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การศึกษาค้นควา้แบบอิสระเร่ือง ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด       
สเปเชียลต้ี จ  ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานพนกังานบริษทั 
พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเเชียลต้ี จ  ากดั และปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อพนกังานบริษทั พรีเซิร์ฟ 
ฟู้ ด สเเชียลต้ี จ  ากัด  การศึกษาคร้ังน้ีผู ้ศึกษาได้ท าการศึกษาจากพนักงาน  บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด            
สเปเชียลต้ี จ  ากดั จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 272 คน และได้ท าการศึกษาโดยน าแนวคิด
เก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารมาประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นกรอบในการศึกษา อนัประกอบไปดว้ยปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ (Company) ด้านงาน (Job) ด้านการ
พัฒนาท รัพยากรมนุษย์  (Human Resource Management) และด้านภาวะผู ้น า  (Leadership) ซ่ึ ง
เช่ือมโยงไปถึงระดบัความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวม ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการใชแ้บบสอบถามแบบตอบดว้ยตนเอง (Self-Administered 
Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม  และน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเส้นตรง (Linear Regression)โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า พบว่าพนักงานบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากัด ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี ร้อยละ 46.7 สถานภาพ
โสด ร้อยละ 51.5 จบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ ม.6 ร้อยละ 33.5 มีอายุการท างาน 1-5 ปี ร้อยละ 40.8 และ
เป็นพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ ร้อยละ 96.3 
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ผลจากการศึกษาพบว่าพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัผูกพนั (Engaged 
Employee) โดยพนกังานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผกูพนัต่อองค์การในดา้นองค์การ ดา้น
งาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผูน้ าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน โดย
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ ามีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นองคก์าร ดา้น
งาน และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ตามล าดบั  ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัของพนกังาน มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกและมีนัยส าคญัทางสถิติต่อระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั ได้แก่ 
ปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นภาวะผูน้ า 
และดา้นงาน ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ฉ  

 
Independent Study Title Employee Engagement Towards Preserved Food 

Specialty Company Limited 
 
Author     Mr. Chaiwat Lousantisuk  
 
Degree      Master of Business Administration 
 
Advisor     Associate Professor Orapin Santidhirakul 
 

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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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1   หลกักำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้มีการเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคม
อุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและระบบข้อมูล
สารสนเทศส่งผลให้กระแสการแข่งขนัมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึง
เป็นการแข่งขนัอย่างเสรีในระดบัโลก  ท าให้ทุกธุรกิจตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีกดดนัและรุนแรง
มากกว่าในอดีต  ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญ แม้ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี
เคร่ืองจกัรกลเขา้มาใชแ้ทนแรงงาน แต่ก็ไม่สามารถเขา้มาทดแทนไดท้ั้งหมด งานในหลายอยา่งยงัคง
ตอ้งอาศยัการควบคุมดูแลโดยมนุษย ์ดงันั้นองค์การจึงตอ้งสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง โดยองคก์ารตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยว์า่
มนุษยมี์ความรักในงานและรักความกา้วหนา้อยูใ่นตนเอง แต่การท่ีจะใชค้วามสามารถให้ปรากฏเป็น
ผลงานท่ีดีออกมาไดเ้พียงใดนั้น จะข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขภายนอกต่างๆ เช่น ลกัษณะการปกครองบงัคบั
บญัชาของหัวหน้างานท่ีดี ย่อมท าให้เกิดขวญัและก าลงัใจแก่พนกังาน และพนักงานจะพร้อมทุ่มเท
ความรู้ความสามารถและความภกัดีให้กับองค์การให้ปรากฏผลงานมากกว่าปกติท่ีควรจะเป็น อีก
ประการหน่ึงท่ีส่งผลให้องคก์ารมีการด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เป็น
เพราะวา่องคก์ารมีพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน พนกังานเหล่าน้ียอ่มมีความรู้ความช านาญ
ในการปฏิบติังานท่ีดีกวา่พนกังานใหม่ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึง ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ
องคก์ารเป็นส าคญัดว้ย (พรชยั พนัธ์พิพฒัไพบูลย,์ 2550) 

 ความผกูพนัต่อองคก์าร ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยรักษาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่าให้คงอยู่
ในองคก์าร โดยองคก์ารตอ้งสรรสร้างให้ทรัพยากรมนุษยเ์หล่านั้นมีความสุขในการท างาน เต็มใจท่ีจะ
ท างานให้องค์การอย่างสุดความสามารถ เม่ือพนักงานมีความสุขและเต็มใจในการท างานแล้ว 
พนักงานเหล่านั้นย่อมทุมเทแรงกาย แรงใจสร้างสรรค์งานท่ีมีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
สร้างศกัยภาพการแข่งขนัให้แก่องค์การต่อไป  ในปัจจุบนัคงตอ้งยอมรับว่าความตอ้งการแรงงานมี
มากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นองคก์ารต่างๆ จึงให้ความส าคญักบัการรักษาพนกังานไวเ้ป็นความส าคญั
อนัดับตน้ๆ จึงจ าเป็นต้องค านึงถึง ความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ เพื่อสร้างทีมงานท่ีมี
ศกัยภาพและส่งผลให้การด าเนินงานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย แต่หลีกเล่ียงไม่ไดว้า่ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผล
กระทบกับการด าเนินงานขององค์การ คือ ความผูกพัน (Engagement) ในองค์การท่ีเร่ิมลดลง 
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เน่ืองจากความผูกพนัเป็นตวัผสานความเป็นหน่ึงเดียวกนัขององค์การ ก าลังเกิดช่องว่าง จนท าให้
กระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพอาจลดลง ขณะท่ีบางองค์การกลบัให้ความส าคญัเร่ืองการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรมากกว่าการสร้างความผูกพนัในองค์การ ซ่ึงอาจน าไปสู่
วกิฤตแรงงานท่ีเกิดจาการเบ่ืองานได ้และอาจเป็นปัญหาส าคญัท่ีองคก์ารธุรกิจไทยควรหนัมาให้ความ
ใส่ใจมากท่ีสุดปัญหาหน่ึง คือปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานและองคก์าร  (สิทธิโชค เตชะวุฒิ
พนัธ์ุ, 2550) 

ผลวิจัยล่าสุดของเดล คาร์เนกี ซ่ึงเป็นบริษัทพัฒนาศักยภาพผู้น าระดับโลกท่ีเน้น
ความส าคัญกับปัจจัยการสร้างความสัมพันธ์ในองค์การ เพื่อยุติวิกฤตแรงงานท่ีเกิดจากการเบ่ือ
งาน พบว่า 71% ของพนักงานโดยเฉล่ียทัว่โลกไม่มีความผูกพนักบัองค์การ และจะตดัสินใจเปล่ียน
งานใหม่ทนัทีเม่ือองคก์ารยืน่ขอ้เสนอค่าตอบแทนท่ีมากกวา่เพียงแค่ 5% ในขณะท่ีมีเพียง 29% เท่านั้น
ท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงอาจเร่ิมพิจารณาเปล่ียนงาน เม่ือท่ีอ่ืนยื่นขอ้เสนอค่าตอบแทนท่ีมากกวา่ 
20% ข้ึนไป ดงัจะเห็นวา่ หากพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดบัสูงแลว้ จะสามารถสร้าง
ผลผลิตท่ีมากกวา่องค์การท่ีพนกังานมีความผูกพนัในระดบัต ่าถึง 202% สอดคลอ้งกบัผลส ารวจจาก
สถาบนัวิจยัแรงงานและการจา้งงานแห่ง สหรัฐอเมริกาท่ีระบุวา่ การเกิดอตัราการเปล่ียนงานจะท าให้
องคก์ารมีค่าใชจ่้ายสูงข้ึน ทั้งค่าใชจ่้ายในการสรรหาและอบรมพนกังานใหม่เพื่อทดแทนพนกังานใน
ต าแหน่งเดิมถึง 150% ของเงินเดือนท่ีจ่าย และส่งผลต่อผลิตผลขององคก์ารเป็นอยา่งมาก ส่ิงท่ีน่าเป็น
ห่วง คือ แม้องค์การต่างทราบกนัดีถึงความส าคญัของการสร้างความสัมพนัธ์และความผูกพนัใน
องคก์าร แต่กลบัมีเพียง 25% เท่านั้นท่ีมีการวางแผนพฒันาการสร้างความสัมพนัธ์ในองคก์ารอยา่งเป็น
รูปธรรม ถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก เม่ือเทียบกบัการให้ความส าคญัในดา้นอ่ืน ๆ ทั้งท่ีเร่ืองน้ี คือ 
กุญแจส าคญัท่ีจะท าใหอ้งคก์ารกา้วไปขา้งหนา้อยา่งย ัง่ยนื (ปรียกร มิมะพนัธ์ุ, 2556) 

บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั ตั้งอยู่เลขท่ี 77 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.โคกขาม อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 5 มีนาคม 2538 โดยด าเนินธุรกิจผลิตอาหารอบแห้ง
และอาหารแช่แข็ง ประเภทเน้ือสัตว์ อาหารทะเล และผกัผลไม้ เพื่อการส่งออกและจ าหน่าย
ภายในประเทศ ปัจจุบนัมีพนกังานในส่วนส านกังาน ส่วนการผลิตและสนบัสนุนการผลิต รวมทั้งส้ิน 
1,102 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 272 คน และพนักงานรายวนั 830 คน ส าหรับพนักงาน
รายวนั แบ่งเป็นพนักงานคนไทย 242 คน และพนักงานต่างด้าว 588 คน (บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด          
สเปเชียลต้ี จ  ากดั, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 2557) เน่ืองจากเป็นโรงงานท่ีด าเนินธุรกิจผลิตอาหารท่ีมี
เทคนิคและวิธีการจ าเพาะในแต่ละรายละเอียดการผลิต จึงมีความจ าเป็นต้องใช้พนักงานท่ีมี
ความสามารถตามสาขาอาชีพ  และมีทักษะในงานจ านวนมาก เพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและ
ปริมาณตามเป้าหมาย ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัมีนโยบายท่ีจะพฒันาและรักษาทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนและผลกัดนัให้องคก์ารสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ไม่ว่า
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จะเป็นการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  การปรับค่าจา้งอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสมเป็นประจ าทุกปี รวมถึงการพิจารณาปรับต าแหน่งตามความรู้ความสามารถเพื่อส่งเสริมให้
พนกังานมีความกา้วหนา้ในสายงาน หรือแมก้ระทัง่จดัให้มีสวสัดิการพิเศษแก่พนกังาน เช่น การไดรั้บ
เบ้ียขยนั เบ้ียอาวโุส โบนสัประจ าปีและการไดสิ้ทธ์ิพกัในหอพกัของบริษทั โดยพนกังานกลุ่มท่ีบริษทั 
พบว่า มีความรู้ความสามารถเฉพาะงานและตอ้งได้รับการฝึกฝนให้มีประสบการณ์ถึงจะสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ กลุ่มของพนักงานรายเดือน ถึงแม้บริษทัจะมีแนวทางการ
ด าเนินการตามขา้งตน้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการท างานกับพนักงานแล้วก็ตามทางบริษทั ยงัพบว่ามี
อตัราการลาออกของพนกังานรายเดือน ในระหวา่งเดือนมกราคม 2556 – มิถุนายน 2557 รวม 156 คน 
ภายในระยะเวลา 18 เดือน เฉล่ียมีพนักงานรายเดือนลาออก 9 คนต่อเดือน คิดเป็น 2.56% ต่อเดือน 
(บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 2557) ถา้พิจารณาจากขอ้มูลอาจมองว่า
ไม่ไดเ้ป็นปัญหา แต่จากการพิจารณาในรายละเอียดแลว้ พบวา่ พนกังานรายเดือนท่ีลาออกเหล่าน้ีส่วน
ใหญ่เกิน 50% เป็นพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ซ่ึงเป็นสัญญาณบ่งบอกให้ผูบ้ริหาร
เกิดความกงัวลและเป็นห่วงว่าอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของส่วนงานนั้นๆ และ
อาจส่งผลต่อภาพรวมของการด าเนินงานของบริษัทตามมา ในมุมมองของผู ้บริหารนั้ นได้มุ่ง
ความส าคญัของปัญหาน้ีท่ีอาจท าให้เกิดภาระในดา้นค่าใชจ่้ายและใชร้ะยะเวลาในการสรรหาบุคลากร
ใหม่ท่ีมีความสามารถเฉพาะอาจตอ้งให้เวลา  รวมถึงการลงทุนสอนงานแก่พนกังานใหม่ให้เกิดความ
ช านาญอาจตอ้งใช้ระยะเวลานานจนกว่าพนกังานจะสามารถปฏิบติังานไดจ้นมีความรู้ความช านาญ
ตามมาตรฐานท่ีตอ้งการ ซ่ึงลว้นแต่ส่งผลต่อภาพรวมของการด าเนินงานทั้งส้ิน โดยท่ีผา่นมาผูบ้ริหาร
ไดเ้พิ่มการด าเนินการในดา้นต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกผกูพนัในบริษทั  เช่น การจดัแข่งกนักีฬาเช่ือม
ความสัมพนัธ์  มีการพิจารณาค่าตอบแทนอ่ืนๆ เพิ่มเติมใหเ้หมาะสมกบัพนกังานในทุกระดบั การปรับ
เล่ือนต าแหน่งให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้รับผิดชอบในระดับ
หวัหนา้งาน รวมถึงเน้นดา้นการประชาสัมพนัธ์จากฝ่ายบุคคล เพื่อสอบถามและเปิดโอกาสพนกังาน
เสนอแนะความตอ้งการและขอ้คิดเห็นดา้นต่างๆ ผา่นมายงัผูบ้ริหาร เพื่อพิจารณาแนวทางด าเนินการ
ต่อไป 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดส้นใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัพรีเซิร์ฟ ฟู้ ด 
สเปเชียลต้ี จ  ากดั เพื่อจะท าให้บริษทัทราบถึงระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อ
องค์การ โดยผลท่ีได้จากการศึกษาจะน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาพนักงานในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.  เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั 
2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี 

จ  ากดั 
 

1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.  ท  าใหท้ราบระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี 
จ  ากดั 
 2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัพรีเซิร์ฟ ฟู้ ด 
สเปเชียลต้ี จ  ากดั 
 3.  เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาบริษทัพรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั ต่อไป 
 
1.4  นิยำมศัพท์ 

ควำมผูกพันต่อองค์กำร หมายถึง การท่ีบุคคลท่ีความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่อ
องคก์ารท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่โดยมีความภาคภูมิยอมรับในจุดมุ่งหมายขององค์การ เต็มใจท่ีจะท างาน
เพื่อความก้าวหน้าขององค์การและปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ความผูกพนัต่อ
องคก์าร เป็นแนวความคิดซ่ึงมีลกัษณะครอบคลุมมากกวา่ความพึงพอใจในงาน  สามารถสะทอ้นถึง
ผลโดยทัว่ไปท่ีบุคคลสนองตอบต่อองค์การโดยรวม ความผูกพนัต่อองค์การค่อนขา้งมีเสถียรภาพ
มากกวา่ความพึงพอใจถึงแมจ้ะมีการพฒันาไปอยา่งชา้ ๆ แต่ก็จะอยูอ่ยา่งมัน่คง 

พนักงำน หมายถึง พนกังานรายเดือนทุกต าแหน่งหนา้ท่ี ในทุกส่วนงานและทุกฝ่าย ของ
บริษทั  พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั  

องค์กำร หมายถึง บริษัท  พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากัด ตั้ งอยู่เลขท่ี 77 หมู่ 6 ถนน
พระราม 2 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร  
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ืองความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั  มี

แนวคิด  ทฤษฎี  และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

2.1    แนวคิดและทฤษฎ ี 
2.1.1 ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ 

  สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2556 : 21-25) ไดก้ล่าวถึง นิยามความหมายของความ
ผกูพนั จากสถาบนัท่ีปรึกษาดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงไดท้  าการศึกษา
เก่ียวกบั Employee Engagement ไว ้ดงัน้ี 

1. Gallup Strategic Consulting ซ่ึงเป็นสถาบนัวจิยัท่ีมีช่ือเสียงอนัดบัตน้ๆ ของ
อเมริกา ไดใ้หนิ้ยามไวว้า่ Employee Engagement คือ การเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารและกระตือรือร้น
ในการท างานให้องคก์าร  

2.  Mercer Consulting Group สถาบันท่ีปรึกษาด้าน HR ท่ีมีช่ือเสียงอนัดับต้นๆ 
ของอเมริกา ไดใ้หค้  านิยาม Employee Engagement ไวว้า่ เป็นภาวะทางจิตวทิยาท่ีท าใหพ้นกังานใส่ใจ
ต่อผลประโยชน์ท่ีท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จ อีกทั้งยงัมีแรงจูงใจและเตม็ใจท่ีจะสร้างผลงานให้
สูงกว่าท่ีองค์การคาดหวงั Engagement จะกระตุน้และส่งเสริมให้พนักงานแสดงพฤติกรรมในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆในขณะเดียวกนัก็จะจูงใจให้พนกังานสร้างผลิตภาพสูงสุดจากความคิดท่ีดีท่ีสุด
และมีความมุ่งมัน่อยา่งจริงจงัในการท าใหภ้ารกิจขององคก์ารประสบความส าเร็จ 

3. Hay Group สถาบนัท่ีปรึกษาดา้น HR ท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของสหรัฐอเมริกา 
น าเสนอวา่ Engagement เป็นส่วนผสมท่ีกลมกลืนกนัของ 2 องคป์ระกอบหลกั คือ 

3.1 Commitment ซ่ึง Hay หมายถึง ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
และตั้งใจจะร่วมงานกบัองคก์ารตลอดไป 

3.2 Discretionary Efforts หรือ ความเตม็ใจในการสร้างผลงานใหสู้งกวา่
ความคาดหวงัขององคก์าร 

4. Aon Hewitt สถาบนัพฒันาและให้ค  าปรึกษาดา้น Human Capital ไดใ้ห้ค  านิยาม
ของ Employee Engagement ไวว้่า ไม่ใช่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท าให้พนักงานมีความสุขหรือความภกัดี 
แต่เก่ียวขอ้งกบัสถานะของการมีส่วนร่วมหรือความตั้งใจและความรู้สึกท่ีตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของ
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องคก์ารของพนกังาน เป็นส่ิงท่ีกา้วขา้ม ความพึงพอใจและความทุ่มเท ไปสู่ความรักและความผกูพนั
ต่อองคก์าร และยงัพบวา่ ความตั้งใจร่วมงานกบัองคก์ารเป็นระยะเวลานาน มิใช่ตวัช้ีวดัท่ีถูกตอ้งของ 
Employee Engagement เพราะในความเป็นจริงแลว้ตอ้งสะทอ้นออกจากพฤติกรรมหลายรูปแบบของ
พนกังาน ดงันั้น Engagement ตามแนวคิดของ Hewitt จึงหมายถึง การวดัพฤติกรรมส าคญั 3 อยา่ง คือ 
Say, Stay และ Strive กล่าวคือ พนกังานท่ี Engage จะแสดงพฤติกรรม ดงัต่อไปน้ี พูดถึงองค์การใน
ทางบวกให้เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและลูกคา้ฟัง (Say)  แสดงความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ใน
การเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ (Stay) ทุ่มเทและอุทิศตนอย่างเต็มท่ีในการสร้างผลงานท่ีดีท่ีสุดท่ี
สามารถท าได ้เพื่อส่งเสริมความส าเร็จทางธุรกิจขององคก์าร (Strive) 

5. Institute for Employment Studies (IES) ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระด้านการวิจัย
และให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการจา้งงาน ตลาดแรงงาน และการจดัการทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ
องักฤษ ไดใ้ห้ค  านิยาม Employee Engagement ไวว้า่ เป็นทศันคติเชิงบวกท่ีพนกังานมีต่อองคก์ารและ
ค่านิยมขององค์การ กล่าวคือ พนักงานท่ี Engage จะตระหนักถึงธุรกิจขององค์การและให้ความ
ร่วมมือกบัเพื่อนร่วมงานในการปรับปรุงผลงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การ ดงันั้น องค์การ
จ าเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมให้ Engagement เกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างองค์การกับ
พนกังาน 

