนั ก งาน รวมถึ ง ระบุ ไ ว้ถึ ง ความรู้
ความสามารถหรื อทักษะและคุณลักษณะของบุคคลที่จาเป็ นต่องานนั้นๆ (6) บริ ษทั มีการจัดระบบให้
คาปรึ กษาด้านการทางานและการพัฒนาความรู ้แก่พนักงาน (7) บริ ษทั ส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีโอกาส
ที่ จะเรี ยนรู ้ และเติ บโตไปสู่ ตาแหน่ งงานที่ ดีข้ ึ นในที่ ท างาน (8) บริ ษ ทั มี การจัดท าเอกสารที่ ระบุขีด
ความสามารถของบริ ษ ัท และพนัก งาน รวมถึ งระบุ ไ ว้ถึ ง ความรู้ ความสามารถหรื อ ทัก ษะและ
คุณลักษณะของบุคคลที่จาเป็ นต่องานนั้นๆ (9) บริ ษทั มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กบั พนักงาน
ที่ชดั เจน (10) บริ ษทั มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับกาลังความสามารถของ
พนักงาน (11) บริ ษทั มีการจัดวางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ไว้สาหรับแต่ละตาแหน่ ง
งานอย่างครบถ้วนและครอบคลุ ม และพิ จารณาจากปั จจัย ย่อยในด้านการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเฉยๆ 1 ปั จจัย คือ บริ ษทั มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่
สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นในธุ รกิจเดียวกันได้
4. ความคิดเห็นต่ อองค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การในด้ านภาวะผู้นา
ผลการศึ ก ษาพบว่า พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ องค์ป ระกอบของความผูก พัน ต่ อ
องค์การในด้านภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ ยรวม 3.71) และเมื่อพิจารณาจาก
ปั จจัยย่อยในด้านภาวะผูน้ าจานวน 6 ปั จจัย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมากในทุกปั จจัยย่อย สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ (1) ผูบ้ งั คับบัญชามี
การแจ้งให้ พ นักงานได้รับ ทราบถึ งความคาดหวังในการท างานของพนักงานแต่ ล ะหน่ วยงาน (2)
ผูบ้ ังคับ บัญ ชามี ก ารแนะน าและให้ แ นวทางในการท างานและความก้า วหน้ าให้ แก่ พ นัก งาน (3)
ผูบ้ งั คับบัญชามีวิสัยทัศน์กว้างไกลและนามาถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบ (4) ผูบ้ งั คับบัญชามีการ
76

รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ของพนัก งานอย่า งมี เหตุ ผ ลและเป็ นธรรม (5)ผูบ้ ังคับ บัญ ชามี ก ารแจ้งผลการ
ประเมิ น การท างานให้ พ นัก งานได้รับ ทราบถึ งผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ (6)ผูบ้ ังคับ บัญ ชาให้
ความสาคัญกับเรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 2.2 ความสั ม พั นธ์ ของปั จ จั ยส่ วนบุ ค คลที่ มี อิทธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ดเห็ น ต่ อ
องค์ ประกอบความผูกพันของพนักงานในด้ านองค์ การ ด้ านงาน ด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
ด้ านภาวะผู้นา
ผลการเปรี ยบเที ย บระดับความคิดเห็ นของพนัก งานต่อองค์ป ระกอบความผูกพันต่ อ
บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด โดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
1. ความคิดเห็นต่ อองค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การ จาแนกตามเพศ
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพัน
ต่อองค์การทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผูน้ า
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน ค่าเฉลี่ยในผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมีค่าสู งกว่าเพศหญิงในทุก
ด้าน โดยเพศชายมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านองค์การสู งที่สุด ส่ วนเพศหญิงมีระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยด้านภาวะผูน้ าสู งที่สุด
2. ความคิดเห็นต่ อองค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การ จาแนกตามอายุ
ผูต้ อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มอายุ มีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพัน
ต่อองค์การในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และด้านภาวะผูน้ า อยูใ่ นระดับ
เท่ ากันทั้ง 4 ด้าน คื อ มี ระดับ ความคิ ดเห็ น อยู่ในระดับ เห็ น ด้วยมาก โดยระดับ ความคิ ดเห็ น ของ
พนักงานกลุ่มอายุ 18-25 ปี และ 36-45 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดในด้านภาวะผูน้ า พนักงานกลุ่มอายุ 26-35
ปี และ 46 ปี ขึ้ น ไป มี ค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความคิ ดเห็ น ต่ อ องค์ป ระกอบความผูก พัน ต่ อองค์ก ารในด้า น
องค์การสู งที่สุด นอกจากนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่ มอายุ 18-25 ปี 26-35 ปี และ36-45 ปี มีระดับ
ความคิ ดเห็ น ต่ อ องค์ป ระกอบความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารในด้านการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต่ าที่ สุ ด
เหมื อนกัน ส่ วนผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุ 46 ปี ขึ้ นไป มี ระดับความคิ ดเห็ นต่อองค์ประกอบ
ความผูกพันต่อองค์การในด้านงานต่าที่สุด
3. ความคิ ด เห็ นต่ อ องค์ ประกอบของความผู กพั น ต่ อองค์ ก าร จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส
ผูต้ อบแบบสอบถามในทุกกลุ่ม มีระดับความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อ
องค์การในด้านองค์ก าร ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ และด้านภาวะผูน้ า อยู่ในระดับ
เท่ ากัน ทั้ง 4 ด้าน คื อ มี ระดับ ความคิ ดเห็ น อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วยมาก โดยระดับ ความคิ ดเห็ น ของ
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พนักงานกลุ่มสถานภาพโสด และสมรส มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดในด้านภาวะผูน้ า และมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดใน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ส่ วนพนักงานกลุ่ มสถานภาพหย่าร้ าง/หม้าย มี ค่าเฉลี่ ยระดับความ
คิ ดเห็ นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์ก ารในด้านองค์การสู งที่ สุ ด และมี ค่ าเฉลี่ ยระดับ ความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การต่าที่สุดในด้านงาน
4. ความคิดเห็นต่ อองค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การ จาแนกตามระดับการศึกษา
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่ มระดับการศึกษา ต่ ากว่า ม.6 ม.6/ปวช. และอนุ ปริ ญญา/
ปวส. มีระดับความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และด้านภาวะผูน้ า อยูใ่ นระดับเท่ากันทั้ง 4 ด้าน คือ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมาก โดยระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มระดับการศึกษาต่ากว่า ม.6 มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดในด้านองค์การ ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มระดับการศึกษา ม.6/
ปวช. และ อนุ ปริ ญญา/ปวส. มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดในด้านภาวะผูน้ า สาหรับระดับความคิดเห็นของผูต้ อบ
แบบสอบถามกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีระดับความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อ
องค์ก ารในด้านงานและด้านภาวะผูน้ าอยู่ในระดับ เห็ นด้วยมาก ส่ วนในด้านองค์การและด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยูใ่ นระดับเฉยๆ โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในด้านภาวะผูน้ า และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดใน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สาหรั บผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่ มระดับการศึ กษาปริ ญญาโท มี
ระดับความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์และด้านภาวะผูน้ า อยูใ่ นระดับเท่ากันทั้ง 4 ด้าน คือ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
เฉยๆ โดยระดับความคิดเห็นต่าสุ ดคือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. ความคิดเห็นต่ อองค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การ จาแนกตามอายุการทางาน
ผูต้ อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มอายุการทางาน มีระดับความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบ
ความผูกพันต่อองค์การในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และด้านภาวะผูน้ า
อยู่ในระดับ เท่ ากันทั้ง 4 ด้าน คื อ มี ระดับ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วยมาก เมื่ อพิจารณาระดับ
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การในแต่ละด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการ
ท างานน้ อ ยกว่า 1 ปี อายุก ารท างาน 1-5 ปี อายุก ารท างาน 6-10 ปี และอายุก ารท างาน 11-15 ปี มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในด้านภาวะผูน้ าสู งที่สุด และระดับความคิดเห็นต่า ที่สุดในด้านการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่ มอายุการทางานมากกว่า 15 ปี มี ค่าเฉลี่ ยระดับ
ความคิดเห็นในด้านองค์การสู งที่สุด และระดับความคิดเห็นต่าที่สุดในด้านงาน
6. ความคิดเห็นต่ อองค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การ จาแนกตามตาแหน่ งงาน
ผูต้ อบแบบสอบถามฝ่ ายปฏิบตั ิการ มีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพัน
ต่อองค์การในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผูน้ า ทั้ง 4 ด้านอยู่
ในระดับ เห็ น ด้ว ยมาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความคิ ด เห็ น สู ง สุ ด ในด้า นภาวะผู ้น า ส าหรั บ ผู้ต อบ
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แบบสอบถามฝ่ ายบริ หาร มีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การในด้านองค์การ
ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผูน้ า ทั้ง 4 ด้านอยูใ่ นระดับเฉยๆ โดยมีค่าเฉลี่ย
ระดับ ความคิ ดเห็ นสู งสุ ดในด้านงาน ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามทั้งฝ่ ายปฏิ บ ตั ิ ก ารและฝ่ ายบริ ห าร มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงาน บริ ษัท พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเป
เชียลตี้ จากัด
ตอนที่ 3.1 ระดับความผูกพันต่ อองค์ การของ บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด
เป็ นการศึกษาโดยใช้วธิ ี การวัดระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม ซึ่ ง
ประกอบด้วยประเด็นข้อคาถามย่อยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การจานวน 5 ข้อ ได้แก่
1. ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรั บ ต่อเป้ าหมายและ
ค่านิยมของบริ ษทั
2. ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะทุ่ ม เทความพยายามอย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
3. ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามปรารถนาอย่ า งแรงกล้า ที่ จ ะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ น
พนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป
4. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นไม่วา่ ต่อ
บริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน
5. บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกทางานด้วย
การศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมของบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้
จ ากัด พบว่า พนั ก งานผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามผูก พัน ต่ อ องค์ ก าร (Engaged Employee)โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.89 โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากในข้อคาถามย่อย
ทั้ง 5 ข้อ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ (1)ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษ ัท เป็ นหลัก มากที่ สุ ด (2)บริ ษ ัท เป็ นองค์ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลื อกทางานด้วย (3)ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน (4)ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป และ (5)ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
เชื่อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิยมของบริ ษทั
จากผลการศึ ก ษาท าให้ท ราบว่า พนักงาน บริ ษ ทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ย ลตี้ จากัด เป็ น
พนั ก งานที่ มี ค วามผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร (Engaged Employee) โดยพนัก งานจะท างานตามที่ ไ ด้รั บ
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มอบหมายด้วยความทุ่มเท เต็มใจและมุ่งมัน่ มีความรู ้ สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ พร้ อมรับการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ร่ วมกัน รวมทั้งเชื่ อมัน่ ว่า บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ
ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด เป็ นองค์การที่ดีที่สุดที่เลือกทางานด้วย
ตอนที่ 3.2 ความสั ม พั น ธ์ ของปั จ จั ยส่ วนบุ ค คลที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์ การของพนักงาน
ผลการเปรี ย บเที ยบระดับ ความคิ ดเห็ น ของพนัก งานต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของ
พนักงานในภาพรวม จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
1. ความผูกพันต่ อองค์ การในภาพรวมของพนักงานในภาพรวม จาแนกตามเพศ
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่
ในระดับมี ความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) อยู่ในระดับความคิดเห็ นด้วยมากในทุ กข้อ
คาถามย่อย โดยค่าเฉลี่ยของรวมของผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมีค่าสู งกว่าเพศหญิง เมื่อพิจารณาใน
ข้อคาถามย่อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิงมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดเหมือนกัน และมีความเชื่อมัน่ อย่างแรง
กล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิยมของบริ ษทั มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดเหมือนกัน
2. ความผูกพันต่ อองค์ การในภาพรวมของพนักงานในภาพรวม จาแนกตามอายุ
ผูต้ อบแบบสอบถามในทุ กกลุ่ ม อายุมี ความผูก พัน ต่ อองค์ก ารในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมี ความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) เมื่อพิ จารณาจากข้อคาถามย่อยเกี่ ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์การพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มอายุ มีความคิดเห็ นต่อข้อคาถามย่อยในด้าน
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก เท่ากันหมดทุกข้อ
เมื่ อพิ จารณาจากข้อคาถามย่อย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่ ม อายุ 18-25 ปี
กลุ่มอายุ 26-35 ปี และกลุ่มอายุ 36-45 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสู งที่สุดในข้อคาถามย่อย ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก ส่ วน
กลุ่มอายุ 46 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสู งที่สุดในข้อคาถามย่อย บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด
ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกทางานด้วย
3. ความผูกพันต่ อองค์ การในภาพรวมของพนักงานในภาพรวม จาแนกตามสถานภาพ
สมรส
ผูต้ อบแบบสอบถามในทุ ก กลุ่ ม สถานภาพสมรส มี ค วามผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) เมื่อพิจารณาจากข้อคาถามย่อย
เกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์การพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มสถานภาพโสดและสถานภาพ
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สมรส มีความคิดเห็ นต่อข้อคาถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับเห็ นด้วยมาก เท่ากันหมดทุ กข้อ มีค่าเฉลี่ ยระดับความคิ ดเห็ นสู งที่ สุดในข้อคาถามย่อย ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความเต็มใจที่ จะทุ่ม เทความพยายามอย่างเต็ม ที่ เพื่ อประโยชน์ ของบริ ษทั เป็ นหลัก
เช่นเดียวกัน
ผูต้ อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย มีความคิดเห็นต่อข้อคาถาม
ย่อยในด้านความผูก พัน ต่ อองค์ก ารของพนัก งานในภาพรวมอยู่ในระดับ เห็ นด้วยมากที่ สุ ดในข้อ
คาถามย่อย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั เป็ นหลัก ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน
(สมาชิ ก ภาพ) ของบริ ษ ทั ต่ อไป ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้ อมที่ จะรับความเปลี่ ยนแปลงที่ จะ
เกิ ดขึ้ นไม่ว่าต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงานและบริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกทางานด้วย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อข้อคาถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากในข้อคาถามย่อย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่
อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั และมี ค่าเฉลี่ ยระดับความคิดเห็ นมาก
ที่สุดในข้อคาถามย่อย บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกทางานด้วย
4. ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารในภาพรวมของพนั ก งานในภาพรวม จ าแนกตามระดั บ
การศึกษา
ผูต้ อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มระดับการศึกษามีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม
อยู่ในระดับมี ความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) เมื่ อพิ จารณาจากข้อคาถามย่อยเกี่ ยวกับ
ความผูก พันต่ อองค์ก ารพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่ ม ระดับ การศึ ก ษาต่ ากว่า ม.6 กลุ่ ม ระดับ
การศึกษา ม.6/ปวช. กลุ่มระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญา/ปวส.และกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อข้อคาถามย่อยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีความคิดเห็นต่อข้อคาถาม
ย่อย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ น
หลัก ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน (สมาชิกภาพ)
ของบริ ษทั ต่อไป และผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อ
บริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การงาน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อข้อคาถาม
อยูใ่ นระดับเฉยๆในข้อคาถามย่อย บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกทางานด้วย
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5. ความผู กพั นต่ อองค์ การในภาพรวมของพนั กงานในภาพรวม จ าแนกตามอายุ การ
ทางาน
ผูต้ อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มอายุการทางานมีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม
อยู่ในระดับมี ความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) เมื่ อพิ จารณาจากข้อคาถามย่อยเกี่ ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์การพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี มีความคิดเห็น
ต่อข้อคาถามย่อย แบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของ
บริ ษทั อยูใ่ นระดับเฉยๆ และมีความคิดเห็นต่อข้อคาถามย่อยที่เหลืออยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก แ ล ะ
เป็ นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความคิดเห็ นต่อข้อคาถามย่อยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การน้อยที่สุดใน
ทุกกลุ่มที่จาแนกตามอายุการทางาน
ผูต้ อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการทางาน 1-5 ปี กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี กลุ่มอายุงาน
11-15 ปี และกลุ่ ม อายุง านมากกว่า 15 ปี มี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อข้อ ค าถามย่อยเกี่ ย วกับ ความผูก พัน ต่ อ
องค์การของพนักงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ
6. ความผูกพันต่ อองค์ การในภาพรวมของพนักงานในภาพรวม จาแนกตามตาแหน่ งงาน
ผูต้ อบแบบสอบถามฝ่ ายปฏิบตั ิการมีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมี
ความผูก พัน ต่ อ องค์ ก าร (Engaged Employee) ผูต้ อบแบบสอบถามฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามผู ก พัน ต่ อ
องค์การในภาพรวมอยู่ในระดับไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Not-Engaged Employee) เมื่อพิจารณา
จากข้อคาถามย่อยเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์การพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามฝ่ ายปฏิ บตั ิการมีความ
คิดเห็นต่อข้อคาถามย่อยในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อคาถาม
ส่ วนผูต้ อบแบบสอบถามฝ่ ายบริ หาร มี ความคิ ดเห็ นต่อข้อคาถามย่อยเกี่ ยวกับ ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมในข้อคาถาม ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลักและผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะ
รั บ ความเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ น ไม่ ว่าต่ อบริ ษ ัท หรื อต่ อหน้าที่ ก ารงาน อยู่ในระดับ เห็ น ด้วยมาก
สาหรับข้อคาถามย่อย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้ าหมายและ
ค่านิยมของบริ ษทั ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพนักงาน
(สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป และบริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเลื อกทางาน
ด้วย อยูใ่ นระดับเฉยๆ