6. Kenexa องค์การช่ือดงัท่ีให้บริการเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาดา้นธุรกิจและการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นทวีปอเมริกาเหนือ ใหค้  านิยามไวว้า่ Engagement คือ แรงจูงใจของพนกังาน
ในการสร้างความส าเร็จให้แก่องค์การ และเต็มใจทุ่มเทเวลา ก าลงักาย และก าลงัใจอย่างเต็มท่ี เพื่อ
สร้างความส าเร็จของงานท่ีมีความส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัความผูกพนั 
  รุ่งโรจน์ อรรถานิทธ์ิ (2554 : 18-20) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
การสร้างความผกูพนัของพนกังานในองคก์าร ( Employee Engagement ) ไวด้งัน้ี 

    The Gallup Path (Curt Coffman และ Gabbiel Gonzalez-Molina, 2002) กล่าวถึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความย ัง่ยืนและสร้างการเติบโตของยอดขายและผลก าไรขององค์การนั้น คือ 
พนักงาน ดงันั้นการสร้างความผูกพนัให้กบัพนักงาน (Employee Engagement) จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั
มาก ซ่ึง Gallup ไดอ้อกแบบค าถามเพื่อวดัความผกูพนัของพนกังาน และในแต่ละค าถามจะส่งผลต่อ
ผลลพัธ์ทางธุรกิจขององคก์ารท่ีแตกต่างกนัใน 5 ประเด็น คือ  

- ความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer Royalty) 
- ผลก าไร (Profitability) 
- ผลผลิตขององคก์าร (Productivity) 
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- อตัราการลาออกของพนกังาน (Turnover) 
- ความปลอดภยัในการท างาน (Safety)  

          จากแนวคิดเร่ืองการวดัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร  Gallup ไดน้ ามาศึกษาวิจยั
เร่ืองความผกูพนัของพนกังานในการท างาน โดยไดแ้บ่งประเภทของพนกังานไว ้   3 ประเภท คือ 

1. พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged)  คือ พนกังานท่ีท างาน
ดว้ยความเตม็ใจและตั้งใจ และค านึงถึงองคก์าร 

2. พนกังานท่ีไม่ยึดติดกบัผกูพนัต่อองคก์าร (Not-engaged)  คือ พนกังาน
ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน ท างานโดยไม่ตั้งใจ 

3. พนักงานท่ีไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Actively disengaged)  คือ 
พนกังานท่ีไม่มีความสุขในการท างาน 
 นอกจากน้ี จากการส ารวจของ Gallup จากพนักงานจ านวน 3 ลา้นคน ใน 350 องค์การ
ของสหรัฐอเมริกา พบว่า ร้อยละ 70 ของพนักงานไม่มีความผูกพนัในงาน และคนกลุ่มน้ีหากอยู่ใน
องคก์ารนานข้ึนก็จะยิง่มีความผกูพนัลดนอ้ยลงเร่ือยๆแต่การให้พนกังานไดเ้ขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือ
รู้สึกวา่มีส่วนร่วมในองคก์าร จะท าใหพ้นกังานมีความผกูพนักบัองคก์ารเพิ่มมากข้ึน  

Richard M. Steers (1977) (อา้งในช่อสุดา โสระดา, 2551) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัขององคก์ารเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 1) ลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน (Personal Characteristic)ประกอบดว้ย อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน ระดบัต าแหน่ง และอตัราเงินเดือน 

2) ลักษณะงาน (Job Characteristic) ลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อระดับ
ความยึดมัน่ ผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนั ลกัษณะงานท่ีดีจะท าให้บุคลากรรู้สึกมีแรงจูงใจอยาก
ท างานเพื่อเพิ่มค่าใหก้บัตนเอง 

3) ประสบการณ์ ในงาน  (Work Experience) หมายถึ ง  การ รับ รู้ของสมาชิ ก ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในช่วงปฏิบติังาน ประสบการณ์ท่ีไดรั้บเป็นคุณหรือโทษ มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่คนท่ีมีความส าคญัต่อองคก์าร องคก์ารพึ่งพาได ้ความคาดหวงัไดรั้บการตอบสนอง
ทศันคติท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร 
 Burke (2003) (อา้งในสุชาดา เต็งศิริวฒันา, 2556) ไดท้  าการวิจยัในเร่ืองความผกูพนัของ
พนกังานต่อองคก์าร โดยจากการวจิยัพบวา่ พนกังานท่ีมีความผกูพนัจะตอ้งการท างานอยูก่บัองคก์าร
นั้น ๆ และเสียสละเพื่อองคก์ารสร้างผลผลิตและให้บริการแก่ลูกค ้า และช่วยเหลือองคก์ารให้ประสบ
ความส าเร็จโดยความผูกพนัของพนักงานน้ีจะส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีของลูกค้า (Customer 
Loyalty) และก่อให้เกิดผลประโยชน์ (Profitability) ต่อองค์การ โดยในการวิจัยได้มีการกล่าวถึง
ส่วนประกอบส าคญัท่ีท าให้เกิดความผูกพนัของพนักงาน (Engagement Components) โดยเรียกว่า 
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Employee Engagement Index (EEI) ซ่ึ งประกอบ  ไปด้วย  ปัจจัย ต่างๆ  6 ปัจจัย  ได้แก่  องค์การ 
(Company) กลุ่มงาน (Work Group) สายอาชีพ (Career/Profession) ลูกคา้ (Customer) งานท่ีท า และ
ผูจ้ ัดการ (Manager) โดย Burke ได้น าปัจจัยต่าง ๆเหล่าน้ีมาเป็นปัจจัยในการวดัความผูกพันของ
พนกังาน ซ่ึงในแต่ละปัจจยัจะมีหวัขอ้ท่ีใชเ้ป็นประเด็น เพื่อวดัความผกูพนัของพนกังาน เช่น ในดา้น
องคก์าร เป็นค าถามท่ีถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีจดัให ้โดยปัจจยัใน
ดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ีจะน าไปสู่ความผกูพนัของพนกังาน และผลของความผกูพนัของพนกังานดงักล่าว
จะแสดงออกมาในลกัษณะของผลการด าเนินงานของพนกังานและองคก์าร การคงอยูข่องพนกังานใน
องคก์าร ความจงรักภกัดีของลูกค ้า และความสามารถในการท าก าไร 

The Institute for Employment Studies (IES) (2004)         (อา้งในนิติภรณ์ วฒันาวีรวงศ์, 
2552) บริษทัท่ีปรึกษางานทางดา้นการพฒันากลยุทธ์และงานวิจยัในปี  2003 กบัพนกังานจ านวนกว่า 
10,000 คน  ใน  14 องค์การใน  NHS (National Health Service) โดยพบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิด
ความผกูพนัของพนกังานเกิดจาก 

1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
2) โอกาสท่ีไดแ้สดงความคิดเห็น 
3) โอกาสในการพฒันาในงาน 
4) องคก์ารใหก้ารสนใจความเป็นอยูข่องพนกังาน 

นอกจากน้ี จากการศึกษาของ IES ยงัพบวา่ ระดบัความผกูพนัของพนกังานสามารถแปร
ผนัไปตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยในเร่ืองของอายุ พบว่า ระดบัความผูกพนัของพนักงานลดลงเม่ือ
พนักงานมีอายุมากข้ึน (แต่อายุไม่เกิน 60 ปี) พนักงานในต าแหน่งผูจ้ดัการมีแนวโน้มท่ีจะมีความ
ผกูพนัสูงกว่าพนกังานทัว่ไปท่ีเป็นฝ่ายสนบัสนุน ความผูกพนัของพนกังานสามารถแปรผนัไปตาม
ลกัษณะของงาน ลกัษณะประสบการณ์อีกดว้ย 

สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549)        (อ้างในจิรวรรธ เณรแยม้, 
2553) ได้ท าการศึกษาและน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของความผูกพัน (Engagement 
Component) พบวา่ การเสริมสร้างความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารนั้น ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ดา้น 
ได้แก่ ด้านองค์การ (Company) ด้านงาน(Job) ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) และดา้นภาวะผูน้ า(Leadership) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ด้านองค์การ (Company) ได้แก่ การถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุก
หน่วยงานการจดัให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกบัพนักงาน การเปิดโอกาสและการรับฟังความคิดเห็น 
นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์
ขององค์การการมีระบบมาตรฐานการท างาน  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมปลอดภัย  มี
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กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเคร่งครัด และบทลงโทษท่ีชดัเจนกรณีท่ีพนกังานท าผิด และมีการส่งเสริมให้
พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในองคก์าร 

2) ด้านงาน (Job) ได้แก่ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การจดัเตรียม
อุปกรณ์เคร่ืองมือให้พนกังานอยา่งเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
และพนกังานมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์าร 

3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ได้แก่  การ
วางแผนงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสม การจดัท าขีดความสามารถ (Competency) 
ขององค์การและพนักงาน การเช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบติังานของพนักงาน  (Performance 
Appraisal) ไปสู่การฝึกอบรม การพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน การท าให้พนักงานรู้สึกมีความ
มัน่คงในการท างาน มีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพให้กบัพนกังานท่ีชดัเจน ส่งเสริมใหพ้นกังานได้
มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโต มีการจดัท าแผนการฝึกอบรมให้พนกังาน และมีการปรับเปล่ียนตาม
ความเหมาะสม ส่งเสริมให้พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
สามารถแข่งขนักบัองค์การอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได้ มีการดูแลเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัของพนักงาน
อยา่งเพียงพอ ส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน และมีการจดัการ
ระบบการใหค้  าปรึกษา 

4) ด้านภาวะผูน้ า (Leadership) ได้แก่ ผูบ้ ังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินให้
พนกังานไดท้ราบ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูบ้งัคบับญัชามี
การส่ือความถึงความคาดหวงัในการท างานของพนักงานให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ รวมถึง
ผูบ้งัคบับญัชามีการให้ค  าแนะน าแนะแนวทาง ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน
และผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
 
2.2  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 ช่อสุดา  โสระดา  (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง   ความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั มโนห์รา
อุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด เก็บรวมรวมข้อมูลจาก พนักงานรายวนัจ านวน 319 คน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อองค์ ประกอบของความผกูพนัต่อบริษทัในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก โดยองค์ ประกอบของความผกูพนัท่ีอยู่ ในระดบัเห็นดว้ยมาก ได้ แก่ ดา้นองคก์าร 
รองลงมาเป็นด้านภาวะผู ้ น า ดา้นงาน และด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด
โดยองค์ ประกอบย่อยของด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ี มีค่าเฉล่ียน้อย ได้แก่ เส้นทาง
ความกา้วหนา้ในอาชีพให้ กบัพนกังานท่ีชดัเจน การส่งเสริมให้พนกังานได้ มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้

เติบโตในท่ีท างาน ระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของ
พนกังาน  ระบบการจ่ายตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนๆในธุรกิจเดียวกนัได ้ การส่งเสริม
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การจดัท ากิจกรรมเพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน และการจดัระบบให้ ค าปรึกษาแก่
พนกังาน ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนั
ต่อบริษทั ได้ แก่ แผนก อายุ ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อองค์
ประกอบของความผูกพนัต่อบริษทั ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการ
ท างาน  ค่าจา้งรายวนัท่ีไดรั้บ และระดบัต าแหน่งผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อ
บริษทัในภาพรวมอยู่ ในระดบัเห็นด้วยมาก แสดงว่า พนักงานบริษทั มโนห์ ราอุตสาหกรรม
อาหาร จ ากดั มีความผกูพนัต่อบริษทั โดยลกัษณะของความผกูพนัต่อบริษทัท่ีมีความคิดเห็นอยู่ ใน
ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ได้ แก่  ดา้นความเต็มใจท่ีจะใช้ ความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการท างาน
เพื่อบริษทั  รองลงมาเป็นดา้นความเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั  ส่วนลกัษณะของ
ความผูกพนัต่อบริษทัท่ีมีความคิดเห็นอยู่ ในระดบัเห็นดว้ยมากได้แก่  ดา้นความปรารถนาอยา่ง
แรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกของบริษทัต่อไป  รองลงมาเป็นดา้นความรู้ สึกผกูพนัโดยรวมกบั
บริษทัส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อบริษทั ได้แก่ 
ลกัษณะงานท่ีท า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน ค่าจา้งราย
วนัท่ีได้ รับ และระดบัต าแหน่ง 
 ศศิชา  ขาวล้าเลิศ  (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทั 
โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากัด เก็บรวบรวมข้อมูลจาก พนักงานท่ีท างานประจ าในโรงงาน จ านวน 170 ราย  
พนักงานท่ีท างานในฝ่ายส านักงาน จ านวน 50 ราย รวมทั้งส้ิน 220 ราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21-30 ปี มีสถานภาพสมรส มีรายไดต่้อเดือนต ่า กวา่ 10,000 บาท ระดบั
การศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ส่วนใหญ่ท างานเป็นพนกังานประจ าโรงงาน และมีระยะเวลาการท างานไม่
เกิน 5 ปี ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ า ส่วนด้านองค์การ ด้านงานและด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์มีความคิดเห็นมีผลต่อความผกูพนัในระดบัเฉยๆ ดา้นองคก์าร ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ล าดับแรก คือ บริษัทฯมีการจดัระบบวิธีการท างานอย่างเป็น
มาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี รองลงมาบริษทัฯ มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์
ให้กบัทุกฝ่ายอย่าง ชดัเจน  ดา้นงาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบั
แรก คือ พนกังานมีรูปแบบการท างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร 
รองลงมาบริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน  ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก คือ บริษทัฯสามารถท าให้
พนักงานรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการท างาน รองลงมาบริษัทฯมีการ จัดท าแผนฝึกอบรมให้กับ
พนกังานตามความเหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบ  บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของ
พนกังานอยา่งเพียงพอ   ดา้นภาวะผูน้ า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบั
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แรก คือ หัวหน้างานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของพนักงานให้รับทราบ  รองลงมา
หวัหนา้งานมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งและน า มาถ่ายทอดใหพ้นกังานไดรั้บทราบ 
 สุชาดา เต็งศิริวัฒนา (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษทั 
อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากดั โรงงานอยุธยา เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก พนักงานจ านวน 141 
ราย โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Means) ผลการศึกษาพบว่าพนักงานบริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โรงงานอยธุยา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 30-40 ปี จบการศึกษาระดบั ม.6/ปวช. 
มีอายกุารท างาน 1-5 ปี เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ (Operator) มีระดบัรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาทต่อ
เดือน และปฏิบติังานอยูใ่นฝ่ายการผลิต ผลจากการศึกษาพบวา่พนกังานมีความผกูพนัต่อองค์การอยู่
ในระดับผูกพนั (Engaged Employee) โดยพนักงานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อ
องคก์ารในดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และดา้นภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก โดยสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ า มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น
งาน ดา้นองคก์าร และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ตามล าดบั 
 

2.3    ข้อมูลทัว่ไปของของบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้จ ากดั 
 บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั ก่อตั้งปี 2537 และเร่ิมท าการผลิตเดือนมีนาคม 
2538 ทุนจดทะเบียน 85.9 ลา้นบาท เป็นผูน้ าการผลิตอาหารแหง้แบบครบวงจรของประเทศไทย โดย
ใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง ทั้งการอบแหง้แบบระเหิด (Freeze Dried) การท าแหง้อาหารผง (Spray Dried) 
การอบแหง้ดว้ยลมร้อน (Air Dried) การท าแหง้ดว้ยลูกกล้ิงร้อน (Drum Dried) รวมถึงการสกดัและท า
เขม้ขน้ (Extraction) โดยเจาะกลุ่มตลาดทั้งระดบัอุตสาหกรรมและสินคา้คอนซูมเมอร์ ท าใหบ้ริษทั
ไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจจากลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 

วสัิยทัศน์ 
“เป็นผู้น าด้านผลติภัณฑ์อาหารแห้ง (DEHYDRATED FOOD) ทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ด้วย

เทคโนโลยกีารผลติช้ันสูง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้มีคุณภาพชีวติทีด่”ี 
นโยบายคุณภาพ  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลงังาน ความรับผดิชอบต่อสังคมและการท างานอย่างมีความสุข 
1. มุ่งมัน่ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัตามขอ้ก าหนดกฎหมาย ส่งมอบตรงเวลา 

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2. มุ่งมัน่ผลิตสินคา้ใหมี้ผลิตผลท่ีดีและมีตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัได ้
3. มุ่งเนน้การบริหารความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ลดอุบติัเหตุใหเ้ป็นศูนย ์
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4. มุ่งเนน้การบริหารพลงังานในกระบวนการผลิต ใหคุ้ม้ค่าอยา่งสูงสุด 
5. มุ่งเนน้การบริหารจดัการการผลิตใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
6. มุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพโดยการเสริมสร้างวฒันธรรม

องคก์รและสร้างความสุขในการท างาน 
7. มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและรับผดิชอบต่อสังคม 
8. มีการปรับปรุง พฒันาและประเมินผลระบบอยา่งต่อเน่ือง 

 บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั ใชแ้นวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเร่ิม
จากการส่งมอบ วิสัยทศัน์ นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานของบริษทัจากกรรมการผูจ้ดัการ ไปสู่
ผูบ้ริหารสูงสุดของทุกฝ่ายและทุกส่วนงานในบริษทั เพื่อวางแผนการด าเนินงานและปฏิบติังานให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย ให้ไดผ้ลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้พนกังานทุก
ระดบัไดมี้การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการท างานไดต้ลอดเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานสูงสุด เนน้การปรับปรุงการท างานและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถผลิตสินคา้
ท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถสร้างโอกาสทางการแข่งขนั ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัมี
การเจริญเติบโตและมีความมัง่คัง่ทางธุรกิจไดอ้ย่างย ัง่ยืนตลอดไป โดย     บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเป
เชียลต้ี จ  ากดั มีการก าหนดโครงสร้างองคก์รไว ้ดงัน้ี 

โครงสร้างองค์กร 
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้จ ากดั 

ผูจ้ดัการผลิตภณั ์

บญัชีและการเงิน

     ผูจ้ดัการโรงงาน

วจิยัและพฒันา
ผลิตภ ัณ ์

ท่ีปรึกษา

ประกนัและ
ควบคมุคณุภาพ บริหารงานขาย

วศิวกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั

จดัซ้ือ

กรรมการผูจ้ัดการ

บุคคล คลงัสินคา้และ
ขนสง่

ผลิต

รองผูจ้ัดการโรงงาน

 
ภาพท่ี 1  แสดงโครงสร้างองคก์รบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั 
ท่ีมา : ฝ่ายบุคคล บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั,  2557 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

  การศึกษาเร่ืองความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั เป็น
การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง  (Self-
Administered Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาถึงความผูกพนัต่อ
องคก์าร 

 
1.1  ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยการศึกษาถึงความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังาน บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั โดยน าเอาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ของสมาคมการ
จดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) มาประยุกต์เพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษาแบ่งเป็น 4 ดา้น 
คือ  ด้านองค์การ  (Company) ด้านงาน  (Job) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) และดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) ดงัแผนภาพ   
    ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั       
ระดบัความผกูพนั 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2  แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
จากแผนภาพ องค์ประกอบความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

องคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า จะถูกวดัดว้ยระดบัความคิดเห็น 
5 ระดบั จากระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ถึงเห็นดว้ยน้อยมากโดยผูต้อบแบบสอบถาม  และในส่วนของ

- ดา้นองคก์าร (Company) 
-ดา้นงาน (Job) 
-ดา้นการพฒันาทรัพยากร 
มนุษย ์(Human Resource 
Development) 
-ดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) 

ความผกูพนัต่อ
องคก์าร             
( Employee 
Engagement) 

ผกูพนั ( Engaged) 

ไม่ยดึติดกบัความผกูพนั 
(Not-Engaged) 

 
ไม่ผกูพนั 

(Actively-Disengaged) 
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ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม จะใชว้ิธีการประเมินผลเช่นเดียวกนักบัการวดั
ระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน จากนั้นจะถูกน ามาแปลผล
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

ระดับของการว ัดความผูกพันแบ่ ง เป็น  3 ระดับ  ตามแนวคิดของ  The Gallup 
Organization (2002) ไดแ้ก่  

1. พนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์าร (Engaged Employee) คือ พนกังานท่ีท างานดว้ย
ความมีใจรัก และทุ่มเทในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วน
หน่ึงขององค์การอย่างแทจ้ริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึนอยู่เสมอ เพื่อท าให้
องคก์ารกา้วไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุด  

2. พนักงาน ท่ีไม่ยึดติดกับความผูกพัน ต่อองค์การ  (Not-Engaged Employee) คือ
พนักงานท่ีท างานเพื่อให้งานเสร็จตามความตอ้งการเบ้ืองตน้ ไม่มีใจรักและทุ่มเทในงาน ไม่มีการ
คิดคน้นวตักรรม ไม่เพียงแต่ท่ีจะไม่ให้ค  ามัน่สัญญากบัองคก์าร แต่ยงัท างานเพื่อต่อตา้นวตัถุประสงค์
ขององคก์ารอีกดว้ย  

3. พนักงาน ท่ี ไม่ มี ความผูกพัน ต่อองค์ก าร  (Actively Disengaged Employee) คื อ 
พนกังานท่ีมีทศันคติในแง่ลบในการท างาน ไม่มีความสุขในการท างานท่ีท าและยงัส่งต่อความรู้สึกท่ี
ไม่ดีน้ีไปยงัพนกังานท่ีอยูร่อบขา้ง ท่ีคอยท าลายความส าเร็จของผูอ่ื้นในท่ีสุด ไม่เพียงแต่ท่ีจะท างานไม่
ประสบความส าเร็จ พนกังานเหล่าน้ียงัจะขดัขวางการท างานของพนกังานคนอ่ืนดว้ย 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานรายเดือนของบริษทั  พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี 
จ  ากัด ซ่ึงมีจ านวนทั้ งหมด  272 คน ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด       
สเปเชียลต้ี จ  ากดั, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 2557) โดยเก็บจากประชากรทั้งหมด 
 
3.2    วธีิการศึกษา 

3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูล

จากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ บริษทั     พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเป
เชียลต้ี จ  ากดั  

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยไดมี้การพฒันาขอ้ค าถามจากการศึกษาของ สุชาดา เต็งศิริวฒันา (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ความผกูพนั
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ต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั อายโินะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จ ากดัโรงงานอยธุยา ซ่ึงแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 3 ส่วนมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายกุารท างานและระดบัต าแหน่งงาน 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อบริษทั ไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร ดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นภาวะผูน้ าและความผกูพนัในภาพรวม 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั “การสร้างความผูกพนัต่อองคก์าร” บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด 
สเปเชียลต้ี จ  ากดั 

โดยมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและมีเกณฑ์การแปลความหมาย ส าหรับส่วนท่ี 2 
ดงัน้ี  

         ระดับความคิดเห็น      เกณฑ์การให้คะแนน  
เห็นดว้ยมากท่ีสุด      5 คะแนน  
เห็นดว้ยมาก      4 คะแนน  
เฉยๆ       3 คะแนน  
เห็นดว้ยนอ้ย       2 คะแนน  
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด     1 คะแนน 
 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะถูกน ามาวิเคราะห์โดยการประมวลผลดว้ย

โปรแกรมส าเร็จรูปตามขั้นตอนดงัน้ี  
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถามทุกฉบบั  
2. บนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑ์การให้

คะแนนในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซ่ึงเป็นค าถามแบบใช้สเกลของไลเกิท (Likert Scale) แบ่งระดับ
ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เฉย ๆ เห็นดว้ยน้อย และ เห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด  

คะแนนท่ีได้จะน ามาวิ เคราะห์หาค่า เฉ ล่ียและแปลความหมายจากลักษณะ
แบบสอบถามท่ีใชใ้นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 
2548: 335) ดงัน้ี 
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ค่าเฉลีย่ระดับความคิดเห็น        การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ 
1.81 – 2.60  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

การวดัระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การ วิเคราะห์จากค าถามความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานในภาพรวมจ านวน 5 ค าถาม ประกอบดว้ย  

1. ท่านมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมาย และค่านิยมของบริษทั 
2. ท่านมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทั

เป็นหลกั 
3. ท่านมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน(สมาชิกภาพ) 

ของบริษทัต่อไป 
4. ท่านมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทั หรือต่อ

หนา้ท่ีการท างาน 
5. บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีท่านเลือกท างานดว้ย 

จากค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัในภาพรวมทั้ง 5 ขอ้ท่ีได ้จะถูกน ามาแปล
ความหมายถึงระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์าร (สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศ
ไทย, 2549) โดยพิจารณาตามระดบัความคิดเห็นดงัน้ี  

ระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด
และเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 5.00 หมายถึง พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged 
Employee)  

ระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดบัเฉย ๆ ค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง พนกังานท่ีไม่มีความผกูพนัต่อองคก์าร (Not-Engaged Employee)  

ระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยและ
เห็นด้วยน้อยมาก  ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 2.60 หมายถึง พนักงานท่ีไม่ยึดติดผูกพันต่อองค์การ 
(Actively Disengaged Employee)  

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ดงัน้ี 
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1. ค่าความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ  (Percentage) ใช้อธิบายลักษณะข้อมูล
ทัว่ไปของกลุ่มประชากร คือ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุการท างาน และต าแหน่ง
งาน 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้อธิบายระดับความคิดเห็นต่อองค์การของพนักงานและ
เปรียบเทียบขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรกบัระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัและ
ระดบัความผกูพนัขององคก์าร 

3. ค่าสถิติทดสอบประชากร (Independent Sample T-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance : ANOVA) เพื่ออธิบายความผูกพันของพนักงานต่อ
องคก์ารในดา้นต่างๆ  

4. การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์สมการแบบถดถอย
เส้นตรง (Linear Regression) ระหว่างตวัแปรดา้นองค์การ ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
และดา้นภาวะผูน้ า กบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 

 
3.3  สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจะด าเนินการท่ี บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด     

สเปเชียลต้ี จ  ากดั 
 
3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้เวลาในการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ จดัท าฐานขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 
สรุปผล จดัท าและเสนอรายงานทั้งส้ินตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 – พฤษภาคม 2558 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี 
จ  ากดั ผูศึ้กษาท าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากพนกังานท่ีปฏิบติังาน จ านวน 272 คนและผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
              ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังาน บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายกุารท างานและต าแหน่งงาน (ตาราง 1-6) 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้จ ากดั 
 ตอนท่ี 2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังาน (ตาราง 7-12) 
            ตอนท่ี 2.2 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความคิดเห็น
ต่อองค์ประกอบความผกูพนัของพนกังานในดา้นองค์การ ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
และดา้นภาวะผูน้ า (ตารางท่ี 13-18)  

  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเป
เชียลตี ้จ ากดั  
  ตอนท่ี 3.1 ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี 
จ  ากดั (ตารางท่ี 19)  

 ตอนท่ี 3.2 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังาน (ตารางท่ี 20-25) 
 ตอนท่ี 3.3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูลทั่วไป) ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามต่อระดบัความคิดเห็นในดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้น
ภาวะผูน้ า (ตารางท่ี 26-36) 
 ตอนท่ี 3.4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูลทั่วไป) ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามต่อระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม (ตารางท่ี 37-46) 
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ตอนท่ี 3.5 การทดสอบความสัมพนัธ์ของความผกูผนัดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า กบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม (ตาราง
ท่ี 47-50) 
  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันต่อองค์การ (ตารางท่ี 
51) 
 
4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของพนักงาน บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายกุารท างานและต าแหน่งงาน 
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 112 41.2 
หญิง 160 58.8 
รวม 272 100 

   
จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิงมี

จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 และเพศชายจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 59 21.7 
26 – 35 ปี 127 46.7 
36 – 45 ปี 65 23.9 

46 ปีข้ึนไป 21 7.7 
รวม 272 100 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 26-35 ปี มากท่ีสุด จ านวน 127 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมา คือ อายุ 36-45 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 อายุระหว่าง 
18-25 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และอายุ 46 ปีข้ึนไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 140 51.5 
สมรส 120 44.1 

หยา่ร้าง / หมา้ย 12 4.4 
รวม 272 100 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด มากท่ีสุด จ านวน 140 คน   
คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 สถานภาพ 
หยา่ร้าง/หมา้ย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ ม.6 91 33.5 
ม.6 / ปวช. 77 28.3 

อนุปริญญา / ปวส. 24 8.8 
ปริญญาตรี 74 27.2 
ปริญญาโท 6 2.2 

รวม 272 100 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัต ่ากว่า ม.6 มาก
ท่ีสุด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ ระดับการศึกษา ม.6 /ปวช. จ านวน 77 คน     
คิดเป็นร้อยละ 28.3 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ระดบัการศึกษา



 

21 

อนุปริญญา / ปวส. จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 6 คน   
คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายกุารท างาน  
 

อายุการท างาน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 39 14.3 

1 – 5 ปี 111 40.8 
6 – 10 ปี 59 21.7 

11 – 15 ปี 46 16.9 
มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 17 6.3 

รวม 272 100 
 

 จากตารางท่ี 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุการท างาน 1 – 5 ปี มากท่ีสุด จ านวน 111 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ อายุการท างาน 6 - 10 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 อายุ
การท างานมากกวา่ 11 - 15 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9  อายุการท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ  14.3 และอายุการท างานมากกว่า 15 ปี  จ านวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ  6.3 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
ฝ่ายปฏิบติัการ 262 96.3 
ฝ่ายบริหาร 10 3.7 

รวม 272 100 
 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งฝ่ายปฏิบัติการ 
จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 และต าแหน่งฝ่ายบริหาร จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 
 
 



 

22 

4.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท 
พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้จ ากดั 

ตอนที่ 2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ีย ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นองคก์าร 
 

 
 

ด้านองค์การ 

ระดบัความคดิเห็น  
 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เฉยๆ เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บริษทัมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์ให้กบัทุก
หน่วยงานอยา่งชดัเจน 

36 
(13.2) 

159 
(58.5) 

62 
(22.8) 

15 
(5.5) 

0 
(0) 

3.79 
(มาก) 

บริษทัจดัให้มีช่องทางเพ่ือใช้ส่ือสารกบัพนักงาน
ไดอ้ยา่งสะดวกและเขา้ถึงทุกระดบั 

30 
(11.0) 

148 
(54.4) 

63 
(23.2) 

30 
(11.0) 

1 
(0.4) 

3.65 
(มาก) 

บริษทัมีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังาน 

26 
(9.6) 

141 
(51.8) 

68 
(25.0) 

32 
(11.8) 

5 
(1.8) 

3.56 
(มาก) 

นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานมีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกล
ยทุธ์ของบริษทั 

35 
(12.9) 

150 
(55.1) 

67 
(24.6) 

16 
(5.9) 

4 
(1.5) 

3.72 
(มาก) 

บริษทัมีระบบมาตรฐานการท างานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี 

22 
(8.1) 

149 
(54.8) 

73 
(26.8) 

24 
(8.8) 

4 
(1.5) 

3.59 
(มาก) 

บริษัทมีการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี เหมาะสม
ปลอดภยัให้กบัพนกังาน 

25 
(9.2) 

160 
(58.8) 

60 
(22.1) 

25 
(9.2) 

2 
(0.7) 

3.67 
(มาก) 

บริษัทมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี เคร่งครัดและ
บทลงโทษท่ีชัด เจนและเป็นธรรมในกรณี ท่ี
พนกังานท าผิด 

29 
(10.7) 

162 
(59.6) 

45 
(16.5) 

33 
(12.1) 

3 
(1.1) 

3.67 
(มาก) 

บริษัทมีการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และ
สร้างสรรคส่์งใหม่ๆ ในองคก์าร 

27 
(9.9) 

159 
(58.5) 

55 
(20.2) 

30 
(11.0) 

1 
(0.4) 

3.67 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 

(มาก) 
 

จากตารางท่ี 7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ในดา้นองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.67 และเม่ือพิจารณาจากปัจจยั
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ย่อยดา้นองค์การแต่ละปัจจยั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากในทุก
ปัจจยั 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ีย ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นงาน 
 

 
 

ด้านงาน 

ระดบัความคดิเห็น  
 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เฉยๆ เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

33 
(12.1) 

156 
(57.4) 

54 
(19.9) 

28 
(10.3) 

1 
(0.4) 

3.71 
(มาก) 

บริษทัมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
สนบัสนุนการท างานของพนกังานอยา่งพอเพียง 

21 
(7.7) 

139 
(51.1) 

60 
(22.1) 

48 
(17.6) 

4 
(1.5) 

3.46 
(มาก) 

บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ 
และความสามารถของพนกังาน 

18 
(6.6) 

171 
(62.9) 

59 
(21.7) 

22 
(8.1) 

2 
(0.7) 

3.67 
(มาก) 

พนั ก งาน ในบ ริษัท มี รูป แบบก ารท างาน ท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบาย 

27 
(9.9) 

153 
(56.2) 

69 
(25.4) 

22 
(8.1) 

1 
(0.4) 

3.67 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.63 

(มาก) 

 

จากตารางท่ี 8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัต่อ
องค์การในดา้นงาน โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.63 และเม่ือพิจารณาจาก
ปัจจยัยอ่ยดา้นงานแต่ละปัจจยั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในทุก
ปัจจยั ซ่ึงไดแ้ก่บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
บริษทัมีการจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สนับสนุนการท างานของพนักงานอย่างเพียงพอ 
บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของพนักงาน และพนักงานใน
บริษทัมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย 
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ตารางที่ 9 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ีย ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 

 
 

ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

ระดบัความคดิเห็น  
 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เฉยๆ เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บริษัท มีก ารจัดวางแผนงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไ์วส้ าหรับแต่ละต าแหน่งงานอยา่ง
ครบถว้นและครอบคลุม 

12 
(4.4) 

146 
(53.7) 

68 
(25.0) 

35 
(12.9) 

11 
(4.0) 

3.42 
(มาก) 

บริษทัมีการจดัท าเอกสารท่ีระบุขีดความสามารถ
ของบริษทัและพนักงาน รวมถึงระบุไวถึ้งความรู้ 
ความสามารถหรือทักษะและคุณลักษณะของ
บุคคลท่ีจ าเป็นต่องานนั้นๆ 

11 
(4.0) 

170 
(62.5) 

64 
(23.5) 

21 
(7.7) 

6 
(2.5) 

3.58 
(มาก) 

บ ริษัท มี ก าร เช่ื อม โยงผลก ารป ระ เมิ น ก าร
ปฏิบัติงานของพนักงานไปสู่การฝึกอบรม การ
พฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน 

16 
(5.9) 

149 
(54.8) 

73 
(26.8) 

29 
(10.7) 

5 
(1.8) 

3.52 
(มาก) 

บริษทัสามารถท าให้พนกังานรู้สึกว่ามีความมัน่คง
ในการท างาน 

23 
(8.5) 

154 
(56.6) 

64 
(23.5) 

29 
(10.7) 

2 
(0.7) 

3.61 
(มาก) 

บริษัทมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กับ
พนกังานท่ีชดัเจน 

12 
(4.4) 

148 
(54.4) 

76 
(27.9) 

32 
(11.8) 

4 
(1.5) 

3.49 
(มาก) 

บริษทัส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้
และเติบโตไปสู่ต าแหน่งงานท่ีดีข้ึนในท่ีท างาน 

15 
(5.5) 

154 
(56.6) 

73 
(26.8) 

23 
(8.5) 

7 
(2.6) 

3.54 
(มาก) 

บริษทัมีการจดัท าแผนการฝึกอบรมให้กบัพนกังาน 
รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

27 
(9.9) 

175 
(64.3) 

45 
(16.5) 

22 
(8.1) 

3 
(1.1) 

3.74 
(มาก) 

บริษทัมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ
เหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของพนกังาน 

19 
(7.0) 

147 
(54.0) 

55 
(20.2) 

42 
(15.4) 

9 
(3.3) 

3.46 
(มาก) 

บริษัทมีระบบการจ่ายค่ าตอบแทนท่ีสามารถ
แข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้

10 
(3.7) 

142 
(52.2) 

72 
(26.5) 

41 
(15.1) 

7 
(2.6) 

3.39 
(เฉยๆ) 

บริษทัมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังาน
อยา่งเพียงพอ 

36 
(13.2) 

151 
(55.5) 

46 
(16.9) 

36 
(13.2) 

3 
(1.1) 

3.67 
(มาก) 

บริษัท ส่ งเส ริมและจัดท ากิจกรรมเพ่ือ เช่ือม
สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน 

47 
(17.3) 

165 
(60.7) 

36 
(13.2) 

24 
(8.8) 

0 
(0) 

3.86 
(มาก) 

บริษทัมีการจดัระบบให้ค  าปรึกษาด้านการท างาน
และการพฒันาความรู้แก่พนกังาน 

25 
(9.2) 

141 
(51.8) 

72 
(26.5) 

30 
(11.0) 

4 
(1.5) 

3.56 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.57 

(มาก) 
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 จากตารางท่ี 9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.57 และเม่ือ
พิจารณาปัจจยัย่อยดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละปัจจยั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในปัจจยัยอ่ยจ านวน 11 ปัจจยัดงัต่อไปน้ี บริษทัมีการจดัวางแผนงาน
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วส้ าหรับแต่ละต าแหน่งงานอยา่งครบถว้นและครอบคลุม บริษทัมี
การจัดท าเอกสารท่ีระบุขีดความสามารถของบริษัทและพนักงาน รวมถึงระบุไว้ถึงความรู้ 
ความสามารถหรือทกัษะและคุณลกัษณะของบุคคลท่ีจ าเป็นต่องานนั้นๆ บริษทัมีการเช่ือมโยงผลการ
ประเมินการปฏิบติังานของพนักงานไปสู่การฝึกอบรม การพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน บริษทั
สามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมัน่คงในการท างาน บริษทัมีเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพ
ให้กบัพนักงานท่ีชดัเจน บริษทัส่งเสริมให้พนกังานไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่ง
งานท่ีดีข้ึนในท่ีท างาน บริษทัมีการจดัท าแผนการฝึกอบรมให้กบัพนักงาน รวมทั้งมีการปรับเปล่ียน
ตามความเหมาะสม  บริษัทมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับก าลัง
ความสามารถของพนักงาน บริษทัมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานอย่างเพียงพอ บริษทั
ส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมเพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนกังาน และบริษทัมีการจดัระบบให้
ค าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่พนกังาน ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีเหลือจ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ 
บริษทัมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้พบวา่ผูส้อบ
ถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ีย ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นภาวะผูน้ า 
 

 
 

ด้านภาวะผู้น า 

ระดบัความคดิเห็น  
 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เฉยๆ เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินการ
ท างานให้พนักงานไดรั้บทราบถึงผลการท างาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

15 
(5.5) 

175 
(64.3) 

54 
(19.9) 

26 
(9.6) 

2 
(0.7) 

3.64 
(มาก) 

ผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

19 
(7.0) 

163 
(59.9) 

63 
(23.2) 

23 
(8.5) 

4 
(1.5) 

3.63 
(มาก) 
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ตารางที ่10 (ต่อ) แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ีย ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นภาวะผูน้ า 
 

 
 

ด้านภาวะผู้น า 

ระดบัความคดิเห็น  
 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เฉยๆ เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ให้พนักงานไดรั้บทราบ
ถึงความคาดหวงัในการท างานของพนักงานแต่
ละหน่วยงาน 

24 
(8.8) 

181 
(66.5) 

49 
(18.0) 

16 
(5.9) 

2 
(0.7) 