82

ตอนที่ 3.3 ความสั มพันธ์ ของปั จจัยส่ วนบุคคล (ข้ อมูลทั่วไป) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่ อระดับความคิดเห็นในด้ านองค์ การ ด้ านงาน ด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้ านภาวะผู้นา
ผลการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ระหว่างตัว
แปรอิสระด้านข้อมูลทัว่ ไปตามลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อายุการท างานและตาแหน่ งงาน กับตัวแปรตาม ซึ่ งได้แก่ ปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
ความผูกพัน ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผูน้ า พบว่า
1. เพศมี ผลต่อระดับความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยด้านองค์การและด้านการพัฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ ส่ วนปั จจัยด้านงานและด้านภาวะผูน้ า พบว่า เพศไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความผูกพัน
2. อายุไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในทุกด้าน
3. สถานภาพสมรสมี ผลต่อระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพัน ในด้าน
องค์การ
4. ระดับการศึกษามีผลต่อระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในทุกด้าน
ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และด้านภาวะผูน้ า โดยมี ค่าเฉลี่ ยด้าน
องค์การสู งที่สุด
5. อายุการทางานไม่มีผลต่อระดับความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันในทุก
ด้าน
6. ต าแหน่ ง งานมี ผ ลต่ อ ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน ในด้า น
องค์ก าร ด้านการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์และด้านภาวะผูน้ า ส่ วนด้านงานไม่ มี ผ ลต่ อระดับ ความ
คิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ตอนที่ 3.4 ความสั มพันธ์ ของปั จจัยส่ วนบุคคล (ข้ อมูลทั่วไป) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่ อระดับความผูกพันของพนักงานต่ อบริษัทในภาพรวม
ผลการเปรี ยบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม ระหว่างตัวแปร
อิสระด้านข้อมูลทัว่ ไปตามลักษณะส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อายุการทางานและตาแหน่ งงาน กับตัวแปรตาม ซึ่ งได้แก่ ความผูกพันของ
พนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม ได้ผลการศึกษา ดังนี้
1. พนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความผูกพันต่อบริ ษทั ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า เพศไม่มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั
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2. พนักงานทุกกลุ่มอายุ มีความผูกพันต่อบริ ษทั ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ แสดงว่า อายุมีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั
3. พนัก งานทุ กกลุ่ ม สถานภาพสมรส มี ความผูกพันต่อบริ ษทั ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า สถานภาพสมรสมีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั
โดยกลุ่ ม พนั ก งานที่ มี ส ถานภาพสมรส มี ค่ า เฉลี่ ย ความผูก พัน ต่ อ บริ ษ ัท มากกว่า กลุ่ ม พนั ก งาน
สถานภาพโสด และ พนัก งานสถานภาพ หย่าร้ าง/หม้าย มี ค่ าเฉลี่ ย ความผูก พัน ต่ อบริ ษ ัท มากกว่า
พนักงานกลุ่มสถานภาพโสด
4. พนักงานทุกกลุ่มระดับการศึกษา มีความผูกพันต่อบริ ษทั ในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิ ติ แสดงว่า ระดับการศึกษามีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั โดย
กลุ่มพนักงานระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อบริ ษทั น้อยกว่ากลุ่มพนักงานระดับ
การศึกษาต่ากว่า ม.6 และ ม.6 / ปวช.
5. พนักงานทุกกลุ่มอายุการทางาน มีความผูกพันต่อบริ ษทั ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า อายุการทางานมีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั โดยกลุ่ม
พนักงานที่มีอายุการทางาน 11 - 15 ปี มีค่าเฉลี่ ยความผูกพันต่อบริ ษทั มากกว่ากลุ่มพนักงานที่มีอายุ
การทางานน้อยกว่า 1 ปี
6. พนักงานทุกกลุ่มตาแหน่ งงาน มีความผูกพันต่อบริ ษทั ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า ตาแหน่งงานมีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั
ตอนที่ 3.5 การทดสอบความสั ม พันธ์ ของความผูกผันด้ านองค์ การ ด้ านงาน ด้ านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้ านภาวะผู้นา กับความผูกพันของพนักงานต่ อบริษัทในภาพรวม
1. ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยที่ส่งผลต่ อระดับความผูกพันต่ องาน ด้ านองค์ การ ด้ าน
งาน ด้ านการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ และด้ านภาวะผู้นา กับความผูกพันของพนั กงานต่ อบริ ษัทใน
ภาพรวม
ผลการวิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องตัวแปรต้น และตัวแปรตาม พบว่า ความสั มพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรต้นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และด้าน
ภาวะผูน้ า กับตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม พบว่าปั จจัยที่ส่งผล
ต่อทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมโดยมีค่า
ความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.666 และระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมจะผันแปร
ตามปั จจัยที่ส่งผลต่อทั้ง 4 ด้านคิดเป็ นร้อยละ 44.40 ส่ วนที่เหลื ออีกร้อยละ 55.60 เป็ นผลมาจากปั จจัย
ในเรื่ องอื่นๆ แสดงว่าค่าที่ ได้จากการทานายด้วยสมการเส้ นตรง (Linear regression) จะใกล้เคียงกับ
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ระดับความผูกพันในภาพรวมจริ งๆ ของพนักงานได้ปานกลาง และเมื่อพิจารณาจากค่านัยสาคัญทาง
สถิ ติ (ค่ า Sig.) พบว่ า ปั จจัย ด้ า นงาน ด้ า นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และด้ า นภาวะผู้น ามี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับต่ า
กว่า 0.05 ส่ วนปั จจัยด้านองค์การไม่มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 และจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอย ใช้ค่า Beta ในการทานายระดับความผูกพัน
เนื่องจากค่า Beta สามารถบอกได้วา่ ตัวทานายนั้นมีผลหรื ออิทธิ พลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด ซึ่ ง
พบว่า ตัวทานายในด้านการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ สามารถท านายระดับความผูกพันในภาพรวม
ได้มากที่สุด (Beta = 0.303) รองลงมาคือ ด้านภาวะผูน้ า (Beta = 0.188) และด้านงาน (Beta = 0.149)
ตามลาดับ
2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อคาถามย่ อยด้ านงาน กับความผูกพันของพนักงานต่ อบริษัท
ในภาพรวม
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามย่อยด้านงาน กับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ใน
ภาพรวม พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อข้อคาถามย่อยทั้ง 4 ข้อ มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับความผูกพันของ
พนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมโดยมี ค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.577 และระดับความผูกพันของ
พนัก งานต่อบริ ษ ทั ในภาพรวมจะผันแปรตามข้อคาถามย่อยทั้ง 4 ข้อ คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.30 ส่ วนที่
เหลื ออี กร้ อยละ 66.70 เป็ นผลมาจากปั จจัยในเรื่ องอื่ นๆ เมื่ อพิ จารณาจากค่านัยสาคัญทางสถิ ติ (ค่ า
Sig.) พบว่า ข้อคาถามย่อย บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในงานที่เกี่ยวข้อง
กับ ตนเอง บริ ษทั มี การมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับ ความรู ้ และความสามารถของพนักงาน และ
พนักงานในบริ ษทั มีรูปแบบการทางานที่สอดคล้องกับนโยบาย มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของ
พนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับต่ากว่า 0.05 ส่ วนข้อคาถามย่อยบริ ษทั
มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้สนับสนุนการทางานของพนักงานอย่างพอเพียง ไม่มีผลต่อ
ระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และจากค่าสัมประสิ ทธิ์
ความถดถอย ใช้ค่ า Beta ในการท านายระดับความผูกพัน เนื่ องจากค่ า Beta สามารถบอกได้ว่าตัว
ทานายนั้นมี ผ ลหรื ออิ ท ธิ พ ลต่ อตัวแปรตามมากน้อยเพี ยงใด ซึ่ งพบว่า ตัวท านายในข้อค าถามย่อย
พนักงานในบริ ษทั มีรูปแบบการทางานที่สอดคล้องกับนโยบาย สามารถทานายระดับความผูกพันใน
ภาพรวมได้มากที่สุด (Beta = 0.217) รองลงมาคือ บริ ษทั มี การมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับความรู ้
และความสามารถของพนักงาน (Beta = 0.215)
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3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อคาถามย่ อยด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับความผูกพัน
ของพนักงานต่ อบริษัทในภาพรวม
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามย่อยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ กับความผูกพันของ
พนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อข้อคาถามย่อยทั้ง 12 ข้อ มีความสัมพันธ์ในเชิ ง
บวกกับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมโดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.665 และ
ระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมจะผันแปรตามข้อคาถามย่อยทั้ง 12 ข้อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 44.20 ส่ วนที่ เหลื ออี ก ร้ อ ยละ 55.80 เป็ นผลมาจากปั จจัยในเรื่ องอื่ น ๆ เมื่ อ พิ จารณาจากค่ า
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (ค่ า Sig.) พบว่ า ข้อ ค าถามย่ อ ย บริ ษ ัท มี ก ารจัด วางแผนงานด้า นการพัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไว้สาหรั บแต่ละตาแหน่ งงานอย่างครบถ้วนและครอบคลุ ม บริ ษทั สามารถทาให้
พนักงานรู ้สึกว่ามีความมัน่ คงในการทางาน บริ ษทั มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชี พให้กบั พนักงานที่
ชัดเจน บริ ษทั มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นในธุ รกิ จเดี ยวกันได้ และ
บริ ษทั ส่ งเสริ มและจัดทากิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับต่ากว่า 0.05 ส่ วนข้อคาถาม
ย่อยอื่นๆไม่มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และ
จากค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ความถดถอย ใช้ ค่ า Beta ในการท านายระดับ ความผูก พัน เนื่ อ งจากค่ า Beta
สามารถบอกได้วา่ ตัวทานายนั้นมีผลหรื ออิทธิ พลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด ซึ่ งพบว่า ตัวทานาย
ในข้อคาถามย่อย บริ ษทั สามารถทาให้พนักงานรู ้ สึกว่ามี ความมัน่ คงในการทางาน สามารถทานาย