3.77 
(มาก) 

ผูบ้งัคบับญัชามีการแนะน าและให้แนวทางใน
การท างานและความกา้วหนา้ให้แก่พนกังาน 

31 
(11.4) 

170 
(62.5) 

47 
(17.3) 

21 
(7.7) 

3 
(1.1) 

3.75 
(มาก) 

ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังานอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 

27 
(9.9) 

165 
(60.7) 

61 
(22.4) 

15 
(5.5) 

4 
(1.5) 

3.72 
(มาก) 

ผูบ้ ังคับบัญชามีวิสัยทัศน์กว้างไกลและน ามา
ถ่ายทอดให้พนกังานไดรั้บทราบ 

32 
(11.8) 

165 
(60.7) 

47 
(17.3) 

25 
(9.2) 

3 
(1.1) 

3.73 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.71 

(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ในดา้นภาวะผูน้ า โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.71 และเม่ือพิจารณาจากปัจจยั
ยอ่ยดา้นภาวะผูน้ าแต่ละปัจจยั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในทุก
ปัจจยัยอ่ย 
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ตารางที่ 11  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ีย ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
  
 
 
ความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัในภาพรวม 

ระดบัความคดิเห็น  
 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เฉยๆ เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า และยอมรับต่อ
เป้าหมายและค่านิยมของบริษทั 

24 
(8.8) 

171 
(62.9) 

63 
(23.2) 

12 
(4.4) 

2 
(0.7) 

3.75 
(มาก) 

มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ี
เพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 

53 
(19.5) 

178 
(65.4) 

34 
(12.5) 

7 
(2.6) 

0 
(0) 

4.02 
(มาก) 

มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความ
เป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป 

49 
(18.0) 

146 
(53.7) 

69 
(25.4) 

6 
(2.2) 

2 
(0.7) 

3.86 
(มาก) 

มีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

36 
(13.2) 

182 
(66.9) 

45 
(16.5) 

7 
(2.6) 

2 
(0.7) 

3.89 
(มาก) 

บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย 50 
(18.4) 

161 
(59.2) 

48 
(17.6) 

13 
(4.8) 

0 
(0) 

3.91 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.89 

(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ในดา้นภาพรวม โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.89 และเม่ือพิจารณาจากปัจจยั
ยอ่ยดา้นความผกูพนัต่อองค์การในภาพรวมแต่ละปัจจยั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามมีความเตม็ใจท่ีจะ
ทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 4.02) ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นวา่บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.91) ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของ
บริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.86) และผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อ
เป้าหมายและค่านิยมของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นต่อองค์การของพนักงานในด้านองค์การ ดา้นงาน 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นภาวะผูน้ าและความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
 

องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น 
ดา้นองคก์าร 3.67 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นงาน 3.63 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3.57 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นภาวะผูน้ า 3.71 เห็นดว้ยมาก 
ความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 3.89 เห็นดว้ยมาก 

 

จากตารางท่ี 12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น ต่อองค์การในดา้น
ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 และเม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมของระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์ารทั้ง 4 ดา้น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยระดับความคิดเห็นต่อด้านภาวะผูน้ ามีค่ามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
รองลงมาคือ ดา้นองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.67) ดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.63) และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
(ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นต่อ
องค์ประกอบความผูกพันของพนักงานในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
ด้านภาวะผู้น า 
 

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ   
จ าแนกตามเพศ 
 

 
องค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การ 

เพศ 

ชาย (n=112) หญิง (n=160) 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ดา้นองคก์าร 
 

3.78 
มาก 

3.58 
มาก 

ดา้นงาน 
 

3.71 
มาก 

3.57 
มาก 

ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 

3.71 
มาก 

3.48 
มาก 

ดา้นภาวะผูน้ า 
 

3.77 
มาก 

3.66 
มาก 

 

 จากตารางท่ี 13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และ
ดา้นภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นองคก์ารสูงท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย3.78) รองลงมาคือดา้นภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย 3.77) และด้านงาน ด้านพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
(ค่าเฉล่ีย 3.71) ซ่ึงไดค้่าเฉล่ียเท่ากนัเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ
ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบั
เห็นด้วยมากทุกด้าน  โดยเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียได้ดังน้ี  ด้านภาวะผู ้น าสูงท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย3.66) 
รองลงมาคือด้านองค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.58)   ด้านงาน (ค่าเฉล่ีย 3.57) และด้านพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
(ค่าเฉล่ีย 3.48) เป็นล าดบัสุดทา้ย 
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
จ าแนกตามอาย ุ
 

 
 

องค์ประกอบของความผูกพนัต่อ
องค์การ 

อายุ 

18 - 25 ปี 
(n=59) 

26 - 35 ปี 
(n=127) 

36 - 45 ปี 
(n=65) 

46 ปีขึน้ไป 
(n=21) 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ดา้นองคก์าร 
 

3.60 
มาก 

3.65 
มาก 

3.68 
มาก 

3.90 
มาก 

ดา้นงาน 
 

3.63 
มาก 

3.63 
มาก 

3.62 
มาก 

3.61 
มาก 

ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 

3.55 
มาก 

3.54 
มาก 

3.57 
มาก 

3.81 
มาก 

ดา้นภาวะผูน้ า 
 

3.76 
มาก 

3.61 
มาก 

3.83 
มาก 

3.75 
มาก 

 

 จากตารางท่ี 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18-25 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากทุกด้าน เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้ดงัน้ี ด้าน
ภาวะผูน้ าสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.76) รองลงมาคือ ดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.63) ดา้นองค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.60)  
และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-35ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นองคก์ารสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
3.65) รองลงมาคือ  ด้านงาน  (ค่าเฉล่ีย 3.63) ด้านภาวะผู ้น า (ค่าเฉล่ีย  3.61) และด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 36-45ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้ดังน้ี ด้านภาวะผูน้ าสูงท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมาคือ ดา้นองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.68) ดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.62) และดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกว่า 46 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นองคก์ารสูงท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉล่ีย 3.81)  ดา้นภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย 
3.75) และดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

 

 
องค์ประกอบของความผูกพนัต่อ

องค์การ 

สถานภาพสมรส 

โสด 
(n=140) 

สมรส 
(n=120) 

หย่าร้าง / หม้าย 
(n=12) 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ดา้นองคก์าร 
 

3.60 
มาก 

3.70 
มาก 

4.10 
มาก 

ดา้นงาน 
 

3.63 
มาก 

3.61 
มาก 

3.73 
มาก 

ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 

3.51 
มาก 

3.61 
มาก 

3.88 
มาก 

ดา้นภาวะผูน้ า 
 

3.64 
มาก 

3.75 
มาก 

3.99 
มาก 

 
 จากตารางท่ี 15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ โสด มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ี
มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้น
ภาวะผูน้ าสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.64) รองลงมาคือ ดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.63) ดา้นองค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.60)  
และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนั
ต่อองค์การอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากทุกด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้ดังน้ี ด้านภาวะผูน้ าสูงท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) รองลงมาคือ ดา้นองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.70)  ดา้นงานและดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
(ค่าเฉล่ีย 3.51) เท่ากนั ตามล าดบั  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น  เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นองคก์ารสูงท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ ดา้นภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย 3.99) ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉล่ีย 
3.88) และดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 
 

องค์ประกอบของความผูกพนั
ต่อองค์การ 

ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่า ม.6 
(n=91) 

 

ม.6 / ปวช. 
(n=77) 

อนุปริญญา / 
ปวส.  

(n=24) 

ปริญญาตรี 
(n=74) 

ปริญญาโท 
(n=6) 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ดา้นองคก์าร 
 

3.92 
มาก 

3.66 
มาก 

3.65 
มาก 

3.39 
เฉยๆ 

3.22 
เฉยๆ 

ดา้นงาน 
 

3.78 
มาก 

3.60 
มาก 

3.69 
มาก 

3.47 
มาก 

3.29 
เฉยๆ 

ด้านการพัฒนาท รัพยากร
มนุษย ์
 

3.79 
มาก 

3.63 
มาก 

3.59 
มาก 

3.27 
เฉยๆ 

3.15 
เฉยๆ 

ดา้นภาวะผูน้ า 
 

3.87 
มาก 

3.72 
มาก 

3.81 
มาก 

3.49 
มาก 

3.33 
เฉยๆ 

 
 จากตารางท่ี 16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากว่า ม.6 มีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน เรียงล าดับตาม
ค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นองค์การสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.92) รองลงมาคือ ดา้นภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย 3.87) ดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.79) และดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษา ม.6 / ปวช. มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นภาวะผูน้ า
สูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.72) รองลงมาคือ ด้านองค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.66) ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
(ค่าเฉล่ีย 3.63) และดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษา อนุปริญญา / ปวส. มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้น
ภาวะผูน้ าสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.81) รองลงมาคือ ด้านงาน (ค่าเฉล่ีย 3.69) ด้านองค์การ(ค่าเฉล่ีย 3.65)  
และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้ดังน้ี ด้านภาวะผู ้น า 
(ค่าเฉล่ีย 3.49) รองลงมาคือ ดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.47) และมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัเฉยๆ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.39) และดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.27) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับเฉยๆทุกด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้ดังน้ี ด้านภาวะผูน้ า 
(ค่าเฉล่ีย 3.33) รองลงมาคือ ดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.29) ดา้นองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.22) และดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.15) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
จ าแนกตามอายกุารท างาน 
 

 
 

องค์ประกอบของความ
ผูกพนัต่อองค์การ 

อายุการท างาน 

น้อยกว่า 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 

ดา้นองคก์าร 
 

3.52 
มาก 

3.69 
มาก 

3.69 
มาก 

3.62 
มาก 

3.82 
มาก 

ดา้นงาน 
 

3.48 
มาก 

3.68 
มาก 

3.64 
มาก 

3.61 
มาก 

3.60 
มาก 

ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
 

3.41 
มาก 

3.60 
มาก 

3.57 
มาก 

3.59 
มาก 

3.65 
มาก 

ดา้นภาวะผูน้ า 
 

3.63 
มาก 

3.73 
มาก 

3.69 
มาก 

3.73 
มาก 

3.72 
มาก 

 
 จากตารางท่ี 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการท างานน้อยกว่า 1 ปี มีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน เรียงล าดับตาม
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ค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นภาวะผูน้ าสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.63) รองลงมาคือ ดา้นองค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.52) ดา้น
งาน (ค่าเฉล่ีย 3.48) และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายกุารท างาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นภาวะผูน้ าสูง
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.73) รองลงมาคือ ดา้นองค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.69) ด้านงาน (ค่าเฉล่ีย 3.68) และดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการท างาน 6-10 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นองคก์าร
และดา้นภาวะผูน้ าสูงท่ีสุดเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.69) รองลงมาคือ ด้านงาน (ค่าเฉล่ีย 3.64) และดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการท างาน 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นภาวะผูน้ า
สูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.73) รองลงมาคือ ดา้นองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.62) ดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.61) และดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการท างานมากกวา่ 15 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นองคก์าร
สูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.82) รองลงมาคือ ดา้นภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย 3.72) ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
(ค่าเฉล่ีย 3.65) และดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

 
องค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การ 

ต าแหน่งงาน 

ฝ่ายปฏิบัตกิาร  
(n=262) 

ฝ่ายบริหาร  
(n=10) 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ดา้นองคก์าร 
 

3.69 
มาก 

3.04 
เฉยๆ 

ดา้นงาน 
 

3.64 
มาก 

3.28 
เฉยๆ 

ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 

3.60 
มาก 

2.91 
เฉยๆ 

ดา้นภาวะผูน้ า 
 

3.73 
มาก 

3.02 
เฉยๆ 

  
จากตารางท่ี 18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งงานฝ่ายปฏิบติัการ มีความคิดเห็นต่อ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี 
ด้านภาวะผูน้ าสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.73) รองลงมาคือ ด้านองค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.69) ด้านงาน (ค่าเฉล่ีย 
3.64) และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งงานฝ่ายบริหาร มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัเฉยๆ ทุกด้าน เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได้ดงัน้ี ด้านงาน (ค่าเฉล่ีย 3.28) 
รองลงมาคือ ดา้นองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.04) ดา้นภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย 3.02) และดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 2.91) ตามล าดบั 
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4.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้
จ ากดั  
  ตอนที ่3.1 ระดับความผูกพนัต่อองค์การของ บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้จ ากดั 
 
ตารางที ่19 แสดงระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม 
 

ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม 
ค่าเฉลีย่ระดบัความ

คดิเห็น 
การแปลผลระดบั
ความผูกพนั 

มีความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยม
ของบริษทั 

3.75 
 

Engaged 

มีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชน์ของ
บริษทัเป็นหลกั 

4.02 
 

Engaged 

มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน 
(สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป 

3.86 
 

Engaged 

มีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทั
หรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

3.89 
 

Engaged 

บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย 
 

3.91 
 

Engaged 

ค่าเฉลีย่รวม 
 

3.89 
 

Engaged 

 

 จากตารางท่ี  19 ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมของบริษัท          
พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั พบวา่พนกังานผูต้อบแบบสอบถามมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged 
Employee)โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.89 และเม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นขอ้ค าถาม
ย่อยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทเป็นหลัก  มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.02 รองลงมาคือ บริษัทเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกท างานด้วย มีค่าเฉล่ีย 3.91  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน มีค่าเฉล่ีย 3.89 ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป มีค่าเฉล่ีย 
3.86 และผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของ
บริษทั มีค่าเฉล่ีย 3.75 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน 

 

ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์การของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม จ าแนก
ตามเพศ 

 

 
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม 

เพศ 

ชาย (n=112) หญิง (n=160) 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของ
บริษทั 

3.85 
มาก 

3.68 
มาก 

มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของ
บริษทัเป็นหลกั 

4.01 
มาก 

4.03 
มาก 

มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน 
(สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป 

3.93 
มาก 

3.81 
มาก 

มีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทั
หรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

3.98 
มาก 

3.83 
มาก 

บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย 
 

3.96 
มาก 

3.88 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
 

3.95 
Engaged 

3.85 
Engaged 

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามยอ่ยจ านวน 5 ขอ้ในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม  
ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ เพศ 

  
จากตารางท่ี  20 พบว่าพนักงานเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์การใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee)โดยมีค่าเฉล่ีย 3.95 และ3.85
ตามล าดับ โดยกลุ่มพนักงานเพศชาย มีระดับความคิดเห็นต่อประเด็นขอ้ค าถามย่อยในด้านความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทั
เป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 4.01) รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.98) บริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.96) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ
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คงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.93) และผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั(ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 
 ส าหรับกลุ่มพนักงานเพศหญิง มีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นขอ้ค าถามย่อยในดา้น
ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ โดยเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์
ของบริษทัเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 4.03) รองลงมา คือ บริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกท างานด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.88) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.83) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.81) และ
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท 
(ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์การของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม จ าแนก
ตามอาย ุ

 

 
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานใน

ภาพรวม 

อายุ 

18 - 25 ปี 
(n=59) 

26 - 35 ปี 
(n=127) 

36 - 45 ปี 
(n=65) 

46 ปีขึน้ไป 
(n=21) 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

มีความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และยอมรับต่อ
เป้าหมายและค่านิยมของบริษทั 

3.64 
มาก 

3.74 
มาก 

3.78 
มาก 

3.95 
มาก 

มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่าง
เตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 

3.90 
มาก 

4.01 
มาก 

4.15 
มาก 

4.00 
มาก 

มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้ง
ความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทั
ต่อไป 

3.63 
มาก 

3.80 
มาก 

4.11 
มาก 

4.10 
มาก 

มีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

3.86 
มาก 

3.83 
มาก 

3.95 
มาก 

4.14 
มาก 

บริษัทเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ี เลือกท างาน
ดว้ย 

3.73 
มาก 

3.84 
มาก 

4.12 
มาก 

4.19 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.75 
Engaged 

3.84 
Engaged 

4.02 
Engaged 

4.08 
Engaged 

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามยอ่ยจ านวน 5 ขอ้ในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม  
ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ อาย ุ
 

จากตารางท่ี 21 พบวา่ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในดา้นภาพรวมของพนกังาน
ในทุกกลุ่มอายุ อยูใ่นระดบัมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged Employee) โดยมีค่าเฉล่ียตามกลุ่มอาย ุ
ดงัน้ี กลุ่มอายุ 18-25 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.75) กลุ่มอายุ 26-35 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.84) กลุ่มอายุ  36-45 ปี (ค่าเฉล่ีย 
4.02) และกลุ่มอาย ุ46 ปีข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 4.08) 

ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุ 18-25 ปี มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก
ต่อประเด็นขอ้ค าถามย่อยในดา้นความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในภาพรวมทุกขอ้ เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทเป็นหลัก  (ค่าเฉล่ีย  3.90) รองลงมาคือ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.86) บริษทัเป็นองค์การท่ีดี
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ท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.73) ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยา่ง
แรงกล้า และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.64) และผูต้อบแบบสอบถามมี
ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 
3.63) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุ 26-35 ปี มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก
ต่อประเด็นขอ้ค าถามย่อยในดา้นความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในภาพรวมทุกขอ้ เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 4.01) รองลงมาคือ บริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.84) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่
วา่ต่อบริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.83) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้
ท่ีจะคงไว้ซ่ึ งความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษัทต่อไป (ค่าเฉ ล่ีย  3.80) และผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 
3.74) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุ 36-45 ปี มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก
ต่อประเด็นขอ้ค าถามย่อยในดา้นความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในภาพรวมทุกขอ้ เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคือ บริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.12) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็น
พนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.11) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับ
ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษัทหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ี 3.95) และผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 
3.78) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุ 46 ปีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มากต่อประเด็นข้อค าถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 
4.19) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อ
บริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 4.14) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะ
คงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.10) ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 4.00) และ
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์การของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม จ าแนก
ตามสถานภาพสมรส 
 

 
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานใน

ภาพรวม 

สถานภาพสมรส 

โสด 
(n=140) 

สมรส 
(n=120) 

หย่าร้าง / หม้าย 
(n=12) 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

มีความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า และยอมรับต่อ
เป้าหมายและค่านิยมของบริษทั 

3.64 
มาก 

3.85 
มาก 

4.00 
มาก 

มีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ี
เพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 

3.94 
มาก 

4.09 
มาก 

4.25 
มากท่ีสุด 

มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความ
เป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป 

3.69 
มาก 

4.02 
มาก 

4.25 
มากท่ีสุด 

มีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

3.84 
มาก 

3.93 
มาก 

4.25 
มากท่ีสุด 

บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย 3.76 
มาก 

4.04 
มาก 

4.33 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
 

3.77 
Engaged 

3.99 
Engaged 

4.22 
Engaged 

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามยอ่ยจ านวน 5 ขอ้ในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม  
ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส 
 

 จากตารางท่ี 22 พบว่าความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การในดา้นภาพรวมของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มสถานภาพโสด กลุ่มสถานภาพสมรส และกลุ่มสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย อยู่ใน
ระดบัมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged Employee) โดยมีค่าเฉล่ีย 3.77 3.99 และ 4.22 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มสถานภาพโสด มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก
ต่อประเด็นขอ้ค าถามย่อยในดา้นความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานในภาพรวมทุกขอ้ เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทเป็นหลัก  (ค่าเฉล่ีย  3.94) รองลงมาคือ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.84) บริษทัเป็นองค์การท่ีดี
ท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.76) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.69) และ
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ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มสถานภาพสมรส มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มากต่อประเด็นข้อค าถามย่อยในด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ได้แก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก  (ค่าเฉล่ีย 4.09) รองลงมาคือ บริษัทเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.04) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ
คงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.02) ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ี 3.93) 
และผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มากท่ีสุดต่อประเด็นขอ้ค าถามย่อย ได้แก่ บริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.33) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อยา่งเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ
คงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป และผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ี
จะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
4.25) และผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากต่อประเด็นขอ้ค าถามยอ่ย 
ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) 
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ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์การของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 

 

 
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานใน

ภาพรวม 

ระดบัการศึกษา 
ต ่ากว่า ม.6 

(n=91) 
 

ม.6 / ปวช. 
(n=77) 

อนุปริญญา / 
ปวส.  