ระดับความผูกพันในภาพรวมได้มากที่สุด (Beta = 0.212) รองลงมาบริ ษทั ส่ งเสริ มและจัดทากิจกรรม
เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน (Beta = 0.185)
4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อคาถามย่ อยด้ านภาวะผู้นา กับความผูกพันของพนักงานต่ อ
บริษัทในภาพรวม
ความสั ม พันธ์ ระหว่างข้อค าถามย่อยด้านภาวะผูน้ า กับ ความผูก พันของพนัก งานต่ อ
บริ ษทั ในภาพรวม พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อข้อคาถามย่อยทั้ง 6 ข้อ มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับความ
ผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมโดยมี ค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.561 และระดับความ
ผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมจะผันแปรตามข้อคาถามย่อยทั้ง 6 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 31.50
ส่ วนที่เหลื ออีกร้อยละ 68.50 เป็ นผลมาจากปั จจัยในเรื่ องอื่นๆ เมื่อพิจารณาจากค่านัยสาคัญทางสถิ ติ
(ค่า Sig.) พบว่า ข้อคาถามย่อย ผูบ้ งั คับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินการทางานให้พนักงานได้รับ
ทราบถึ งผลการทางานอย่างสม่ าเสมอและผูบ้ งั คับบัญชามี การแจ้งให้พนักงานได้รับทราบถึ งความ
คาดหวังในการทางานของพนักงานแต่ละหน่ วยงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั ในภาพรวมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับต่ ากว่า 0.05 ส่ วนข้อคาถามย่อยอื่นๆไม่มีผลต่อ
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ระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และจากค่าสัมประสิ ทธิ์
ความถดถอย ใช้ค่ า Beta ในการท านายระดับความผูกพัน เนื่ องจากค่ า Beta สามารถบอกได้ว่าตัว
ทานายนั้นมี ผ ลหรื ออิ ท ธิ พ ลต่ อตัวแปรตามมากน้อยเพี ยงใด ซึ่ งพบว่า ตัวท านายในข้อค าถามย่อย
ผูบ้ งั คับบัญชามีการแจ้งให้พนักงานได้รับทราบถึ งความคาดหวังในการทางานของพนักงานแต่ละ
หน่ ว ยงาน สามารถท านายระดับ ความผูก พัน ในภาพรวมได้ม ากที่ สุ ด (Beta = 0.246) รองลงมา
ผูบ้ ังคับ บัญ ชามี ก ารแจ้งผลการประเมิ นการท างานให้ พ นักงานได้รับ ทราบถึ งผลการท างานอย่าง
สม่าเสมอ (Beta = 0.164)
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะของพนักงานเกีย่ วกับการสร้ างความผูกพันต่ อองค์ การ
พิจารณาจากแบบสอบถามที่ผตู้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ
เกี่ ย วกับ การสร้ า งความผู ก พัน ของพนั ก งานต่ อ บริ ษ ัท พรี เซิ ร์ ฟ ฟู้ ด สเปเชี ย ลตี้ จ ากัด พบว่ า
ข้อเสนอแนะที่พนักงานแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ บริ ษทั ควร
จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีการทากิ จกรรมร่ วมกัน เช่ น งานเลี้ ยงสังสรรค์ การท่องเที่ ยว
การแข่งกีฬา เพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคี ความผูกพันกัน รู ้สึกเป็ นครอบครัวเดียวกัน ให้พนักงาน
ทุกคนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม (ร้อยละ 12.50) รองลงมาคือ บริ ษทั ควรให้ความสาคัญและความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันกับพนักงาน ไม่ควรมีการแบ่งระดับชั้น เพื่อเป็ นการลดช่องว่างระหว่างระดับหัวหน้า
และระดับบริ หารกับระดับพนักงานทัว่ ไป (ร้อยละ 4.04) และบริ ษทั ควรพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้มีค่าครองชีพที่เหมาะสม (ร้อยละ 3.31) ตามลาดับ
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่ องความผูกพันของพนักงานต่อ บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด
สามารถนาประเด็นสาคัญมาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ระดับความผูกพันต่ อองค์ การของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของพนักงานบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด มี
ความผูกพันในระดับที่มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) โดยเมื่อพิจารณาในข้อคาถาม
ย่อย พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมากในทุกข้อคาถามย่อย ได้แก่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อ
เป้ าหมาย และค่านิ ยมของบริ ษ ทั ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามเต็มใจที่ จะทุ่ม เทความพยายามอย่าง
เต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้
ซึ่ งความเป็ นพนักงาน(สมาชิกภาพ)ของบริ ษทั ต่อไป ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อองค์การ หรื อต่อหน้าที่การทางาน และบริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่
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ผู้ต อบแบบสอบถามเลื อ กท างานด้ ว ย ซึ่ งตรงกั บ แนวคิ ด ของ The Gallup Organization (2002)
สถาบัน วิจยั และองค์ก ารที่ ป รึ ก ษา ที่ ไ ด้แบ่ งประเภทของพนัก งานที่ มี ค วามผูก พัน ต่ อองค์ก าร คื อ
พนัก งานที่ ท างานด้วยความมี ใจรั ก และทุ่ ม เทในงานที่ ได้รับ มอบหมายอย่างเต็ม ความสามารถ มี
ความรู ้ สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การอย่างแท้จริ ง และจะหาแนวทางในการปรับปรุ งตนเอง
ให้ดีข้ ึ น อยู่เสมอ เพื่ อท าให้องค์ก ารก้าวไปสู่ ค วามส าเร็ จในที่ สุ ด และนอกจากนี้ Burke (2003) ได้
ทาการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การจะอยูก่ บั องค์การนานขึ้น ให้ความร่ วมมือกับ
องค์การ และช่ วยสร้างความสาเร็ จให้กบั บริ ษทั โดยความผูกพันของพนักงานนี้ มีความเชื่ อมโยงกับ
ความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) และก่อให้เกิดผลประโยชน์ (Profitability) ต่อองค์การ
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พนักงานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิชา ขาว
ล้ าเลิศ (2555) ซึ่งทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จากัด และ
สุ ชาดา เต็งศิริวฒั นา (2556) ซึ่ งทาการศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริ ษทั อายิ
โนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จากัด โรงงานอยุธยา โดยใช้แนวคิดเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์การและ
ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผูน้ า ซึ่ งเชื่อมโยงไปถึงระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม พบว่า
พนักงานมีความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยมากในทุ กด้าน
และพนักงานมีความผูกพันในระดับที่มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee)
2. ระดับความผูกพันต่ อองค์ การของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า โดยรวมพนักงาน บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด มีความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และด้านภาวะผูน้ า อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน โดยพนักงานมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ต่อด้านภาวะผูน้ าสู งที่ สุ ด รองลงมาคื อด้านองค์การ ด้านงาน และด้านการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ตามลาดับ ส่ วนความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์การของพนัก งานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็ นด้วยมากเช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งสอดคล้องตามแนวคิดของบริ ษทั ที่ปรึ กษางานทางด้านการพัฒนา
กลยุ ท ธ์ และงานวิ จ ัย The Institute for Employment Studies (2004) ที่ ไ ด้ ร ะบุ ถึ ง พฤติ ก รรมของ
พนักงานที่ มีความผูกพันต่อองค์การ โดยพบว่าปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิ ดความผูกพันต่อองค์การของ
พนัก งาน เกิ ด จากการมี ส่ วนร่ วมในการตัด สิ น ใจ มี โอกาสได้แ สดงความคิ ดเห็ น และได้รับ การ
สนับสนุ นจากหัวหน้างาน โอกาสได้พฒั นางานที่ตนทาอยู่ รวมถึ งการที่ องค์การให้ความสนใจต่อ
สุ ขภาพ และความเป็ นอยูข่ องพนักงาน ซึ่ งแสดงว่าความคิดเห็นต่อองค์การของพนักงานจะส่ งผลต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และสอดคล้องตามแนวความคิด ของ Steers (1997) ที่ได้
เสนอแบบจาลองเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ โดยได้แบ่งปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การ
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เป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ลักษณะส่ วนบุคคล 2. ลักษณะของงาน โดยลักษณะงานที่แตกต่างกัน จะ
มี อิท ธิ พ ลต่ อระดับ ความผูก พัน ต่ อองค์ก ารแตกต่ างกัน และ 3. ประสบการณ์ ที่ ได้รับ ระหว่างการ
ปฏิ บ ัติ ง าน โดยประสบการณ์ ที่ ไ ด้รั บ เป็ นคุ ณ หรื อ โทษ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร ได้แ ก่
ความรู้ สึ ก ว่า เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ องค์ ก าร องค์ ก ารพึ่ ง พาได้ ความคาดหวัง ได้รั บ การ
ตอบสนอง ทัศ นคติ ที่ มี ต่อเพื่ อ นร่ วมงานและองค์ก าร ซึ่ งผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ สอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของ สุ ชาดา เต็งศิริวฒั นา (2556) ซึ่ งทาการศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริ ษ ทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จากัด โรงงานอยุธ ยา ที่ พ บว่า พนักงานมี ความคิ ดเห็ นต่ อ
องค์ประกอบความผูกพันทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
ด้านภาวะผูน้ า อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้านเช่นเดียวกัน
2.1 ด้านองค์การ
จากผลการศึ ก ษาพบว่า พนัก งาน บริ ษ ัท พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ย ลตี้ จากัด มี ค วาม
คิ ด เห็ น ต่ อ องค์ ป ระกอบความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารในด้า นองค์ก าร อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยมาก โดย
องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การในด้านองค์การประกอบไปด้วย 1.บริ ษทั มีการถ่ายทอดนโยบาย
และกลยุทธ์ให้กบั ทุกหน่ วยงานอย่างชัดเจน 2.บริ ษทั จัดให้มีช่องทางเพื่อใช้สื่อสารกับพนักงานได้
อย่างสะดวกและเข้าถึ งทุ กระดับ 3.บริ ษ ทั มีการเปิ ดโอกาสและรับฟั งความคิดเห็ นของพนักงาน 4.
นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่ วยงานมีความสอดคล้องและเชื่ อมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์
ของบริ ษัท 5.บริ ษัท มี ร ะบบมาตรฐานการท างานโดยรวมอยู่ ใ นระดับ ดี 6.บริ ษัท มี ก ารสร้ า ง
สภาพแวดล้อมในที่เหมาะสมปลอดภัยให้กบั พนักงาน 7.บริ ษทั มีกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เคร่ งครัด และ
บทลงโทษที่ ชัดเจนและเป็ นธรรมในกรณี ที่ พ นัก งานท าผิด 8.บริ ษ ทั มี ก ารส่ งเสริ ม ให้ พ นัก งานได้
เรี ยนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์การ
2.2 ด้านงาน
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด มีความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การในด้านงาน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยองค์ประกอบ
ความผูกพันต่อองค์การในด้านงานประกอบไปด้วย 1.บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในงานที่เกี่ ยวข้องกับตนเอง 2.บริ ษทั มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ สนับสนุ น
การท างานของพนัก งานอย่า งพอเพี ย ง 3.บริ ษ ัท มี ก ารมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับ ความรู ้ แ ละ
ความสามารถของพนักงาน 4.พนักงานในบริ ษทั มีรูปแบบการทางานที่สอดคล้องกับนโยบาย
2.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด มีความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มาก โดยประกอบไปด้วยปั จจัยย่อยดังนี้ 1.บริ ษทั มีการจัดการวางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
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มนุ ษย์ไว้สาหรับแต่ละตาแหน่งงานอย่างครบถ้วนและคลอบคลุม 2.บริ ษทั มีการจัดทาเอกสารที่ระบุ
ขีดความสามารถของบริ ษ ทั และพนัก งาน รวมถึ งระบุ ไว้ถึ งความรู้ ความสามารถหรื อทักษะและ
คุณลักษณะของบุคคลที่จาเป็ นต่องานนั้นๆ 3.บริ ษทั มีการเชื่อมโยงผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานไปสู่ การฝึ กอบรม การพัฒนาและการจ่ายค่าตอบแทน 4.บริ ษทั สามารถทาให้พนักงานรู ้สึกว่า
มีความมัน่ คงในการทางาน 5.บริ ษทั มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กบั พนักงานที่ชดั เจน 6.บริ ษทั
ส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะเรี ยนรู ้และเติบโตไปสู่ ตาแหน่ งงานที่ดีข้ ึนในที่ทางาน 7.บริ ษทั มี
การจัดทาแผนการฝึ กอบรมให้กบั พนักงาน รวมทั้งมี การปรับเปลี่ ยนตามความเหมาะสม 8.บริ ษทั มี
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเหมาะสมกับกาลังความสามารถของพนักงาน 9.บริ ษทั มี
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นในธุ รกิ จเดี ยวกันได้ 10.บริ ษทั มีการดูแล
เรื่ อ งสุ ข ภาพอนามัย ของพนัก งานอย่า งเพี ย งพอ 11.บริ ษ ัท ส่ ง เสริ ม และจัด ท ากิ จ กรรมเพื่ อ เชื่ อ ม
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน 12.บริ ษทั มีการจัดระบบให้คาปรึ กษาด้านการทางานและการพัฒนา
ความรู ้แก่พนักงานสิ่ งเหล่านี้ แสดงถึงความเอาใจใส่ ต่อพนักงานขององค์การ ส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกที่
ดี และเกิดเป็ นความผูกพันต่อองค์การอย่างยัง่ ยืน ตรงกับแนวคิดของ The Gallup Organization (2002)
ที่ กล่าวถึ ง ความก้าวหน้าในงาน ประกอบไปด้วยความก้าวหน้า การเรี ยนรู้และพัฒนา ซึ่ งจะทาให้
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
2.4 ด้านภาวะผูน้ า
จากผลการศึ กษาพบว่า พนักงาน บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด มีความ
คิ ด เห็ น ต่ อองค์ป ระกอบความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารในด้า นภาวะผูน้ า อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยมาก โดย
องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การในด้านภาวะผูน้ าประกอบไปด้วย 1. ผูบ้ งั คับบัญชามีการแจ้งผล
การประเมินการทางานให้พนักงานได้รับทราบถึ งผลการทางานอย่างสม่ าเสมอ 2. ผูบ้ งั คับบัญชาให้
ความสาคัญกับเรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ 3. ผูบ้ งั คับบัญชามีการแจ้งให้พนักงานได้รับทราบถึง
ความคาดหวัง ในการท างานของพนัก งานแต่ ล ะหน่ วยงาน 4.ผูบ้ ังคับ บัญ ชามี ก ารแนะน าและให้
แนวทางในการทางานและความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน 5.ผูบ้ งั คับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานอย่างมี เหตุ ผลและเป็ นธรรม 6. ผูบ้ งั คับบัญชามี วิสัยทัศน์ กว้างไกลและนามาถ่ ายทอดให้
พนัก งานได้รับ ทราบซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ The Gallup Organization (2002) ที่ ไ ด้ก ล่ าวถึ ง
แรงจูงใจที่ทาให้พนักงานรู ้สึกผูกพันต่อองค์การ ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน และความรู้สึกในจิตใจของ
พนักงาน และความสามารถของหัวหน้างานในการสร้างเงื่อนไขที่สามารถสนับสนุ นให้พนักงานเกิด
ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การ
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3. ความสั มพันธ์ ของความคิดเห็นต่ อปั จจัยที่ส่งผลต่ อความผูกพันของพนักงานต่ อ
บริษัทในภาพรวม
จากการทดสอบความสั ม พันธ์ ระหว่างตัวแปรต้นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ก าร
ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และด้านภาวะผูน้ า กับตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันของ
พนักงานต่ อบริ ษ ทั ในภาพรวม มี การแปรผันตามกันในเชิ งบวก โดยพบว่าตัวแปรต้นนั้นสามารถ
พยากรณ์ ความผูกพันต่องานได้ ร้อยละ 44.40 โดยปั จจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด อย่างมีนยั สาคัญ ได้แก่ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และด้านภาวะผูน้ า แสดงว่าความรู ้สึกของพนักงานต่อปั จจัยด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และด้านภาวะผูน้ า ส่ งผลต่อความรู ้สึกผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
โดยเมื่อนาปั จจัยทั้ง 3 ด้านที่ส่งผลต่อความรู ้สึกผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม
ซึ่ งได้แก่ดา้ นงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผูน้ า มาทดสอบความสัมพันธ์ของข้อ
คาถามย่อย กับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม พบว่า ข้อคาถามย่อยด้านงาน ที่ ส่งผล
ต่อความรู ้สึกผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม ได้แก่ขอ้ คาถาม บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงาน
มี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในงานที่ เกี่ ยวข้องกับตนเอง บริ ษ ทั มี การมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับ
ความรู้ และความสามารถของพนักงาน และพนักงานในบริ ษทั มี รูปแบบการทางานที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ส าหรับ ข้อค าถามย่อยด้านการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส่ ง ผลต่ อความรู ้ สึ ก ผูก พัน ของ
พนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม ได้แก่ขอ้ คาถาม บริ ษทั มีการจัดวางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ไว้สาหรับแต่ละตาแหน่งงานอย่างครบถ้วนและครอบคลุม บริ ษทั สามารถทาให้พนักงานรู้สึก
ว่ามีความมัน่ คงในการทางาน บริ ษทั มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชี พให้กบั พนักงานที่ชดั เจน บริ ษทั
มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นในธุ รกิจเดี ยวกันได้ และบริ ษทั ส่ งเสริ ม
และจัดทากิจกรรมเพื่อเชื่ อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน สาหรับข้อคาถามย่อยด้านภาวะผูน้ า ที่
ส่ งผลต่อความรู ้สึกผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวม ได้แก่ขอ้ คาถาม ผูบ้ งั คับบัญชามีการแจ้ง
ผลการประเมินการทางานให้พนักงานได้รับทราบถึ งผลการทางานอย่างสม่าเสมอ และผูบ้ งั คับบัญชา
มีการแจ้งให้พนักงานได้รับทราบถึงความคาดหวังในการทางานของพนักงานแต่ละหน่วยงาน
จากการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผูน้ า กับตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั ในภาพรวม และการทดสอบความสัม พันธ์ในแต่ละข้อคาถามย่อยของตัวแปรต้น 3 ด้านที่มีผล
ต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด อย่างมี นัยสาคัญ ได้แก่
ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผูน้ า กับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ใน
ภาพรวม สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Burke (2003) ซึ่ งกล่ าวถึ งส่ วนประกอบสาคัญที่ ทาให้เกิ ดความ
ผูกพันของพนักงาน โดยเรี ยกว่า Employee Engagement Index (EEI) ซึ่งประกอบไปด้วยปั จจัยต่างๆ 6
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ปั จจัย ได้ แ ก่ องค์ ก าร(Company) กลุ่ ม งาน (Work Group) สายอาชี พ (Career/Profession) ลู ก ค้ า
(Customer) งานที่ ท า และผู้จ ัด การ (Manager) และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ The Institute for
Employment Studies (2004) ซึ่ งพบว่าปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความผูกพันของพนักงาน เกิดจากการมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โอกาสได้แสดงความคิดเห็น โอกาสในการพัฒนาในงานองค์การให้ความ
สนใจความเป็ นอยูข่ องพนักงาน ซึ่ งความผูกพันของพนักงานสามารถแปรผันไปตามปั จจัยดังกล่าว
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากศึกษาเรื่ องความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด
มีขอ้ ค้นพบ ดังนี้
1. พนักงานบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด มี ความคิ ดเห็ นต่อองค์ประกอบของ
ความผูกพันต่อองค์ก ารทั้ง 4 ปั จจัยอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก โดยมี ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยที่ มี ผลต่ อ
ความผูกพันต่อองค์การในด้านภาวะผูน้ าสู งที่สุด และมีความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่าที่สุด
2. ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม เมื่อพิจารณาในแต่ละปั จจัย
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้วยมากในทุ กปั จจัย โดยเรี ยงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ (1) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายามอย่าง
เต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก (2) บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ ผตู้ อบแบบสอบถามเลือก
ทางานด้วย (3) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั
หรื อต่อหน้าที่การงาน (4) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ น
พนักงาน (สมาชิ กภาพ) ของบริ ษทั ต่อไป และ (5) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้า
และยอมรับต่อเป้ าหมายและค่านิ ยมของบริ ษทั ตามลาดับ ซึ่ งสามารถนาค่าเฉลี่ ยนี้ มาทาการแปลผล
ระดับความผูกพัน และพบว่าพนักงานพนักงานบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด มีความผูกพันต่อ
องค์การ (Engaged Employee) ในทุกหัวข้อ
3. เมื่ อ พิ จ ารณาปั จจัย ย่อ ยในแต่ ล ะองค์ป ระกอบความผูก พัน จากผลการศึ ก ษาความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่ามีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 52 แสดงค่าเฉลี่ ยระดับความคิ ดเห็ นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด
องค์ ประกอบของความ
ผูกพันต่ อองค์ การ
ด้ านองค์ การ