(n=24) 

ปริญญาตรี 
(n=74) 

ปริญญาโท 
(n=6) 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

มีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อ
เป้าหมายและค่านิยมของบริษทั 

3.91 
มาก 

3.87 
มาก 

3.75 
มาก 

3.42 
มาก 

3.67 
มาก 

มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่าง
เตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 

4.12 
มาก 

4.04 
มาก 

4.04 
มาก 

3.89 
มาก 

3.67 
มาก 

มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้ง
ความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทั
ต่อไป 

4.11 
มาก 

3.92 
มาก 

3.92 
มาก 

3.49 
มาก 

3.67 
มาก 

มีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

4.03 
มาก 

3.95 
มาก 

3.79 
มาก 

3.70 
มาก 

3.83 
มาก 

บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย 4.13 
มาก 

4.06 
มาก 

3.96 
มาก 

3.51 
มาก 

3.33 
เฉยๆ 

ค่าเฉลีย่รวม 
 

4.06 
Engaged 

3.97 
Engaged 

3.89 
Engaged 

3.60 
Engaged 

3.63 
Engaged 

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามยอ่ยจ านวน 5 ขอ้ในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม  
ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 

 

 จากตารางท่ี 23 พบว่าความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การในดา้นภาพรวมของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากว่า ม.6  กลุ่มระดบัการศึกษา ม.6/ปวช. กลุ่มระดบัการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี และกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท อยูใ่นระดบัมี
ความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged Employee) โดยมีค่าเฉล่ีย 4.06 3.97 3.89 3.60 และ 3.63 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากวา่ ม.6 มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากต่อประเด็นขอ้ค าถามยอ่ยในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมทุกขอ้ 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 
4.13) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์
ของบริษทัเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 4.12) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้ง
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ความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.11) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ี
จะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 4.03) และผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 
3.91) ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษาม.6/ปวช. มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากต่อประเด็นขอ้ค าถามยอ่ยในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมทุกขอ้ 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 
4.06) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์
ของบริษทัเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 4.04) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.95) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.92) และ
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากต่อประเด็นขอ้ค าถามยอ่ยในดา้นความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานในภาพรวม
ทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ี
เพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือ บริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.96) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ
คงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.92) ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
และผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากต่อประเด็นขอ้ค าถามยอ่ยในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมทุกขอ้ 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ได้แก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 3.89) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับ
ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.70) บริษทัเป็นองคก์าร
ท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.51) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.49) และ
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท 
(ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
เห็นด้วยมากต่อประเด็นข้อค าถามย่อย ได้แก่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.83) รองลงมาคือ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลัก 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของ
บริษทัต่อไป มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.67) และผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
เฉยๆต่อประเด็นขอ้ค าถามยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างาน
ดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.33) 
 

ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์การของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม จ าแนก
ตามอายกุารท างาน 

 

 
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน

ในภาพรวม 

อายุการท างาน 
น้อยกว่า 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 

มีความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า และ
ยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของ
บริษทั 

3.36 
เฉยๆ 

3.77 
มาก 

3.81 
มาก 

3.85 
มาก 

4.00 
มาก 

มีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัท
เป็นหลกั 

3.74 
มาก 

4.03 
มาก 

4.07 
มาก 

4.20 
มาก 

3.94 
มาก 

มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะ
คงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน (สมาชิก
ภาพ) ของบริษทัต่อไป 

3.46 
มาก 

3.86 
มาก 

3.81 
มาก 

4.15 
มาก 

4.12 
มาก 

มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ท่ี จ ะ รั บ ค ว า ม
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิด ข้ึนไม่ว่าต่อ
บริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

3.82 
มาก 

3.90 
มาก 

3.90 
มาก 

3.87 
มาก 

4.06 
มาก 
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ตารางที่ 24 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์การของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม 
จ าแนกตามอายกุารท างาน 

 

 
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน

ในภาพรวม 

อายุการท างาน 
น้อยกว่า 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 

บริษัทเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ี เลือก
ท างานดว้ย 

3.54 
มาก 

3.86 
มาก 

4.02 
มาก 

4.17 
มาก 

4.06 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
 

3.58 
Engaged 

3.88 
Engaged 

3.92 
Engaged 

4.05 
Engaged 

4.04 
Engaged 

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามยอ่ยจ านวน 5 ขอ้ในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม  
ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ อายกุารท างาน 

 

 จากตารางท่ี 24 พบว่าความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การในดา้นภาพรวมของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี กลุ่มอายุการท างาน 1-5 ปี กลุ่มอายุการท างาน 6 -10 ปี 
กลุ่มอายุการท างาน 11-15 ปี และกลุ่มอายุการท างานมากกว่า 15 ปี อยู่ในระดับมีความผูกพนัต่อ
องคก์าร (Engaged Employee) โดยมีค่าเฉล่ีย 3.58 3.88 3.92 4.05 และ 4.04 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
เห็นด้วยมากต่อประเด็นข้อค าถามย่อย ได้แก่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.82) รองลงมาคือ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลัก 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) บริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของ
บริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.46) และผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆต่อประเด็น
ขอ้ค าถามย่อย ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและ
ค่านิยมของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.36) 
 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการท างาน 1-5 ปี มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น
ด้วยมากต่อประเด็นข้อค าถามย่อยในด้านความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ได้แก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 4.03) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับ
ความเป ล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษัทหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉ ล่ีย  3.90) ผู ้ตอบ
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แบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทั
ต่อไป  บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
3.86) และผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของ
บริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการท างาน 6-10 ปี มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ด้วยมากต่อประเด็นข้อค าถามย่อยในด้านความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ได้แก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก  (ค่าเฉล่ีย 4.07) รองลงมาคือ บริษัทเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกท างานด้วย (ค่าเฉล่ีย 4.02) ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.90) ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการท างาน 11-15 ปี มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมากต่อประเด็นขอ้ค าถามยอ่ยในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมทุกขอ้ 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ได้แก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก  (ค่าเฉล่ีย 4.20) รองลงมาคือ บริษัทเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.17) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ
คงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.15) ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.87) 
และผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการท างานมากกว่า 15 ปี มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมากต่อประเด็นขอ้ค าถามยอ่ยในดา้นความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานในภาพรวม
ทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความ
เป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน  บริษทัเป็นองคก์าร
ท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.06) ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
4.00) และผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์การของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน 
 

 
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม 

ต าแหน่งงาน 

ฝ่ายปฏิบัตกิาร 
(n=262) 

ฝ่ายบริหาร 
(n=10) 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

มีความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยม
ของบริษทั 

3.76 
มาก 

3.30 
เฉยๆ 

มีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชน์ของ
บริษทัเป็นหลกั 

4.04 
มาก 

3.50 
มาก 

มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน 
(สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป 

3.88 
มาก 

3.40 
เฉยๆ 

มีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทั
หรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

3.90 
มาก 

3.70 
มาก 

บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย 
 

3.94 
มาก 

3.10 
เฉยๆ 

ค่าเฉลีย่รวม 
 

3.90 
Engaged 

3.40 
Not-Engaged 

หมายเหตุ: ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามยอ่ยจ านวน 5 ขอ้ในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม  
ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ ต าแหน่งงาน 

 

 จากตารางท่ี 25 พบว่าความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การในดา้นภาพรวมของผูต้อบ
แบบสอบถามฝ่ายปฏิบติัการอยูใ่นระดบัมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged Employee) โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.90 ส าหรับความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในดา้นภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามฝ่ายบริหาร
อยูใ่นระดบัไม่มีความผกูพนัต่อองคก์าร (Not-Engaged Employee) โดยมีค่าเฉล่ีย 3.40 
 ผูต้อบแบบสอบถามฝ่ายปฏิบติัการ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากต่อ
ประเด็นข้อค าถามย่อยในด้านความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมทุกข้อ เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัเป็นหลกั (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือ บริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ท างานด้วย  มีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 3.94) ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.90) ผูต้อบแบบสอบถามมี
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ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 
3.88) และผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของ
บริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั  

 ผูต้อบแบบสอบถามฝ่ายบริหาร มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากต่อประเด็น
ขอ้ค าถามยอ่ย ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อ
บริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.70) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลัก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเฉยๆต่อประเด็นขอ้ค าถามย่อย ได้แก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
ปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.40) 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท 
(ค่าเฉล่ีย 3.30) และบริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.10) 
ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3.3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูลทั่วไป) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่อระดับความคิดเห็นในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น า 

 
ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อ
บริษทัจ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อระดบัความผูกพนัของ
พนักงานต่อบริษัท 

เพศ 
T-value Sig ชาย  

(n=112) 
หญิง  

(n=160) 
ดา้นองคก์าร 3.78 3.58 2.637 0.009* 
ดา้นงาน 3.71 3.57 1.817 0.070 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3.71 3.48 3.117 0.002* 
ดา้นภาวะผูน้ า 3.77 3.66 1.430 0.154 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
หมายเหตุ   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นภาวะผูน้ า 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ 
   

 จากตารางท่ี 26 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท ในด้านองค์การและด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นงานและดา้นภาวะผูน้ า 
ไม่มีความแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อ
บริษทัจ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อระดบัความผูกพนั
ของพนักงานต่อบริษัท 

อายุ 
F-value Sig 18-25 ปี 

(n=59) 
26-35 ปี 
(n=127) 

36-45 ปี 
(n=65) 

46 ปี ขึน้ไป 
(n=21) 

ดา้นองคก์าร 3.60 3.65 3.68 3.90 1.310 0.272 
ดา้นงาน 3.63 3.63 3.62 3.61 0.018 0.997 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3.55 3.54 3.57 3.81 1.177 0.319 
ดา้นภาวะผูน้ า 3.76 3.61 3.83 3.75 1.947 0.122 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
หมายเหตุ   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นภาวะผูน้ า 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อาย ุ
 

 จากตารางท่ี 27 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั ในดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
และดา้นภาวะผูน้ า ไม่มีความแตกต่างกนั ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อ
บริษทัจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อระดบัความผูกพนั
ของพนักงานต่อบริษัท 

สถานภาพสมรส 

F-value Sig 
โสด 

(n=140) 
สมรส 

(n=120) 
หย่าร้าง / 
หม้าย 
(n=12) 

ดา้นองคก์าร 3.60 3.70 4.10 4.111 0.017* 
ดา้นงาน 3.63 3.61 3.73 0.207 0.813 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3.51 3.61 3.88 2.391 0.093 
ดา้นภาวะผูน้ า 3.64 3.75 3.99 2.099 0.125 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
หมายเหตุ   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นภาวะผูน้ า 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส 
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 จากตารางท่ี 28 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพสมรส มีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั โดยดา้นองค์การ มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านงาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะ
ผูน้ า ไม่มีความแตกต่าง 
 

ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นองคก์ารเป็นรายคู่ 
 

สถานภาพสมรส ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

สมรส หย่าร้าง / หม้าย 
โสด 3.60 0.10 / 0.456 0.50 / 0.023* 
สมรส 3.70  0.40 / 0.084 

หยา่ร้าง / หมา้ย 4.10   
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method 
 

 จากตารางท่ี 29 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นองคก์ารเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มพนกังานท่ีมีความผกูพนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 1 คู่  ได้แก่ กลุ่มหย่าร้าง/หม้าย มีค่าเฉล่ียความผูกพันมากกว่ากลุ่ม
สถานภาพโสด 
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ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อ
บริษทัจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อระดบัความ
ผูกพนัของพนกังานต่อบริษัท 

ระดบัการศึกษา 

F-value Sig 
ต ่ากว่า  
ม.6 

(n=91) 

ม.6 / 
ปวช. 

(n=77) 

อนุปริญญา 
/ ปวส. 
(n=24) 

ปริญญา
ตรี 

(n=74) 

ปริญญา
โท 

(n=6) 

ดา้นองคก์าร 3.92 3.66 3.65 3.39 3.22 9.426 0.000* 
ดา้นงาน 3.78 3.60 3.69 3.47 3.29 3.007 0.019* 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3.79 3.63 3.59 3.27 3.15 9.184 0.000* 
ดา้นภาวะผูน้ า 3.87 3.72 3.81 3.49 3.33 4.408 0.002* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
หมายเหตุ   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นภาวะผูน้ า 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 
 

 จากตารางท่ี 30 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษามีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อบริษทั ในดา้นองค์การ ดา้นงาน ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 31 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นองคก์ารเป็นรายคู่ 
 

ระดบัการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ม.6 / ปวช. อนุปริญญา / 
ปวส. 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ต ่ากวา่ ม.6 3.92 0.26 / 0.084 0.27 / 0.398 0.53 / 0.000* 0.70 / 0.094 
ม.6 / ปวช. 3.66  0.01 / 1.000 0.27 / 0.086 0.44 / 0.542 
อนุปริญญา / ปวส. 3.65   0.26 / 0.451 0.43 / 0.635 
ปริญญาตรี 3.39    0.17 / 0.980 
ปริญญาโท 3.22     

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method 
 

 จากตารางท่ี 31 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นองคก์ารเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มพนกังานท่ีมีความผกูพนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความผูกพนัน้อยกว่า
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ ม.6  

 

ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นงานเป็นรายคู่ 
 

ระดบัการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ม.6 / ปวช. อนุปริญญา / 
ปวส. 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ต ่ากวา่ ม.6 3.78 0.18 / 0.498 0.09 / 0.982 0.31 / 0.045* 0.49 / 0.498 
ม.6 / ปวช. 3.60  0.09 / 0.987 0.13 / 0.803 0.31 / 0.855 
อนุปริญญา / ปวส. 3.69   0.22 / 0.706 0.40 / 0.756 
ปริญญาตรี 3.47    0.18 / 0.979 
ปริญญาโท 3.29     

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method 
 

 จากตารางท่ี 32 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นงานเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มพนกังานท่ีมีความผกูพนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความผกูพนันอ้ยกวา่ระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ ม.6  
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ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายคู่ 
 

ระดบัการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ม.6 / ปวช. อนุปริญญา / 
ปวส. 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ต ่ากวา่ ม.6 3.79 0.16 / 0.519 0.20 / 0.677 0.52 / 0.000* 0.64 / 0.151 
ม.6 / ปวช. 3.63  0.04 / 0.999 0.36 / 0.007* 0.48 / 0.444 
อนุปริญญา / ปวส. 3.59   0.32 / 0.251 0.44 / 0.611 
ปริญญาตรี 3.27    0.12 / 0.994 
ปริญญาโท 3.15     

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method 
 

 จากตารางท่ี 33 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มพนกังานท่ีมีความผกูพนัแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย
ความผกูพนันอ้ยกวา่ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ ม.6 และกลุ่มระดบัการศึกษา ม.6 / ปวช. 
 
ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าเป็นรายคู่ 
 

ระดบัการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ม.6 / ปวช. อนุปริญญา / 
ปวส. 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ต ่ากวา่ ม.6 3.87 0.15 / 0.692 0.06 / 0.995 0.38 / 0.006* 0.54 / 0.405 
ม.6 / ปวช. 3.72  0.09 / 0.989 0.23 / 0.267 0.39 / 0.718 
อนุปริญญา / ปวส. 3.81   0.32 / 0.336 0.48 / 0.618 
ปริญญาตรี 3.49    0.16 / 0.988 
ปริญญาโท 3.33     

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05  
Post Hoc comparison Scheffe’s method 
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 จากตารางท่ี 34 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มพนกังานท่ีมีความผกูพนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความผูกพนัน้อยกว่า
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ ม.6 
 
ตารางที่ 35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อ
บริษทัจ าแนกตามอายกุารท างาน 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อระดบัความ
ผูกพนัของพนกังานต่อบริษัท 

อายุการท างาน 

F-value Sig 
น้อยกว่า 

1 ปี 
(n=39) 

1 - 5    
ปี 

(n=111) 

6 – 10  
ปี 

(n=59) 

11 – 15 
ปี 

(n=46) 

มากกว่า 
15 ปี 

(n=17) 
ดา้นองคก์าร 3.52 3.69 3.69 3.62 3.82 0.968 0.426 
ดา้นงาน 3.48 3.68 3.64 3.61 3.60 0.719 0.580 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3.41 3.60 3.57 3.59 3.65 0.846 0.497 
ดา้นภาวะผูน้ า 3.63 3.73 3.69 3.73 3.72 0.188 0.944 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
หมายเหตุ   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นภาวะผูน้ า 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อายกุารท างาน 
 
 จากตารางท่ี 35 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุการท างาน มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท ในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า ไม่มีความแตกต่างกนั ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อ
บริษทัจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อระดบัความผูกพนัของ
พนักงานต่อบริษัท 

ต าแหน่งงาน 
T-value Sig ฝ่ายปฏิบัตกิาร 

(n=262) 
ฝ่ายบริหาร 

(n=10) 
ดา้นองคก์าร 3.69 3.04 3.350 0.001* 
ดา้นงาน 3.64 3.28 1.774 0.077 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3.60 2.91 3.551 0.000* 
ดา้นภาวะผูน้ า 3.73 3.02 3.486 0.001* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
หมายเหตุ   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นภาวะผูน้ า 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ต  าแหน่งงาน 
 

 จากตารางท่ี 36 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายบริหารมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั ในด้านองค์การและด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นงาน 
ไม่มีความแตกต่างกนั 
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ตอนที่ 3.4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูลทั่วไป) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่อระดับความผูกพนัของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม 
 
ตารางที่ 37 แสดงค่าเฉล่ียระดับความผูกพนัของพนักงานต่อบริษัท ของผูต้อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจ าแนกตามเพศ 
 

ความผูกพนัของพนกังานต่อบริษัทในภาพรวม 
เพศ 

T-value Sig ชาย 
(n=112) 

หญิง 
(n=160) 

มีความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้าหมายและ
ค่านิยมของบริษทั 

3.85 3.68 2.084 0.038* 

มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชน์
ของบริษทัเป็นหลกั 

4.01 4.03 -0.200 0.842 

มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน 
(สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป 

3.93 3.81 1.248 0.213 

มีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อ
บริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

3.98 3.83 1.843 0.066 

บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย 3.96 3.88 0.981 0.327 
ค่าเฉลีย่รวม 3.95 3.85 1.464 0.144 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
หมายเหตุ : ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้ค  าถามยอ่ยจ านวน 5 ขอ้ 
  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ 
 
 จากตารางท่ี 37 ผลการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
จ าแนกตามเพศ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาในแต่ละ
ขอ้ค าถามยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อ
เป้าหมายและค่านิยมของบริษทั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนขอ้ค าถาม
ยอ่ยอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 38 แสดงค่าเฉล่ียระดับความผูกพนัของพนักงานต่อบริษัท ของผูต้อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจ าแนกตามอาย ุ
 

ความผูกพนัของพนกังานต่อบริษัทในภาพรวม 

อายุ 

F-value Sig 
18-25 
ปี 

(n=59) 

26-35  
ปี 

(n=127) 

36-45 
ปี 

(n=65) 

46 ปี 
ขึน้ไป 
(n=21) 

มีความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า และยอมรับต่อ
เป้าหมายและค่านิยมของบริษทั 

3.64 3.74 3.78 3.95 1.073 0.361 

มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่าง
เตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 

3.90 4.01 4.15 4.00 1.634 0.182 

มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้ง
ความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษัท
ต่อไป 

3.63 3.80 4.11 4.10 5.363 0.001* 

มีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

3.86 3.83 3.95 4.14 1.490 0.218 

บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย 3.73 3.84 4.12 4.19 4.517 0.004* 
ค่าเฉลีย่รวม 3.75 3.84 4.02 4.08 3.436 0.017* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
หมายเหตุ : ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้ค  าถามยอ่ยจ านวน 5 ขอ้ 
  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อาย ุ
 