ด้ านงาน

ด้ านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ด้ านภาวะผู้นา

ระดับความคิดเห็น
ค่ าเฉลีย่ สู งสุ ด
บริ ษั ท มี ก ารถ่ า ยทอดนโยบายและ
กลยุทธ์ให้กบั ทุกหน่วยงานอย่างชัดเจน
(ค่าเฉลี่ย 3.79 แปลผล เห็นด้วยมาก)
บริ ษ ัท เปิ ดโอกาสให้ พ นั ก งานมี ส่ ว น
ร่ วมในการตัดสิ นใจในงานที่ เกี่ ยวข้อง
กับตนเอง
(ค่าเฉลี่ย 3.71 แปลผล เห็นด้วยมาก)
บริ ษทั ส่ งเสริ ม และจัดทากิ จกรรมเพื่ อ
เชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน
(ค่าเฉลี่ย 3.86 แปลผล เห็นด้วยมาก)

ค่ าเฉลีย่ ตา่ สุ ด
บริ ษั ท มี ก ารเปิ ดโอกาสและรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของพนักงาน
(ค่าเฉลี่ย 3.56 แปลผล เห็นด้วยมาก)
บ ริ ษั ท มี ก าร จั ด เต รี ย ม อุ ป ก ร ณ์
เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ส นั บ สนุ น การ
ทางานของพนักงานอย่างพอเพียง
(ค่าเฉลี่ย 3.46 แปลผล เห็นด้วยมาก)
บริ ษ ัทมี ระบบการจ่ ายค่าตอบแทนที่
สามารถแข่ ง ขัน กั บ องค์ ก ารอื่ น ใน
ธุรกิจเดียวกันได้
(ค่าเฉลี่ย 3.39 แปลผล เฉยๆ)
ผู ้บัง คับ บัญ ชามี ก ารแจ้ง ให้ พ นั ก งาน ผูบ้ ังคับบัญชาให้ความสาคัญกับเรื่ อง
ได้รั บ ทราบถึ ง ความคาดหวัง ในการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางานของพนักงานแต่ละหน่วยงาน
(ค่าเฉลี่ย 3.63 แปลผล เห็นด้วยมาก)
(ค่าเฉลี่ย 3.77 แปลผล เห็นด้วยมาก)

4. เมื่ อพิ จารณาปั จจัยลัก ษณะส่ วนบุ ค คลต่อระดับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ องค์ประกอบ
ความผูกพันต่อองค์การ พบว่า
- พนักงานระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อ
องค์การในด้านองค์การและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ อยู่ในระดับเฉย ๆ และมี ค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นต่าที่สุดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- พนักงานระดับการศึกษาปริ ญญาโท มี ความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบของความผูกพัน
ต่อองค์การในทุกด้าน อยู่ในระดับเฉย ๆ และมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่า ที่สุดในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
- พนักงานกลุ่มอายุงานมากกว่า 15 ปี มีค่าเฉลี่ ยระดับความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบของ
ความผูกพันต่ อองค์ก ารด้านองค์การสู งที่ สุด เมื่ อเที ยบกับในกลุ่ มอายุอื่นๆ ที่ มีค่าเฉลี่ ยระดับความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การด้านภาวะผูน้ าสู งที่สุด
93

- พนักงานฝ่ ายบริ หาร มีความคิดเห็ นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การในทุก
ด้าน อยูใ่ นระดับเฉย ๆ และมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่าที่สุดในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. เมื่อพิจารณาปั จจัยลักษณะส่ วนบุ คคลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การใน ภาพรวม
พบว่า
- ปั จจัยด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติต่อระดับความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การในภาพรวม แสดงว่า เพศ ไม่มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั
เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ ยระดับความผูกพัน พบว่า พนักงานเพศชาย มีค่าเฉลี่ ยระดับความผูกพันต่อ
องค์การในภาพรวมสู ง กว่าพนักงานเพศหญิง
- ปั จจัยด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการทางาน และตาแหน่ งงาน มี
ความสัม พันธ์ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติต่อระดับ ความผูก พันของพนัก งานต่ อองค์ก ารในภาพรวม
แสดงว่า ปั จจัยด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการทางานและตาแหน่ งงาน มีผลต่อ
ระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน สรุ ปได้ดงั นี้
พนักงานกลุ่มอายุ 18-25 ปี มีค่าเฉลี่ ยระดับความผูกพันต่อองค์การใน ภาพรวมต่าที่สุด
เมื่อเทียบกับทุกกลุ่มอายุ
พนักงานกลุ่มสถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันต่อองค์การใน ภาพรวมต่าที่สุด
เมื่อเทียบกับทุกกลุ่มสถานภาพ
พนัก งานกลุ่ ม ระดับ การศึ กษาปริ ญ ญาโท มี ค่าเฉลี่ ยระดับ ความผูก พันต่ อ องค์ก ารใน
ภาพรวมต่าที่สุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มระดับการศึกษา
พนักงานกลุ่ ม อายุการท างานน้อยกว่า 1 ปี มี ค่ าเฉลี่ ยระดับความผูก พันต่อองค์การใน
ภาพรวมต่าที่สุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มอายุการทางาน
พนักงานฝ่ ายบริ หาร มีค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม ต่ากว่าพนักงาน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ และอยูใ่ นระดับไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Not-Engaged Employee)
6. ปั จจัยที่ ส่งผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ได้แก่ ด้านงาน ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และด้านภาวะผูน้ า โดยความคิดเห็นด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และด้านภาวะผูน้ า มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 ซึ่ งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สามรถทานายระดับความผูกพัน
ของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมได้มากที่สุด (Beta = 0.303) รองลงมาคือ ด้านภาวะผูน้ า (Beta =
0.188) และด้านงาน (Beta = 0.149) ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยด้านองค์การ ไม่มีผลต่อระดับความผูกพัน
ของพนักงานต่อบริ ษทั ในภาพรวมที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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5.4 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึ ก ษาเรื่ องความผูก พันต่ อองค์ก ารของพนัก งาน บริ ษ ทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเป
เชี ยลตี้ จากัด ในภาพรวมพบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อบริ ษทั (Engaged Employee) เมื่อพิจารณา
จากรายละเอี ยดข้อย่อยต่ างๆ ที่ ท าการศึ ก ษาพบว่า บริ ษ ทั ควรมี ก ารพิ จารณาในปั จจัย หลายๆด้าน
เพิ่มเติม เพื่อเป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ในด้านสร้าง
ความผูกพันให้กบั พนักงานทุ กคนในบริ ษทั เพื่อให้พนักงานรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั มี ความ
ตั้ง ใจทุ่ ม เทในการท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มที่ จ ะร่ ว มปฏิ บ ัติ ง านต่ อ ไปกับ บริ ษ ัท ซึ่ ง
รายละเอี ย ดในด้านปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อความผูก พัน เหล่ านี้ ย่อ มจะส่ ง ผลต่ อ การเติ บ โตและประสบ
ความส าเร็ จในธุ รกิ จของบริ ษ ทั ด้วยเช่ น กัน ผูศ้ ึ ก ษาจึ งรวบรวมและขอน าเสนอ ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชี ยลตี้ จากัด ในการรักษาและพัฒนาความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานต่อไป
1. ด้านองค์การ
พนักงานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การด้านองค์การโดยรวม
อยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก แต่เมื่อพิจารณาข้อปั จจัยย่อยมีขอ้ ที่ได้ค่าเฉลี่ ยระดับความคิดเห็ นต่ าสุ ด คือ
บริ ษทั มีการเปิ ดโอกาสและรับฟั งความคิดเห็ นของพนักงาน ซึ่ งสอดคล้องกับคาถามปลายเปิ ด ได้มี
พนักงานให้ขอ้ เสนอแนะไว้เช่ นเดียวกัน ดังนั้นบริ ษทั ควรพิจารณาในด้านนี้ เป็ นสาคัญ แนวทางการ
ดาเนิ นการ คือ บริ ษทั ต้องมีช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลายและเข้าถึงพนักงานในทุกระดับ เช่น การ
ติดตั้งกล่ องรับ ความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ มให้ครอบคลุ มทุ กพื้นที่ การทางาน การใช้บอร์ ดประชาสัมพันธ์
และควรมีการจัดประชุมตัวแทนพนักงานเพื่อสอบถามความต้องการรวมทั้งข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ
อย่า งต่ อ เนื่ อง ส าหรั บ หั วหน้า งาน ควรใกล้ชิ ด กับ พนัก งานให้ ม ากยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ นการสร้ างความ
ไว้วางใจกับพนักงาน หัวหน้างานต้องเปิ ดใจและยอมรับฟั งปั ญหาและข้อเสนอแนะจากพนักงานทั้ง
ในด้านดี และไม่ดีพร้อมเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนในการพูดคุยแสดงความคิดเห็ นกับหัวหน้าได้
อย่างเท่าเทียม
2. ด้านงาน
พนักงานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การด้านงานโดยรวม และ
ในทุกปั จจัยย่อยอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยมาก ซึ่ งที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้มีการให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเรื่ องงานที่ เกี่ ยวข้อง มี รูปแบบการทางานที่สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ได้ดี รวมทั้งมี การ
มอบหมายงานให้ ก ับ พนัก งานได้เหมาะสมตรงตามความสามารถ แต่ ส าหรั บ เรื่ อ งการจัด เตรี ย ม
อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ สนับสนุ นการทางานอย่างเพียงพอ ซึ่ งมี ระดับความคิ ดเห็ นเฉลี่ ยต่ าที่ สุด บริ ษทั
ควรนามาพิจารณาดาเนิ นการเพื่อให้พนักงานทางานได้สะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย และสามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและกาลังการผลิตสิ นค้าได้อีกด้วย ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยตรง โดยแนวทางการ
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ดาเนิ นงานนั้นควรใช้ระดับหัวหน้างานเป็ นคนขับเคลื่ อนและประสานงานระหว่างระดับพนักงาน
ทัว่ ไปกับระดับบริ หาร เพื่อให้การนาเสนอและตัดสิ นใจเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เกิดประสิ ทธิผลตามที่ตอ้ งการ
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปั จจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สามารถพยากรณ์ ความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษทั ได้มากที่สุด โดยพนักงานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก แต่อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาในครั้งนี้ ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นโดยรวมขององค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
มี ค่ าต่ าที่ สุ ดในบรรดาองค์ป ระกอบทั้ง 4 ด้าน ซึ่ งปั จจัย ด้านบริ ษ ัท มี ระบบการจ่ ายค่ าตอบแทนที่
สามารถแข่งขันกับ องค์การอื่ นในธุ รกิ จเดี ยวกันได้ มีระดับความคิดเห็ นเฉยๆ ดังนั้นบริ ษ ทั ควรให้
ความสาคัญในปั จจัยนี้ เป็ นลาดับต้นๆ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุ คคลของบริ ษทั ควรทาการสารวจค่าจ้าง
ค่าตอบแทนของบริ ษทั ในกลุ่ มธุ รกิ จคล้ายคลึ งกัน เพื่อนามาพิจารณากาหนดโครงสร้ างค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับงานที่พนักงานรับผิดชอบ โดยหลังจากดาเนิ นการแล้ว เป้ าหมาย
คือ พนักงานต้องไม่รู้สึกว่ามีความแตงต่างกันในด้านผลตอบแทนเมื่อเทียบกับธุ รกิ จใกล้เคียงกันอีก
ต่อไป จะทาให้พนักงานไม่คิดจะเปลี่ยนงานหรื อลาออกจากบริ ษทั และย่อมส่ งผลต่อความผูกพันกับ
องค์การมากขึ้นด้วยอย่างแน่นอน สาหรับข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามนั้นพบว่า พนักงานส่ วนใหญ่
ต้องการให้บริ ษทั จัดกิ จกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีการทากิ จกรรมร่ วมกัน เช่ น งานเลี้ ยงสังสรรค์
การท่องเที่ยว การแข่งกีฬา เพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคี ความผูกพันกัน รู ้สึกเป็ นครอบครัวเดียวกัน
ให้พ นักงานทุ กคนมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม ซึ่ งเป็ นอี ก หนึ่ งปั จจัยที่ บ ริ ษ ทั ได้ดาเนิ นการอยู่แล้วอย่าง
ต่อเนื่ องโดยมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสู งที่สุด โดยบริ ษทั ต้องให้ความสาคัญพร้อมส่ งเสริ ม สนับสนุ น
กิ จกรรมต่ างๆ อย่างต่ อเนื่ องและให้มี ความยังยืน แบบนี้ ต่ อ ไป เพื่ อให้ พ นัก งานมี ค วามผูก พัน กับ
องค์การในระดับที่ดีแบบนี้ตลอดไปเช่นกัน
นอกจากนี้ ควรมีการส่ งเสริ มความรู้ให้กบั พนักงานทุกระดับได้รับการอบรมตามหน้าที่
อย่างทัว่ ถึ ง โดยการให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถหรื อบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ โดยมีการ
สอบถามถึ งความต้องการของพนักงานว่าต้องการการอบรมในตาแหน่ งงานที่รับผิดชอบหรื อการ
สร้างเสริ มทักษะในด้านใด หรื อการทดสอบความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตาแหน่งงาน เพื่อทาให้
ทราบว่าพนัก งานที่ ปฏิ บ ตั ิ งานอยู่น้ ันมี ความเชี่ ยวชาญหรื อขาดทักษะในการปฏิ บ ตั ิ งานที่ เกี่ ยวข้อง
หรื อไม่ โดยผูบ้ งั คับบัญชาสามารถเลือกการฝึ กอบรมที่เหมาะสมเพื่อเป็ นการพัฒนาทั้งเรื่ องงานและ
เรื่ องทัศนคติที่พนักงานควรมีต่อองค์การ ทาให้เกิดภาคภูมิใจและมีความรู ้สึกเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์การ
ส่ งผลให้มีความภักดี องค์การที่มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะสามารถสร้างทัศนคติในแง่บวกต่อ
พนักงาน ซึ่ งส่ งผลต่อระดับความผูกพันขององค์การที่เพิม่ ขึ้น
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4. ด้านภาวะผูน้ า
พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ องค์ป ระกอบความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารด้านภาวะ ผูน้ า
โดยรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก และองค์ประกอบความผูกพันทางด้านภาวะผูน้ า มีค่าเฉลี่ ย ระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมสู งที่สุดในบรรดาองค์ประกอบความผูกพัน ทั้ง 4 ด้าน ทาให้ทราบได้วา่ หัวหน้า
หรื อผูบ้ งั คับบัญชา มีผลต่อความผูกพันกับองค์การเป็ นอย่างมาก ดังนั้น พนักงานมีตาแหน่ งหัวหน้า
งาน ตั้งแต่หวั หน้างานระดับต้น ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของแต่ละส่ วนงานจนถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั
ควรรักษาบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ดีเช่นนี้ ไว้พร้อมทั้งมีปรับปรุ งและพัฒนาการทางาน
อยูต่ ลอดเวลา ต้องเป็ นผูน้ าที่เก่งทั้งคนและงาน มีผลงานเป็ นที่ยอมรับของพนักงาน สามารถเป็ นผูน้ าที่
นาพาพนักงานร่ วมกันขับเคลื่ อนองค์การให้ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การร่ วมกันได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูน้ าในแต่ละส่ วนงาน ควรให้ความสาคัญกับเรื่ องการ
พัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษย์เป็ นลาดับแรก เพราะปั จจัยด้านนี้ มีค่าเฉลี่ ยระดับความคิ ดเห็ นต่ าที่ สุด โดย
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องมีการประสานงานกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจัดหาหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่ดีและ
เหมาะสมกับพนักงานให้ครอบคลุ มทุ กตาแหน่ งงานโดยผูบ้ งั คับบัญชาต้องมีการสนับสนุ นและให้
ความร่ วมมื ออย่างต่อเนื่ อง รวมไปถึ งกาหนดให้มี แผนการอบรมและการสอนงานหรื อ On the job
training (OJT) จากส่ วนงานต้นสังกัดเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถให้กบั พนักงานทั้งในด้าน
การอบรมหลักสู ตรบังคับและการอบรมที่เกี่ยวกับงานประจาของตนเอง ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ภาวะผูน้ า
มีความสาคัญเป็ นอย่างมากกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
นอกจากนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาควรที่จะเพิ่มความสาคัญในเรื่ องของทรัพยากรมนุ ษย์ให้มาก
ยิง่ ขึ้น เพราะพนักงานเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญที่สุดในองค์การ เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้องค์การ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ การให้ความสาคัญกับเรื่ องทรัพยากรมนุษย์น้ นั ยังรวมถึงเรื่ อง
ของการที่ผบู้ งั คับบัญชามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต้องสื่ อสาร
และถ่ ายทอดเป้ าหมายในการทางานให้พนักงานได้รับทราบโดยทัว่ ถึ ง เพื่อให้พนักงานสามารถได้
รับทราบและปฏิบตั ิงานไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์การ และนอกจากนี้ การให้คาแนะนา
และแนวทางในการทางานให้แก่พนักงานก็เป็ นเรื่ องสาคัญเช่นกัน เมื่อพนักงานมีปัญหาก็ไม่ทราบว่า
จะต้องท าอย่างไร การได้รับ ค าแนะน าจากผูบ้ งั คับ บัญ ชานั้น นอกจากจะท าให้พ นัก งานสามารถ
ปฏิ บตั ิงานได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถแล้ว ยังสร้ างขวัญและกาลังใจให้กบั พนักงาน เพราะ
พนักงานจะคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาได้ให้ความสาคัญในตัวของพนักงาน และใส่ ใจในเรื่ องการทางานของ
พนักงาน สร้างความเป็ นกันเองให้กบั พนักงานเพิ่มขึ้น เป็ นการสร้างประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้กบั
องค์การ
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ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความผูกพันของพนักงานต่ อบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาของนักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา
เรื่ อง ความผูกพันของพนักงานต่อบริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด
ผูศ้ ึกษาขอความกรุ ณาจากท่านในการกรอกแบบสอบถามตามความคิดเห็น หรื อ
ความรู ้สึกที่แท้จริ งของท่านมากที่สุด ข้อมูลที่ได้รับถือเป็ นข้อมูลผลงานทางวิชาการ และคาตอบของ
ท่านจะถือเป็ นความลับและนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่ วมมือในการกรอกแบบสอบถามนี้
แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันต่อองค์การ
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่ อง  หน้ าข้ อความทีต่ รงกับความเป็ นจริงเกี่ยวกับตัวท่ านมากทีส่ ุ ด
เพียง 1
เพศ