 จากตารางท่ี 38 ผลการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
จ าแนกตามอาย ุมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้
ค าถามย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้ง
ความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป และบริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย 
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนขอ้ค าถามยอ่ยอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 39 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทใน
ภาพรวม จ าแนกตามปัจจยัดา้นอายเุป็นรายคู่ 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

26 -  35 ปี 36 - 45 ปี 46 ปีขึน้ไป 
18 - 25 ปี 3.75 0.09 / 0.777 0.27 / 0.067 0.33 / 0.166 
26 -  35 ปี 3.84  0.18 / 0.229 0.24 / 0.390 
36 - 45 ปี 4.02   0.06 / 0.988 
46 ปีข้ึนไป 4.08    

   
จากตารางท่ี 39 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัใน

ภาพรวม จ าแนกตามระดบัอายุเป็นรายคู่ พบวา่ ไม่มีกลุ่มพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อบริษทัแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 40 แสดงค่าเฉล่ียระดับความผูกพนัของพนักงานต่อบริษัท ของผูต้อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ความผูกพนัของพนกังานต่อบริษัทในภาพรวม 

สถานภาพสมรส 

F-value Sig โสด 
(n=140) 

สมรส 
(n=120) 

หย่าร้าง 
/ หม้าย 
(n=12) 

มีความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมาย
และค่านิยมของบริษทั 

3.64 3.85 4.00 3.855 0.022* 

มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 

3.94 4.09 4.25 2.680 0.070 

มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็น
พนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป 

3.69 4.02 4.25 7.997 0.000* 

มีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่
วา่ต่อบริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

3.84 3.93 4.25 2.332 0.099 

บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย 3.76 4.04 4.33 6.886 0.001* 
ค่าเฉลีย่รวม 3.77 3.99 4.22 6.861 0.001* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
หมายเหตุ : ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้ค  าถามยอ่ยจ านวน 5 ขอ้ 
  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส 
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 จากตารางท่ี 40 ผลการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
จ าแนกตามสถานภาพสมรส มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือ
พิจารณาในแต่ละขอ้ค าถามยอ่ย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ความเช่ือมัน่อย่างแรง
กลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความ
เป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไปและบริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนขอ้ค าถามยอ่ยอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 41 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทใน
ภาพรวม จ าแนกตามปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสเป็นรายคู่ 
 

สถานภาพสมรส ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

สมรส หย่าร้าง / หม้าย 

โสด 3.77 0.22 / 0.010* 0.032* 
สมรส 3.99  0.392 
หย่าร้าง / หม้าย 4.22   

 
 จากตารางท่ี 41 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัใน
ภาพรวม จ าแนกตามสถานภาพสมรสเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มพนกังานท่ีมีความผกูพนัแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ีย
ความผกูพนัต่อบริษทัมากกวา่กลุ่มพนกังานสถานภาพโสด และ พนกังานสถานภาพ หยา่ร้าง/หมา้ย มี
ค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อบริษทัมากกวา่พนกังานกลุ่มสถานภาพโสด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 

ตารางที่ 42 แสดงค่าเฉล่ียระดับความผูกพนัของพนักงานต่อบริษัท ของผูต้อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ความผูกพนัของพนกังานต่อ
บริษัทในภาพรวม 

ระดบัการศึกษา 

F-value Sig 
ต า่กว่า 
ม.6 

(n=91) 

ม.6 / 
ปวช. 

(n=77) 

อนุปริญญา 
/ ปวส. 
(n=24) 

ปริญญา
ตรี 

(n=74) 

ปริญญา
โท 

(n=6) 
มีความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และ
ยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยม
ของบริษทั 

3.91 3.87 3.75 3.42 3.67 6.280 0.000* 

มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามอยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์
ของบริษทัเป็นหลกั 

4.12 4.04 4.04 3.89 3.67 1.745 0.140 

มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ี
จะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน 
(สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป 

4.11 3.92 3.92 3.49 3.67 8.026 0.000* 

มี ค ว ามพ ร้อม ท่ี จ ะ รับ ค ว าม
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อ
บริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

4.03 3.95 3.79 3.70 3.83 2.786 0.027* 

บริษัทเป็นองค์การท่ี ดี ท่ี สุด ท่ี
เลือกท างานดว้ย 

4.13 4.06 3.96 3.51 3.33 10.446 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.06 3.97 3.89 3.60 3.63 8.207 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
หมายเหตุ : ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้ค  าถามยอ่ยจ านวน 5 ขอ้ 
  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 
 
 จากตารางท่ี 42 ผลการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณา
ในแต่ละขอ้ค าถามยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และ
ยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็น
พนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป ความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อ
บริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงานและบริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัเป็นหลกั ไม่มีความแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 43 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทใน
ภาพรวม จ าแนกตามปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ 
 

ระดบัการศึกษา ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

ม.6 / ปวช. อนุปริญญา / 
ปวส. 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ต ่ากวา่ ม.6 4.06 0.09 / 0.875 0.17 / 0.761 0.46 / 0.000* 0.43 / 0.478 
ม.6 / ปวช. 3.97  0.08 / 0.985 0.37 / 0.002* 0.34 / 0.712 
อนุปริญญา / ปวส. 3.89   0.29 / 0.276 0.26 / 0.896 
ปริญญาตรี 3.60    0.03 / 1.000 
ปริญญาโท 3.63     

 
 จากตารางท่ี 43 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัใน
ภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มพนกังานท่ีมีความผกูพนัแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มพนักงานระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
ค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อบริษทันอ้ยกวา่กลุ่มพนกังานระดบัการศึกษาต ่ากวา่ ม.6 และ ม.6 / ปวช. 
 
ตารางที่ 44 แสดงค่าเฉล่ียระดับความผูกพนัของพนักงานต่อบริษัท ของผูต้อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจ าแนกตามอายกุารท างาน 
 

ความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัใน
ภาพรวม 

อายุการท างาน 

F-value Sig 
น้อยกว่า 

1 ปี 
(n=39) 

1-5   
ปี 

(n=111) 

6 -10  
ปี 

(n=59) 

11-15 
ปี 

(n=46) 

มากกว่า 
15 ปี 

(n=17) 
มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกล้า และยอมรับ
ต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั 

3.36 3.77 3.81 3.85 4.00 4.037 0.003* 

มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษทัเป็น
หลกั 

3.74 4.03 4.07 4.20 3.94 2.811 0.026* 

มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้
ซ่ึงความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของ
บริษทัต่อไป 

3.46 3.86 3.81 4.15 4.12 5.299 0.000* 
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ตารางที่ 44 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั ของผูต้อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจ าแนกตามอายกุารท างาน 
 

ความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัใน
ภาพรวม 

อายุการท างาน 
F-value 

 
Sig 

 
น้อยกว่า 

1 ปี 
(n=39) 

1-5   
ปี 

(n=111) 

6 -10  
ปี 

(n=59) 

11-15 
ปี 

(n=46) 

มากกว่า 
15 ปี 

(n=17) 
มีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษัทหรือต่อหน้าท่ี
การงาน 

3.82 3.90 3.90 3.87 4.06 0.383 0.821 

บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างาน
ดว้ย 

3.54 3.86 4.02 4.17 4.06 4.822 0.001* 

ค่าเฉลีย่รวม 3.58 3.88 3.92 4.05 4.04 4.186 0.003* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
หมายเหตุ : ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้ค  าถามยอ่ยจ านวน 5 ขอ้ 
  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อายกุารท างาน 
 
 จากตารางท่ี 44 ผลการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
จ าแนกตามอายุการท างาน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณา
ในแต่ละขอ้ค าถามยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และ
ยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิก
ภาพ) ของบริษทัต่อไป และบริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานด้วย มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทั
หรือต่อหนา้ท่ีการงาน ไม่มีความแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 45 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทใน
ภาพรวม จ าแนกตามปัจจยัดา้นอายกุารท างานเป็นรายคู่ 
 

อายุการท างาน ค่าเฉลีย่ 
ผลต่างค่าเฉลีย่ / Sig 

1 - 5 ปี 6 - 10 ปี 11 - 15 ปี มากกวา่ 15 ปี 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 3.58 0.30 / 0.086 0.34 / 0.075 0.47 / 0.007* 0.46 / 0.105 
1 - 5 ปี 3.88  0.04 / 0.996 0.17 / 0.585 0.16 / 0.894 
6 - 10 ปี 3.92   0.13 / 0.858 0.12 / 0.969 
11 - 15 ปี 4.05    0.01 / 1.000 
มากกวา่ 15 ปี 4.04     

 
 จากตารางท่ี 45 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัใน
ภาพรวม จ าแนกตามอายุการท างานเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มพนกังานท่ีมีความผกูพนัแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มพนักงานท่ีมีอายุการท างาน 11 - 15 ปี มี
ค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อบริษทั มากกวา่กลุ่มพนกังานท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี 
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ตารางที่ 46 แสดงค่าเฉล่ียระดับความผูกพนัของพนักงานต่อบริษัท ของผูต้อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ความผูกพนัของพนกังานต่อบริษัทในภาพรวม 
ต าแหน่งงาน 

T-value Sig ฝ่ายปฏิบัตกิาร 
(n=262) 

ฝ่ายบริหาร 
(n=10) 

มีความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมาย
และค่านิยมของบริษทั 

3.76 3.30 2.046 0.042* 

มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 

4.04 3.50 2.592 0.010* 

มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็น
พนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป 

3.88 3.40 1.973 0.049* 

มีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่
วา่ต่อบริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน 

3.90 3.70 0.921 0.358 

บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานดว้ย 3.94 3.10 3.619 0.000* 
ค่าเฉลีย่รวม 3.90 3.40 2.779 0.006* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
หมายเหตุ : ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ขอ้ค  าถามยอ่ยจ านวน 5 ขอ้ 
  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ต  าแหน่งงาน 
 
 จากตารางท่ี 46 ผลการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาใน
แต่ละขอ้ค าถามย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า และ
ยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิก
ภาพ) ของบริษทัต่อไป และบริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีเลือกท างานด้วย มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทั
หรือต่อหนา้ท่ีการงาน ไม่มีความแตกต่างกนั 
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ตอนที่ 3.5 การทดสอบความสัมพันธ์ของความผูกผันด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น า กบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม 
 
ตารางที่ 47 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความผูกพนัต่องาน ดา้นองคก์าร ดา้น
งาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละด้านภาวะผูน้ า กับความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัใน
ภาพรวม 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อระดบั 
ความผูกพนัต่องาน 

ความผูกพนัของพนกังานต่อบริษัทในภาพรวม 
B Beta t Sig. R R Square 

ดา้นองคก์าร 0.107 0.115 1.300 0.195  
0.666 

 
0.444 ดา้นงาน 0.133 0.149 2.054 0.041* 

ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 0.282 0.303 3.508 0.001* 
ดา้นภาวะผูน้ า 0.165 0.188 3.000 0.003* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
ตวัท านาย (Predictors): ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นผูน้ า 
ตวัแปรตาม (Dependent variable): ความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
 

 จากตารางท่ี 47 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ 
ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และดา้นภาวะผูน้ า กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผูกพนัของ
พนกังานต่อบริษทัในภาพรวม พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
ผูกพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมโดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.666  และระดบัความ
ผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัในภาพรวมจะผนัแปรตามปัจจยัท่ีส่งผลต่อทั้ง 4 ด้านคิดเป็นร้อยละ 
44.40 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 55.60 เป็นผลมาจากปัจจยัในเร่ืองอ่ืนๆ แสดงว่าค่าท่ีได้จากการท านาย
ด้วยสมการเส้นตรง (Linear regression) จะใกล้เคียงกับระดับความผูกพันในภาพรวมจริงๆ ของ
พนกังานไดป้านกลาง และเม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (ค่า Sig.) พบวา่ ปัจจยัดา้นงาน ดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์และดา้นภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั
ในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากวา่ 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นองคก์ารไม่มีผลต่อระดบัความ
ผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย 
ใช้ค่า Beta ในการท านายระดบัความผูกพนั เน่ืองจากค่า Beta สามารถบอกได้ว่าตวัท านายนั้นมีผล
หรืออิทธิพลต่อตวัแปรตามมากน้อยเพียงใด ซ่ึงพบว่า ตวัท านายในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
สามารถท านายระดบัความผกูพนัในภาพรวมไดม้ากท่ีสุด (Beta = 0.303) รองลงมาคือ ดา้นภาวะผูน้ า 
(Beta = 0.188)และดา้นงาน (Beta = 0.149) ตามล าดบั 
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ตารางที ่48 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ค าถามยอ่ยดา้นงาน กบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั
ในภาพรวม 
 

ข้อค าถามย่อย 
ด้านงาน 

ความผูกพนัของพนกังานต่อบริษัทในภาพรวม 
B Beta t Sig. R R Square 

บริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

0.088 0.127 2.079 0.039*  
0.577 

 
0.333 

บ ริษัท มี ก ารจัด เต รียม อุปกรณ์  เค ร่ืองมื อ 
เคร่ืองใช้สนบัสนุนการท างานของพนกังานอยา่ง
พอเพียง 

0.047 0.076 1.220 0.224 

บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ 
และความสามารถของพนกังาน 

0.163 0.215 3.257 0.001* 

พนักงานในบริษัท มี รูปแบบการท างาน ท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบาย 

0.217 0.296 4.501 0.000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
ตวัท านาย (Predictors): ขอ้ค าถามยอ่ยดา้นงาน 4 ขอ้ 
ตวัแปรตาม (Dependent variable): ความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
 

 จากตารางท่ี 48 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ค าถามยอ่ยดา้นงาน กบัความผกูพนัของ
พนกังานต่อบริษทัในภาพรวม พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อขอ้ค าถามยอ่ยทั้ง 4 ขอ้ มีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกกบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมโดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.577 และ
ระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมจะผนัแปรตามขอ้ค าถามยอ่ยทั้ง 4 ขอ้ คิดเป็นร้อย
ละ 33.30  ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 66.70 เป็นผลมาจากปัจจยัในเร่ืองอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญั
ทางสถิติ (ค่า Sig.) พบวา่ ขอ้ค าถามยอ่ย  บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง  บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ และความสามารถของ
พนกังาน และพนกังานในบริษทัมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย มีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากวา่ 0.05 ส่วนขอ้ค าถาม
ยอ่ยบริษทัมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชส้นับสนุนการท างานของพนกังานอยา่งพอเพียง 
ไม่มีผลต่อระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัในภาพรวมท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 และจากค่า
สัมประสิทธ์ิความถดถอย ใชค้่า Beta ในการท านายระดบัความผกูพนั เน่ืองจากค่า Beta สามารถบอก
ไดว้า่ตวัท านายนั้นมีผลหรืออิทธิพลต่อตวัแปรตามมากน้อยเพียงใด ซ่ึงพบวา่ ตวัท านายในขอ้ค าถาม
ยอ่ย พนกังานในบริษทัมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย สามารถท านายระดบัความผกูพนั
ในภาพรวมไดม้ากท่ีสุด (Beta = 0.217) รองลงมาคือ บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ 
และความสามารถของพนกังาน (Beta = 0.215) 
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ตารางที่ 49 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ค าถามยอ่ยดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กบัความผกูพนั
ของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
 

ข้อค าถามย่อย 
ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ความผูกพนัของพนกังานต่อบริษัทในภาพรวม 
B Beta t Sig. R R Square 

บริษัท มีการจัดวางแผนงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไ์วส้ าหรับแต่ละต าแหน่งงาน
อยา่งครบถว้นและครอบคลุม 

0.095 0.152 2.342 0.020*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.665 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.442 

บริษทัมีการจดัท าเอกสารท่ีระบุขีดความสามารถ
ของบริษทัและพนกังาน รวมถึงระบุไวถึ้งความรู้ 
ความสามารถหรือทกัษะและคุณลักษณะของ
บุคคลท่ีจ าเป็นต่องานนั้นๆ 

0.057 0.079 1.244 0.215 

บริษัท มีการ เช่ื อมโยงผลการประ เมินการ
ปฏิบติังานของพนักงานไปสู่การฝึกอบรม การ
พฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน 

0.001 0.001 0.016 0.987 

บริษัทสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความ
มัน่คงในการท างาน 

0.148 0.212 3.109 0.002* 

บริษัทมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กับ
พนกังานท่ีชดัเจน 

0.101 0.145 2.069 0.040* 

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสท่ีจะ
เรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่งงานท่ีดีข้ึนในท่ี
ท างาน 

-0.022 -0.032 -0.475 0.635 

บริษัท มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมให้กับ
พนักงาน รวมทั้ งมีการปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม 

0.026 0.036 0.550 0.583 

บริษทัมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม
และเหมาะสมกับก าลังความสามารถของ
พนกังาน 

-0.032 -0.053 -0.693 0.489 

บริษัทมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถ
แข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้

0.097 0.149 2.448 0.015* 

บริษัท มีก ารดูแล เร่ืองสุขภาพอนามัยของ
พนกังานอยา่งเพียงพอ 

-0.011 -0.018 -0.251 0.802 

บริษัทส่งเสริมและจัดท ากิจกรรมเพ่ือเช่ือม
สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน 

0.131 0.185 2.751 0.006* 

บริษัทมีการจัดระบบให้ค  าป รึกษาด้านการ
ท างานและการพฒันาความรู้แก่พนกังาน 

0.043 0.065 0.934 0.351 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05      
ตวัท านาย (Predictors): ขอ้ค าถามยอ่ยดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์12 ขอ้ 
ตวัแปรตาม (Dependent variable): ความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 



 

70 

 จากตารางท่ี 49 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างข้อค าถามย่อยด้านการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์กบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขอ้ค าถามยอ่ยทั้ง 12 
ข้อ  มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวมโดยมีค่า
ความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.665 และระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมจะผนัแปร
ตามขอ้ค าถามย่อยทั้ง 12 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 44.20  ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 55.80 เป็นผลมาจากปัจจยั
ในเร่ืองอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาจากค่านัยส าคญัทางสถิติ (ค่า Sig.) พบว่า ข้อค าถามย่อย บริษทัมีการจดั
วางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ส าหรับแต่ละต าแหน่งงานอย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุม บริษัทสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการท างาน   บริษัทมีเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในอาชีพให้กบัพนกังานท่ีชดัเจน บริษทัมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนั
กบัองค์การอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได้ และบริษทัส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมเพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งพนกังาน  มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบัต ่ากว่า 0.05 ส่วนขอ้ค าถามย่อยอ่ืนๆไม่มีผลต่อระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อ
บริษทัในภาพรวมท่ีระดับนัยส าคญั  0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย ใช้ค่า Beta ในการ
ท านายระดบัความผูกพนั เน่ืองจากค่า Beta สามารถบอกไดว้่าตวัท านายนั้นมีผลหรืออิทธิพลต่อตวั
แปรตามมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงพบวา่ ตวัท านายในขอ้ค าถามยอ่ย บริษทัสามารถท าให้พนกังานรู้สึกวา่มี
ความมัน่คงในการท างาน สามารถท านายระดบัความผูกพนัในภาพรวมได้มากท่ีสุด (Beta = 0.212) 
รองลงมาบริษทัส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมเพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน (Beta = 0.185) 
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ตารางที่ 50 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ค าถามยอ่ยดา้นภาวะผูน้ า กบัความผกูพนัของพนกังานต่อ
บริษทัในภาพรวม 
 

ข้อค าถามย่อย 
ด้านภาวะผู้น า 

ความผูกพนัของพนกังานต่อบริษัทในภาพรวม 
B Beta t Sig. R R Square 

ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินการ
ท างานให้พนักงานไดรั้บทราบถึงผลการท างาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

0.123 0.164 2.361 0.019* 

 
 
 

0.561 

 
 
 