ชาย

อายุ

18 - 25 ปี

26 - 35 ปี

36 - 45 ปี

46 ปี ขึ้นไป

สถานภาพสมรส

หญิง

โสด

สมรส

หย่าร้าง / หม้าย

ระดับการศึกษา

ต่ากว่า ม.6

ม.6 / ปวช.

อนุปริ ญญา / ปวส.

ปริ ญญาตรี

น้อยกว่า 1 ปี

1 - 5 ปี

6 - 10 ปี

11 - 15 ปี

อายุการทางาน

มากกว่า 15 ปี
ตาแหน่งงาน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
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ฝ่ ายบริ หาร

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับความผูกพันของพนักงานต่ อองค์ การ
โปรดพิจารณาข้อความจากคาถามและกรุ ณาเติมเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ
ระดับความคิดเห็น
ข้อที่
1

ข้อคาถาม

เห็นด้วย

เห็นด้วย

มากที่สุด

มาก

ด้ านองค์ การ

บริ ษทั มีการถ่ายทอดนโยบายและ
1.1 กลยุทธ์ให้กบั ทุกหน่วยงาน
อย่างชัดเจน
บริ ษทั จัดให้มีช่องทางเพื่อใช้
1.2 สื่ อสารกับพนักงานได้อย่าง

1.3
1.4

1.5
1.6

สะดวกและเข้าถึงทุกระดับ
บริ ษทั มีการเปิ ดโอกาสและรับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงาน
นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละ
หน่วยงานมีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงมาจากนโยบายและกล
ยุทธ์ของบริ ษทั
บริ ษทั มีระบบมาตรฐานการ
ทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
บริ ษทั มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมปลอดภัยให้กบั

พนักงาน
บริ ษทั มีกฎระเบียบ ข้อบังคับที่
1.7 เคร่ งครัดและบทลงโทษที่ชดั เจน
และเป็ นธรรมในกรณี ที่พนักงาน
ทาผิด
บริ ษทั มีการส่งเสริ มให้พนักงาน
1.8 ได้เรี ยนรู ้และสร้างสรรค์
สิ่ งใหม่ๆ ในองค์การ
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เฉยๆ

เห็นด้วย

เห็นด้วย

น้อย

น้อยที่สุด

ข้อที่

ข้อคาถาม

2

ด้ านงาน

2.1

บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจในงาน

2.2

ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
บริ ษทั มีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้สนับสนุนการ

2.3

ทางานของพนักงานอย่างพอเพียง
บริ ษทั มีการมอบหมายงานที่เหมาะสม
กับความรู ้ และความ

2.4

สามารถของพนักงาน
พนักงานในบริ ษทั มีรูปแบบการทางานที่
สอดคล้องกับนโยบาย

3

ด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.1

3.2

3.3

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด มาก
น้อย น้อยที่สุด

บริ ษทั มีการจัดวางแผนงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้
สาหรับแต่ละตาแหน่งงานอย่างครบถ้วน
และครอบคลุม
บริ ษทั มีการจัดทาเอกสารที่ระบุขีด
ความสามารถของบริ ษทั
และพนักงาน รวมถึงระบุไว้ถึงความรู ้
ความสามารถหรื อทักษะ
และคุณลักษณะของบุคคลที่จาเป็ นต่อ
งานนั้นๆ
บริ ษทั มีการเชื่อมโยงผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ไปสู่การผึกอบรม การพัฒนาและการ
จ่ายค่าตอบแทน
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ข้อที่

ข้อคาถาม

3.6

บริ ษทั สามารถทาให้พนักงานรู ้สึกว่ามี
ความมัน่ คงในการทางาน
บริ ษทั มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กบั พนักงานที่ชดั เจน
บริ ษทั ส่งเสริ มให้พนักงานได้มีโอกาสที่
จะเรี ยนรู ้และเติบโตไป

3.7

สู่ตาแหน่งงานที่ดีข้ ึนในที่ทางาน
บริ ษทั มีการจัดทาแผนการฝึ กอบรม
ให้กบั พนักงาน รวมทั้งมี

3.8

การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
บริ ษทั มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ น
ธรรมและเหมาะสมกับ

3.9

กาลังความสามารถของพนักงาน
บริ ษทั มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่
สามารถแข่งขันกับองค์การ

3.10

อื่นในธุรกิจเดียวกันได้
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องสุขภาพอนามัยของ
พนักงานอย่างเพียงพอ

3.4
3.5

3.11

3.12

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด มาก
น้อย น้อยที่สุด

บริ ษทั ส่ งเสริ มและจัดทากิจกรรม
เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างพนักงาน
บริ ษทั มีการจัดระบบให้คาปรึ กษา
ด้านการทางานและการพัฒนา
ความรู ้แก่พนักงาน
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ระดับความคิดเห็น
ข้อที่

ข้อคาถาม

เห็นด้วย เห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด

4

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
5
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

ด้ านภาวะผู้นา
ผูบ้ งั คับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินการ
ทางานให้พนักงานได้รับทราบถึงผลการ
ทางานอย่างสม่าเสมอ
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความสาคัญกับเรื่ องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผูบ้ งั คับบัญชามีการแจ้งให้พนักงานได้รับ
ทราบถึงความคาดหวังในการทางานของ
พนักงานแต่ละหน่วยงาน
ผูบ้ งั คับบัญชามีการแนะนาและให้แนวทาง
ในการทางานและความก้าวหน้าให้แก่
พนักงาน
ผูบ้ งั คับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานอย่างมีเหตุผลและเป็ นธรรม
ผูบ้ งั คับบัญชามีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกลและนามา
ถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบ
ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทใน
ภาพรวม
ท่านมีความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้า และยอมรับ
ต่อเป้ าหมาย และค่านิยมของบริ ษทั
ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้
ซึ่งความเป็ นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของ
บริ ษทั ต่อไป
ท่านมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ ต่อบริ ษทั หรื อต่อหน้าที่การ
ทางาน
บริ ษทั เป็ นองค์การที่ดีที่สุด ที่ท่านเลือก
ทางานด้วย
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มาก

น้อย

น้อยที่สุด

ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับ “การสร้ างความผูกพันต่ อองค์ การ” บริษัท พรีเซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้
จากัด
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

** ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม **
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ – นามสกุล

นายชัยวัฒน์ เหล่าสันติสุข

วัน เดือน ปี เกิด

12 กุมภาพันธ์ 2521

ประวัติการศึกษา

ปี การศึกษา 2552 สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุ รกิจอาหาร มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ปี การศึกษา 2542 สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี การศึกษา 2538 สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั
พ.ศ. 2549 - 2550
พ.ศ. 2547 - 2548
พ.ศ. 2545 - 2546
พ.ศ. 2543 - 2544

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
บริ ษทั พรี เซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี้ จากัด
ผูจ้ ดั การส่ วนผลิต
บริ ษทั ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโรงงาน
บริ ษทั ไมท์ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
หัวหน้าแผนกผลิต
บริ ษทั พัทยาฟู้ ด อินดัสตรี จากัด
หัวหน้าแผนกผลิต
บริ ษทั ดัชมิลล์ จากัด
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