0.315 

ผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

0.014 0.019 0.242 0.809 

ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ให้พนักงานไดรั้บทราบ
ถึงความคาดหวงัในการท างานของพนักงานแต่
ละหน่วยงาน 

0.195 0.246 2.840 0.005* 

ผูบ้งัคบับญัชามีการแนะน าและให้แนวทางใน
การท างานและความกา้วหนา้ให้แก่พนกังาน 

0.107 0.149 1.733 0.084 

ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังานอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 

0.092 0.125 1.668 0.096 

ผูบ้ ังคับบัญชามีวิสัยทัศน์กว้างไกลและน ามา
ถ่ายทอดให้พนกังานไดรั้บทราบ 

-0.032 -0.047 -0.550 0.583 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
ตวัท านาย (Predictors): ขอ้ค าถามยอ่ยดา้นภาวะผูน้ า 6 ขอ้ 
ตวัแปรตาม (Dependent variable): ความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
 

 จากตารางท่ี 50 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ค าถามยอ่ยดา้นภาวะผูน้ า กบัความผกูพนั
ของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขอ้ค าถามยอ่ยทั้ง 6 ขอ้ มีความสัมพนัธ์ใน
เชิงบวกกบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัในภาพรวมโดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.561 
และระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัในภาพรวมจะผนัแปรตามขอ้ค าถามย่อยทั้ง 6 ขอ้ คิด
เป็นร้อยละ 31.50  ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 68.50 เป็นผลมาจากปัจจยัในเร่ืองอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาจากค่า
นยัส าคญัทางสถิติ (ค่า Sig.) พบวา่ ขอ้ค าถามยอ่ย ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมินการท างาน
ใหพ้นกังานไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอและผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ให้พนกังานไดรั้บ
ทราบถึงความคาดหวงัในการท างานของพนกังานแต่ละหน่วยงาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของ
พนกังานต่อบริษทัในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากวา่ 0.05 ส่วนขอ้ค าถามยอ่ยอ่ืนๆไม่
มีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวมท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 และจากค่า
สัมประสิทธ์ิความถดถอย ใชค้่า Beta ในการท านายระดบัความผกูพนั เน่ืองจากค่า Beta สามารถบอก
ไดว้า่ตวัท านายนั้นมีผลหรืออิทธิพลต่อตวัแปรตามมากน้อยเพียงใด ซ่ึงพบวา่ ตวัท านายในขอ้ค าถาม
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ยอ่ย ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ให้พนกังานไดรั้บทราบถึงความคาดหวงัในการท างานของพนกังานแต่
ละหน่วยงาน สามารถท านายระดับความผูกพนัในภาพรวมได้มากท่ีสุด (Beta = 0.246) รองลงมา 
ผูบ้ ังคบับญัชามีการแจ้งผลการประเมินการท างานให้พนักงานได้รับทราบถึงผลการท างานอย่าง
สม ่าเสมอ (Beta = 0.164) 
 
4.4 ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะของพนักงานเกีย่วกบัการสร้างความผูกพนัต่อองค์การ 

จากค าถามปลายเปิดให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั “การสร้าง
ความผูกพนัต่อองค์การ” บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 58 คน 
จากทั้งหมด 272 คน ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ โดย
สามารถแบ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 8 กลุ่ม ตามลกัษณะความคลา้ยคลึงของขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 51 แสดงจ านวนขอ้เสนอแนะและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 

 

ข้อเสนอแนะ จ านวน
ข้อเสนอแนะ 

ร้อยละ 

บริษทัควรจดัใหมี้กิจกรรมต่างๆ ใหพ้นกังานไดมี้การท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น งาน
เล้ียงสังสรรค์ การท่องเท่ียว การแข่งกีฬา เพ่ือเป็นการสร้างความสามคัคี ความ
ผกูพนักนั รู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนั ใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

34 12.50 

บริษทัควรให้ความส าคญัและความเสมอภาคเท่าเทียมกนักบัพนักงาน ไม่ควรมี
การแบ่งระดบัชั้น เพื่อเป็นการลดช่องวา่งระหวา่งระดบัหัวหนา้และระดบับริหาร
กบัระดบัพนกังานทัว่ไป 

11 4.04 

บริษทัควรพิจารณาปรับเพ่ิมค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ เพ่ือใหมี้ค่าครองชีพ
ท่ีเหมาะสม 

9 3.31 

บริษทัควรเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นในดา้นต่างๆ  8 2.94 
บริษทัควรจดัให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมทกัษะในการท างานให้กับพนักงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

6 2.21 

บริษทัควรมีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานใหก้บัพนกังานมากยิง่ข้ึน 3 1.10 
บริษทัควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีมากยิ่งข้ึน เพื่อการ
ท างานท่ีมีคุณภาพ และปลอดภยั 

2 0.74 

บริษทัควรมีการน าเสนอขอ้มูล ข่าวสารต่างๆใหมี้ความรวดเร็วและทัว่ถึง 2 0.74 
รวม 75 27.58 

หมายเหตุ : ร้อยละค านวณเปรียบเทียบจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 272 คน 
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 จากตารางท่ี 51 พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอบข้อเสนอแนะจ านวน 58 คน จาก
แบบสอบถามทั้งหมด 272 ชุด คิดเป็นร้อยละ 21.32 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด โดยผูต้อบ
แบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้ งส้ิน 75 
ขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งตามกลุ่มท่ีมีการส่ือความหมายคลา้ยคลึงกนัไดเ้ป็น 8 ประเด็น เรียงตามล าดบั 
ดงัน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะวา่ บริษทัควรจดัให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้พนกังานได้
มีการท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น งานเล้ียงสังสรรค์ การท่องเท่ียว การแข่งกีฬา เพื่อเป็นการสร้างความ
สามคัคี ความผกูพนักนั รู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนั ให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม จ านวน 
34 ขอ้เสนอแนะ (34 คน) คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะวา่ บริษทัควรใหค้วามส าคญัและความเสมอภาคเท่า
เทียมกนักบัพนักงาน ไม่ควรมีการแบ่งระดบัชั้น เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างระดบัหัวหน้าและ
ระดับบริหารกบัระดับพนักงานทัว่ไป จ านวน 11 ขอ้เสนอแนะ (11 คน) คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะว่า บริษทัควรพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนและ
สวสัดิการต่างๆ เพื่อให้มีค่าครองชีพท่ีเหมาะสม จ านวน 9 ขอ้เสนอแนะ (9 คน) คิดเป็นร้อยละ 3.31 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะวา่ บริษทัควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ  จ านวน 8 ข้อเสนอแนะ (8 คน) คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่า บริษทัควรจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติม
ทกัษะในการท างานให้กบัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 6 ขอ้เสนอแนะ (6 คน) คิดเป็นร้อยละ 2.21 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะว่า บริษทัควรมีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานให้กับพนักงานมากยิ่งข้ึน จ านวน 3 ข้อเสนอแนะ (3 คน) คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะวา่ บริษทัควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหดี้มากยิง่ข้ึน เพื่อการท างานท่ีมีคุณภาพ และปลอดภยั จ านวน 2 ขอ้เสนอแนะ (2 คน) คิดเป็น
ร้อยละ 0.74 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะวา่ บริษทัควรมีการน าเสนอขอ้มูล ข่าวสารต่างๆให้
มีความรวดเร็วและทัว่ถึง จ  านวน 2 ขอ้เสนอแนะ (2 คน) คิดเป็นร้อยละ 0.74 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผลการศึกษา ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

   
  การศึกษาเร่ืองความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากัด มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผูกพันของพนักงานต่อบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากัด ผูศึ้กษาสามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาจากพนักงาน บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี 
จ  ากดั จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 272 คน และได้ท าการศึกษาโดยน าเอาแนวคิดเก่ียวกับ
ความผกูพนัต่อองคก์ารมาประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นกรอบในการศึกษา อนัประกอบไปดว้ยปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด
ความผูกพันต่อองค์การ 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านองค์การ  (Company) ด้านงาน  (Job) ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) และดา้นภาวะผูน้ า (Leadership) ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึง
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวม 
 ระเบียบวิธีการศึกษาและขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึง
เป็นขอ้มูลท่ีได้มาจากการใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง  (Self-Administered Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าแจกแจงแบบที (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance : ANOVA) และการท ดส อบความสั มพัน ธ์ ระห ว่ างตัวแป ร ( Linear 
Regression) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวเิคราะห์ 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้จ ากดั 
 ผลการศึกษาพบวา่พนกังานบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีอายรุะหวา่ง 26 - 35 ปี ร้อยละ 46.7 สถานภาพโสด ร้อยละ 51.5 
จบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ ม.6 ร้อยละ 33.5 มีอายกุารท างาน 1-5 ปี ร้อยละ 40.8 และเป็นพนกังานฝ่าย
ปฏิบติัการ ร้อยละ 96.3 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้จ ากดั 

 แบบสอบถามท่ีใช้เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงาน  โดยใช้ค  าถามในการวัดส เกลทัศนคติ  หรือ  Likert Scale ซ่ึ งแบ่ งความคิดเห็นต่อ
องคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์ารออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

ตอนที่ 2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน 

 ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของความผกูพนัของพนกังานต่อ
องคก์ารทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และดา้นภาวะผูน้ า มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1. ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การในด้านองค์การ 

     ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อ
องค์การในด้านองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.67) เม่ือพิจารณาจากปัจจยั
ยอ่ยดา้นองคก์ารแต่ละปัจจยั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากจ านวน 8 
ปัจจยั เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี (1)บริษทัมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์
ให้กบัทุกหน่วยงานอย่างชัดเจน (2)นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคลอ้งและ
เช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท (3)บริษทัมีการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ปลอดภยัให้กบัพนักงาน บริษทัมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเคร่งครัดและบทลงโทษท่ีชัดเจนและเป็น
ธรรมในกรณีท่ีพนกังานท าผดิ และบริษทัมีการส่งเสริมให้พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่์งใหม่ๆ 
ในองคก์าร ทั้ง 3 ปัจจยัมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (4)บริษทัจดัให้มีช่องทางเพื่อใช้ส่ือสารกบัพนกังานไดอ้ยา่ง
สะดวกและเขา้ถึงทุกระดบั (5)บริษทัมีระบบมาตรฐานการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัดี (6)บริษทัมี
การเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน  

 2. ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การในด้านงาน 
     ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผกูพนัองคก์าร
ในด้านงานโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.63) เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยในด้าน
งานทั้ง 4 ปัจจยั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากในทุกปัจจยัย่อย 
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง (2) บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ และ
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ความสามารถของพนกังาน  และพนักงานในบริษทัมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากัน (3) บริษัทมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สนับสนุนการท างานของ
พนกังานอยา่งพอเพียง   

 3. ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การในด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

 ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์าร
ในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.57) เม่ือพิจารณา
จากปัจจยัยอ่ยในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมากจ านวน 11 ปัจจยั เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1)บริษทัส่งเสริมและจดัท า
กิจกรรมเพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนักงาน (2) บริษทัมีการจดัท าแผนการฝึกอบรมให้กบั
พนกังาน รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม (3) บริษทัมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของ
พนกังานอยา่งเพียงพอ (4) บริษทัสามารถท าให้พนกังานรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน (5)บริษทั
มีการจัดท าเอกสารท่ีระบุขีดความสามารถของบริษัทและพนักงาน รวมถึงระบุไว้ถึงความรู้ 
ความสามารถหรือทกัษะและคุณลกัษณะของบุคคลท่ีจ าเป็นต่องานนั้นๆ (6) บริษทัมีการจดัระบบให้
ค าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่พนกังาน (7) บริษทัส่งเสริมให้พนกังานไดมี้โอกาส
ท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่งงานท่ีดีข้ึนในท่ีท างาน (8) บริษทัมีการจดัท าเอกสารท่ีระบุขีด
ความสามารถของบริษัทและพนักงาน รวมถึงระบุไวถึ้งความรู้ ความสามารถหรือทักษะและ
คุณลกัษณะของบุคคลท่ีจ าเป็นต่องานนั้นๆ (9) บริษทัมีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพใหก้บัพนกังาน
ท่ีชดัเจน (10) บริษทัมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของ
พนักงาน (11) บริษทัมีการจดัวางแผนงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วส้ าหรับแต่ละต าแหน่ง
งานอย่างครบถ้วนและครอบคลุม  และพิจารณาจากปัจจยัย่อยในด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ 1 ปัจจยั คือ บริษทัมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
สามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้
 4. ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การในด้านภาวะผู้น า 

     ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อ
องค์การในดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.71) และเม่ือพิจารณาจาก
ปัจจยัยอ่ยในดา้นภาวะผูน้ าจ  านวน 6 ปัจจยั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมากในทุกปัจจยัย่อย สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี (1) ผูบ้งัคบับญัชามี
การแจง้ให้พนักงานได้รับทราบถึงความคาดหวงัในการท างานของพนักงานแต่ละหน่วยงาน (2) 
ผูบ้ ังคับบัญชามีการแนะน าและให้แนวทางในการท างานและความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน (3) 
ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์กวา้งไกลและน ามาถ่ายทอดให้พนกังานไดรั้บทราบ (4) ผูบ้งัคบับญัชามีการ
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รับฟังความคิดเห็นของพนักงานอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม (5)ผูบ้ ังคับบัญชามีการแจ้งผลการ
ประเมินการท างานให้พนักงานได้รับทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ (6)ผูบ้ ังคบับญัชาให้
ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  
 ตอนที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นต่อ
องค์ประกอบความผูกพันของพนักงานในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
ด้านภาวะผู้น า 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อ
บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การ จ าแนกตามเพศ 
     ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนั
ต่อองคก์ารทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และดา้นภาวะผูน้ า 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในทุกดา้น ค่าเฉล่ียในผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีค่าสูงกวา่เพศหญิงในทุก
ดา้น โดยเพศชายมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นองคก์ารสูงท่ีสุด ส่วนเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าสูงท่ีสุด  
 2. ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การ จ าแนกตามอายุ 
     ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มอายุ มีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนั
ต่อองค์การในดา้นองค์การ ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และดา้นภาวะผูน้ า อยูใ่นระดบั
เท่ากันทั้ ง 4 ด้าน คือ  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  โดยระดับความคิดเห็นของ
พนกังานกลุ่มอายุ 18-25 ปี และ 36-45 ปี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในดา้นภาวะผูน้ า พนกังานกลุ่มอายุ 26-35 
ปี และ 46 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อองค์การในด้าน
องค์การสูงท่ีสุด นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุ 18-25 ปี 26-35 ปี และ36-45 ปี มีระดบั
ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อองค์การในด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ต ่าท่ีสุด
เหมือนกนั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุ 46 ปีข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ
ความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นงานต ่าท่ีสุด 
 3. ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส 
    ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่ม มีระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อ
องค์การในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผูน้ า อยู่ในระดับ
เท่ากันทั้ ง 4 ด้าน คือ  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยระดับความคิดเห็นของ
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พนกังานกลุ่มสถานภาพโสด และสมรส มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดในดา้นภาวะผูน้ า และมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดใน
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ส่วนพนักงานกลุ่มสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย มีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อองค์การในด้านองค์การสูงท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารต ่าท่ีสุดในดา้นงาน 
 4. ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
     ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษา ต ่ากว่า ม.6  ม.6/ปวช. และอนุปริญญา/
ปวส. มีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองค์การในดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า อยูใ่นระดบัเท่ากนัทั้ง 4 ดา้น คือ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก โดยระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากวา่ ม.6 มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นองค์การ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มระดบัการศึกษา ม.6/
ปวช. และ อนุปริญญา/ปวส. มีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นภาวะผูน้ า ส าหรับระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี  มีระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อ
องค์การในด้านงานและด้านภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ส่วนในด้านองค์การและด้านการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยูใ่นระดบัเฉยๆ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นภาวะผูน้ า และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดใน
ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท มี
ระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อองค์การในดา้นองค์การ ดา้นงาน ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า อยูใ่นระดบัเท่ากนัทั้ง 4 ดา้น คือ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
เฉยๆ โดยระดบัความคิดเห็นต ่าสุดคือ ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 5. ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การ จ าแนกตามอายุการท างาน 
    ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มอายุการท างาน มีระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ
ความผูกพนัต่อองค์การในดา้นองค์การ ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า 
อยู่ในระดบัเท่ากันทั้ง 4 ด้าน คือ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาระดับ
ค่าเฉล่ียองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารในแต่ละดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายกุาร
ท างานน้อยกว่า 1 ปี อายุการท างาน 1-5 ปี อายุการท างาน 6-10 ปีและอายุการท างาน 11-15 ปี มี
ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในดา้นภาวะผูน้ าสูงท่ีสุด และระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุดในดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการท างานมากกว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียระดบั
ความคิดเห็นในดา้นองคก์ารสูงท่ีสุด และระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุดในดา้นงาน  
 6. ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การ จ าแนกตามต าแหน่งงาน  
     ผูต้อบแบบสอบถามฝ่ายปฏิบติัการ มีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนั
ต่อองคก์ารในดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า ทั้ง 4 ดา้นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก  โดยมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นสูงสุดในด้านภาวะผู ้น า  ส าหรับผู ้ตอบ
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แบบสอบถามฝ่ายบริหาร มีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นองคก์าร 
ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า ทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัเฉยๆ  โดยมีค่าเฉล่ีย
ระดับความคิดเห็นสูงสุดในด้านงาน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามทั้งฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายบริหาร มี
ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเป
เชียลตี ้จ ากดั 
  ตอนที ่3.1 ระดับความผูกพนัต่อองค์การของ บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้จ ากดั 
  เป็นการศึกษาโดยใชว้ธีิการวดัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวม ซ่ึง
ประกอบดว้ยประเด็นขอ้ค าถามยอ่ยเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
  1. ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้าหมายและ
ค่านิยมของบริษทั 
  2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ี เพื่อ
ประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 
  3. ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไว้ซ่ึงความเป็น
พนกังาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป 
  4. ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อ
บริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน 
      5. บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานดว้ย 
 การศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองค์การในภาพรวมของบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี 
จ  ากัด พบว่าพนักงานผู ้ตอบแบบสอบถามมีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee)โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.89 โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากในขอ้ค าถามยอ่ย
ทั้ง 5 ขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี (1)ผูต้อบแบบสอบถามมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก มากท่ีสุด (2)บริษัทเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกท างานดว้ย (3)ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงาน (4)ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ี
จะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป และ (5)ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
เช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั 
 จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่า พนักงาน บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากัด เป็น
พนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) โดยพนักงานจะท างานตามท่ีได้รับ
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มอบหมายดว้ยความทุ่มเท เต็มใจและมุ่งมัน่ มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทัร่วมกนั รวมทั้งเช่ือมัน่วา่ บริษทั พรีเซิร์ฟ 
ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั เป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุดท่ีเลือกท างานดว้ย  
 
 ตอนที่ 3.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนกังานในภาพรวม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมของพนักงานในภาพรวม จ าแนกตามเพศ 
          ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความผกูพนัต่อองค์การในภาพรวมอยู่
ในระดบัมีความผูกพนัต่อองค์การ (Engaged Employee) อยู่ในระดบัความคิดเห็นดว้ยมากในทุกขอ้
ค าถามยอ่ย โดยค่าเฉล่ียของรวมของผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีค่าสูงกวา่เพศหญิง เม่ือพิจารณาใน
ขอ้ค าถามย่อย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิงมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเหมือนกนั และมีความเช่ือมัน่อยา่งแรง
กลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดเหมือนกนั 

2. ความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมของพนักงานในภาพรวม จ าแนกตามอายุ 
   ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มอายุมีความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมีความผูกพนัต่อองค์การ (Engaged Employee) เม่ือพิจารณาจากขอ้ค าถามย่อยเก่ียวกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มอายุ มีความคิดเห็นต่อขอ้ค าถามย่อยในดา้น
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เท่ากนัหมดทุกขอ้ 
         เม่ือพิจารณาจากข้อค าถามย่อย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุ   18-25 ปี 
กลุ่มอายุ 26-35 ปี และกลุ่มอายุ 36-45 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุดในขอ้ค าถามยอ่ย ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั ส่วน
กลุ่มอาย ุ46 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุดในขอ้ค าถามยอ่ย บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด 
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานดว้ย  

3. ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมของพนักงานในภาพรวม จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส  

ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มสถานภาพสมรส มีความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมีความผูกพนัต่อองค์การ (Engaged Employee) เม่ือพิจารณาจากขอ้ค าถามย่อย
เก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์การพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มสถานภาพโสดและสถานภาพ
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สมรส มีความคิดเห็นต่อขอ้ค าถามยอ่ยในดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก เท่ากนัหมดทุกขอ้ มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุดในขอ้ค าถามย่อย ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลัก 
เช่นเดียวกนั 

ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย มีความคิดเห็นต่อขอ้ค าถาม
ย่อยในด้านความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดในข้อ
ค าถามย่อย ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัเป็นหลกั ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน 
(สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษทัหรือต่อหน้าท่ีการงานและบริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกท างานดว้ย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อขอ้ค าถามย่อยในดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในขอ้ค าถามยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่
อย่างแรงกล้า และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั และมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสุดในขอ้ค าถามยอ่ย บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานดว้ย 

4. ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมของพนักงานในภาพรวม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มระดบัการศึกษามีความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวม
อยู่ในระดบัมีความผูกพนัต่อองค์การ (Engaged Employee) เม่ือพิจารณาจากขอ้ค าถามย่อยเก่ียวกบั
ความผูกพนัต่อองค์การพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากว่า ม.6 กลุ่มระดับ
การศึกษา ม.6/ปวช. กลุ่มระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.และกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อขอ้ค าถามยอ่ยเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มากทุกขอ้        
       ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท มีความคิดเห็นต่อขอ้ค าถาม
ยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็น
หลกั ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) 
ของบริษทัต่อไป และผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อ
บริษทัหรือต่อหนา้ท่ีการงาน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อขอ้ค าถาม
อยูใ่นระดบัเฉยๆในขอ้ค าถามยอ่ย บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างานดว้ย  
 



 

82 

5. ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมของพนักงานในภาพรวม จ าแนกตามอายุการ
ท างาน 

ผูต้อบแบบสอบถามในทุกกลุ่มอายุการท างานมีความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวม
อยู่ในระดบัมีความผูกพนัต่อองค์การ (Engaged Employee) เม่ือพิจารณาจากขอ้ค าถามย่อยเก่ียวกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี มีความคิดเห็น
ต่อขอ้ค าถามยอ่ย แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของ
บริษทัอยูใ่นระดบัเฉยๆ และมีความคิดเห็นต่อขอ้ค าถามยอ่ยท่ีเหลืออยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก แ ล ะ
เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อขอ้ค าถามยอ่ยเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การน้อยท่ีสุดใน
ทุกกลุ่มท่ีจ าแนกตามอายกุารท างาน 

ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายุการท างาน 1-5 ปี กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี กลุ่มอายุงาน 
11-15 ปี และกลุ่มอายุงานมากกว่า 15 ปี มีความคิดเห็นต่อข้อค าถามย่อยเก่ียวกับความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้  

6. ความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมของพนักงานในภาพรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
     ผูต้อบแบบสอบถามฝ่ายปฏิบติัการมีความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมี
ความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) ผูต้อบแบบสอบถามฝ่ายบริหารมีความผูกพันต่อ
องค์การในภาพรวมอยู่ในระดบัไม่มีความผูกพนัต่อองค์การ (Not-Engaged Employee) เม่ือพิจารณา
จากขอ้ค าถามย่อยเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามฝ่ายปฏิบติัการมีความ
คิดเห็นต่อขอ้ค าถามยอ่ยในระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ค าถาม 

   ส่วนผูต้อบแบบสอบถามฝ่ายบริหาร มีความคิดเห็นต่อขอ้ค าถามย่อยเก่ียวกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในภาพรวมในขอ้ค าถาม ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกัและผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะ
รับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าต่อบริษัทหรือต่อหน้าท่ีการงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ส าหรับขอ้ค าถามยอ่ย ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อเป้าหมายและ
ค่านิยมของบริษทั ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นพนกังาน 
(สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป และบริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกท างาน
ดว้ย อยูใ่นระดบัเฉยๆ 
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 ตอนที่ 3.3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูลทั่วไป) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่อระดับความคิดเห็นในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผู้น า 
 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั ระหว่างตวั
แปรอิสระดา้นขอ้มูลทัว่ไปตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อายุการท างานและต าแหน่งงาน กบัตวัแปรตาม ซ่ึงได้แก่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความผกูพนั ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า พบวา่ 
 1. เพศมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านองค์การและด้านการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ส่วนปัจจยัดา้นงานและดา้นภาวะผูน้ า พบวา่ เพศไม่มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความผกูพนั 

2. อายไุม่มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัในทุกดา้น 
 3. สถานภาพสมรสมีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนั ในดา้น
องคก์าร  
 4. ระดบัการศึกษามีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัในทุกดา้น 
ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละด้านภาวะผูน้ า โดยมีค่าเฉล่ียด้าน
องคก์ารสูงท่ีสุด 
 5. อายุการท างานไม่มีผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในทุก
ดา้น 
 6. ต  าแหน่งงานมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันในด้าน
องค์การ ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละด้านภาวะผูน้ า ส่วนด้านงานไม่มีผลต่อระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั 
  
 ตอนที่ 3.4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูลทั่วไป) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่อระดับความผูกพนัของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม ระหวา่งตวัแปร
อิสระดา้นขอ้มูลทัว่ไปตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อายุการท างานและต าแหน่งงาน กบัตวัแปรตาม ซ่ึงไดแ้ก่ ความผูกพนัของ
พนกังานต่อบริษทัในภาพรวม ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 
 1. พนกังานทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความผกูพนัต่อบริษทัในภาพรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ เพศไม่มีผลต่อระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั 
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 2. พนกังานทุกกลุ่มอายุ มีความผกูพนัต่อบริษทัในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ แสดงวา่ อายมีุผลต่อระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั 
 3. พนักงานทุกกลุ่มสถานภาพสมรส มีความผูกพนัต่อบริษทัในภาพรวมแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ สถานภาพสมรสมีผลต่อระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั 
โดยกลุ่มพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียความผูกพันต่อบริษัทมากกว่ากลุ่มพนักงาน
สถานภาพโสด และ พนักงานสถานภาพ หย่าร้าง/หม้าย มีค่าเฉล่ียความผูกพนัต่อบริษัทมากกว่า
พนกังานกลุ่มสถานภาพโสด 
 4. พนกังานทุกกลุ่มระดบัการศึกษา มีความผกูพนัต่อบริษทัในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ ระดบัการศึกษามีผลต่อระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อบริษทั โดย
กลุ่มพนกังานระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อบริษทันอ้ยกวา่กลุ่มพนกังานระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ ม.6 และ ม.6 / ปวช. 
 5. พนกังานทุกกลุ่มอายกุารท างาน มีความผกูพนัต่อบริษทัในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ อายกุารท างานมีผลต่อระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั โดยกลุ่ม
พนกังานท่ีมีอายุการท างาน 11 - 15 ปี มีค่าเฉล่ียความผูกพนัต่อบริษทั มากกว่ากลุ่มพนกังานท่ีมีอายุ
การท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี 
 6. พนกังานทุกกลุ่มต าแหน่งงาน มีความผูกพนัต่อบริษทัในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ ต าแหน่งงานมีผลต่อระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั 
 
 ตอนที่ 3.5 การทดสอบความสัมพันธ์ของความผูกผันด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น า กบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่องาน ด้านองค์การ ด้าน
งาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผู้น า กับความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทใน
ภาพรวม 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตวัแปรต้นและตัวแปรตาม พบว่า ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตน้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองค์การ ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และดา้น
ภาวะผูน้ า กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผูกพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมโดยมีค่า
ความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.666  และระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมจะผนัแปร
ตามปัจจยัท่ีส่งผลต่อทั้ง 4 ดา้นคิดเป็นร้อยละ 44.40 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 55.60 เป็นผลมาจากปัจจยั
ในเร่ืองอ่ืนๆ แสดงว่าค่าท่ีไดจ้ากการท านายด้วยสมการเส้นตรง (Linear regression) จะใกล้เคียงกบั
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ระดบัความผกูพนัในภาพรวมจริงๆ ของพนกังานไดป้านกลาง และเม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทาง
สถิติ  (ค่า Sig.) พบว่า ปัจจัยด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และด้านภาวะผู ้น ามี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่า
กว่า 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นองค์การไม่มีผลต่อระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย ใชค้่า Beta ในการท านายระดบัความผกูพนั 
เน่ืองจากค่า Beta สามารถบอกไดว้า่ตวัท านายนั้นมีผลหรืออิทธิพลต่อตวัแปรตามมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึง
พบว่า ตวัท านายในด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สามารถท านายระดบัความผูกพนัในภาพรวม
ไดม้ากท่ีสุด (Beta = 0.303) รองลงมาคือ ดา้นภาวะผูน้ า (Beta = 0.188) และด้านงาน (Beta = 0.149) 
ตามล าดบั 
 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามย่อยด้านงาน กับความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท
ในภาพรวม 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ค าถามยอ่ยดา้นงาน กบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัใน
ภาพรวม พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขอ้ค าถามยอ่ยทั้ง 4 ขอ้ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผกูพนัของ
พนักงานต่อบริษทัในภาพรวมโดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.577 และระดบัความผูกพนัของ
พนักงานต่อบริษทัในภาพรวมจะผนัแปรตามขอ้ค าถามย่อยทั้ง 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 33.30  ส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 66.70 เป็นผลมาจากปัจจยัในเร่ืองอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาจากค่านัยส าคญัทางสถิติ (ค่า 
Sig.) พบวา่ ขอ้ค าถามยอ่ย  บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตนเอง  บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ และความสามารถของพนักงาน และ
พนกังานในบริษทัมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของ
พนกังานต่อบริษทัในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากวา่ 0.05 ส่วนขอ้ค าถามยอ่ยบริษทั
มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชส้นบัสนุนการท างานของพนกังานอยา่งพอเพียง ไม่มีผลต่อ
ระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิ
ความถดถอย ใช้ค่า Beta ในการท านายระดบัความผูกพนั  เน่ืองจากค่า Beta สามารถบอกได้ว่าตวั
ท านายนั้นมีผลหรืออิทธิพลต่อตวัแปรตามมากน้อยเพียงใด ซ่ึงพบว่า ตวัท านายในข้อค าถามย่อย 
พนกังานในบริษทัมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย สามารถท านายระดบัความผูกพนัใน
ภาพรวมได้มากท่ีสุด (Beta = 0.217) รองลงมาคือ บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ 
และความสามารถของพนกังาน (Beta = 0.215) 
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามย่อยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับความผูกพัน
ของพนักงานต่อบริษัทในภาพรวม 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ค าถามยอ่ยดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กบัความผกูพนัของ
พนกังานต่อบริษทัในภาพรวม พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขอ้ค าถามยอ่ยทั้ง 12 ขอ้ มีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกกบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมโดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.665 และ
ระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมจะผนัแปรตามขอ้ค าถามย่อยทั้ง 12 ขอ้ คิดเป็น
ร้อยละ 44.20  ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 55.80 เป็นผลมาจากปัจจยัในเร่ืองอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาจากค่า
นัยส าคัญทางสถิติ  (ค่า Sig.) พบว่า ข้อค าถามย่อย บริษัทมีการจัดวางแผนงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไ์วส้ าหรับแต่ละต าแหน่งงานอย่างครบถ้วนและครอบคลุม บริษทัสามารถท าให้
พนกังานรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน   บริษทัมีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพให้กบัพนกังานท่ี
ชดัเจน บริษทัมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองค์การอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้และ
บริษทัส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมเพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน  มีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากวา่ 0.05 ส่วนขอ้ค าถาม
ยอ่ยอ่ืนๆไม่มีผลต่อระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และ
จากค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย ใช้ค่า Beta ในการท านายระดับความผูกพัน  เน่ืองจากค่า Beta 
สามารถบอกไดว้า่ตวัท านายนั้นมีผลหรืออิทธิพลต่อตวัแปรตามมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงพบวา่ ตวัท านาย
ในขอ้ค าถามย่อย บริษทัสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมัน่คงในการท างาน สามารถท านาย
ระดบัความผกูพนัในภาพรวมไดม้ากท่ีสุด (Beta = 0.212) รองลงมาบริษทัส่งเสริมและจดัท ากิจกรรม
เพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน (Beta = 0.185) 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามย่อยด้านภาวะผู้น า กับความผูกพันของพนักงานต่อ
บริษัทในภาพรวม 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อค าถามย่อยด้านภาวะผูน้ า กับความผูกพนัของพนักงานต่อ
บริษทัในภาพรวม พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขอ้ค าถามยอ่ยทั้ง 6 ขอ้ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความ
ผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัในภาพรวมโดยมีค่าความสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.561 และระดบัความ
ผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมจะผนัแปรตามขอ้ค าถามย่อยทั้ง 6 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 31.50  
ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 68.50 เป็นผลมาจากปัจจยัในเร่ืองอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ 
(ค่า Sig.) พบว่า ขอ้ค าถามย่อย ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมินการท างานให้พนกังานไดรั้บ
ทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่าเสมอและผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ให้พนักงานได้รับทราบถึงความ
คาดหวงัในการท างานของพนกังานแต่ละหน่วยงาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานต่อ
บริษทัในภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากว่า 0.05 ส่วนขอ้ค าถามย่อยอ่ืนๆไม่มีผลต่อ
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ระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัในภาพรวมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และจากค่าสัมประสิทธ์ิ
ความถดถอย ใช้ค่า Beta ในการท านายระดบัความผูกพนั เน่ืองจากค่า Beta สามารถบอกได้ว่าตวั
ท านายนั้นมีผลหรืออิทธิพลต่อตวัแปรตามมากน้อยเพียงใด ซ่ึงพบว่า ตวัท านายในข้อค าถามย่อย 
ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ให้พนักงานได้รับทราบถึงความคาดหวงัในการท างานของพนักงานแต่ละ
หน่วยงาน สามารถท านายระดับความผูกพันในภาพรวมได้มากท่ีสุด  (Beta = 0.246) รองลงมา 
ผูบ้ ังคบับญัชามีการแจ้งผลการประเมินการท างานให้พนักงานได้รับทราบถึงผลการท างานอย่าง
สม ่าเสมอ (Beta = 0.164) 
  
  ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะของพนักงานเกีย่วกบัการสร้างความผูกพนัต่อองค์การ 
 พิจารณาจากแบบสอบถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกับการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อ บริษัท พรีเซิ ร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากัด พบว่า 
ขอ้เสนอแนะท่ีพนกังานแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ บริษทัควร
จดัให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้พนกังานไดมี้การท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น งานเล้ียงสังสรรค์ การท่องเท่ียว 
การแข่งกีฬา เพื่อเป็นการสร้างความสามคัคี ความผูกพนักนั รู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนั ให้พนกังาน
ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ร้อยละ 12.50) รองลงมาคือ บริษทัควรให้ความส าคญัและความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกนักบัพนกังาน ไม่ควรมีการแบ่งระดบัชั้น เพื่อเป็นการลดช่องวา่งระหวา่งระดบัหวัหนา้
และระดบับริหารกบัระดบัพนกังานทัว่ไป (ร้อยละ 4.04) และบริษทัควรพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทน
และสวสัดิการต่างๆ เพื่อใหมี้ค่าครองชีพท่ีเหมาะสม (ร้อยละ 3.31) ตามล าดบั 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเร่ืองความผกูพนัของพนกังานต่อ บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั 
สามารถน าประเด็นส าคญัมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ระดับความผูกพนัต่อองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมของพนกังานบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั มี
ความผูกพนัในระดบัท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์าร (Engaged Employee) โดยเม่ือพิจารณาในขอ้ค าถาม
ยอ่ย พบวา่พนกังานมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมากในทุกขอ้ค าถามย่อย ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับต่อ
เป้าหมาย และค่านิยมของบริษทั  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่าง
เต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไว้
ซ่ึงความเป็นพนกังาน(สมาชิกภาพ)ของบริษทัต่อไป ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อองคก์าร หรือต่อหนา้ท่ีการท างาน และบริษทั เป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ี
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ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกท างานด้วย  ซ่ึ งตรงกับแนวคิดของ  The Gallup Organization (2002) 
สถาบนัวิจยัและองค์การท่ีปรึกษา ท่ีได้แบ่งประเภทของพนักงานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การ คือ 
พนักงานท่ีท างานด้วยความมีใจรักและทุ่มเทในงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารอย่างแทจ้ริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเอง
ให้ดีข้ึนอยู่เสมอ เพื่อท าให้องค์การก้าวไปสู่ความส าเร็จในท่ีสุด และนอกจากน้ี Burke (2003) ได้
ท าการศึกษา พบวา่ พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารจะอยูก่บัองคก์ารนานข้ึน ให้ความร่วมมือกบั
องค์การ และช่วยสร้างความส าเร็จให้กบับริษทั โดยความผูกพนัของพนกังานน้ีมีความเช่ือมโยงกบั
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) และก่อให้เกิดผลประโยชน์ (Profitability) ต่อองคก์าร 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคร้ังน้ีท่ีพนกังานมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในทุกดา้น นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศศิชา ขาว
ล ้าเลิศ (2555) ซ่ึงท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั และ
สุชาดา เต็งศิริวฒันา (2556) ซ่ึงท าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บริษทั อายิ
โนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากดั โรงงานอยุธยา โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารและ
ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความผกูพนัต่อองค์การ 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวม พบวา่ 
พนกังานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อองค์การอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในทุกดา้น 
และพนกังานมีความผกูพนัในระดบัท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged Employee) 
 2. ระดับความผูกพนัต่อองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    จากการศึกษาพบว่า โดยรวมพนักงาน บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั มีความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพนัทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นองค์การ ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น โดยพนกังานมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น
ต่อด้านภาวะผูน้ าสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านองค์การ ด้านงาน และด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
ตามล าดบั ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมากเช่นเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งตามแนวคิดของบริษทัท่ีปรึกษางานทางดา้นการพฒันา
กลยุทธ์  และงานวิจัย  The Institute for Employment Studies (2004) ท่ี ได้ระบุถึงพฤติกรรมของ
พนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การ โดยพบว่าปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงาน เกิดจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น  และได้รับการ
สนับสนุนจากหัวหน้างาน โอกาสได้พฒันางานท่ีตนท าอยู่ รวมถึงการท่ีองค์การให้ความสนใจต่อ
สุขภาพ และความเป็นอยูข่องพนกังาน ซ่ึงแสดงวา่ความคิดเห็นต่อองค์การของพนกังานจะส่งผลต่อ
ระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน และสอดคลอ้งตามแนวความคิดของ Steers (1997) ท่ีได้
เสนอแบบจ าลองเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร โดยไดแ้บ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัขององคก์าร



 

89 

เป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1. ลกัษณะส่วนบุคคล 2. ลกัษณะของงาน โดยลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั จะ
มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน และ 3. ประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการ
ปฏิบัติงาน  โดยประสบการณ์ท่ีได้รับเป็นคุณหรือโทษ  มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ 
ความรู้สึกว่าเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อองค์การ องค์การพึ่ งพาได้ ความคาดหวงัได้รับการ
ตอบสนอง ทัศนคติท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุชาดา เต็งศิริวฒันา (2556) ซ่ึงท าการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน 
บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานอยุธยา ท่ีพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อ
องคป์ระกอบความผกูพนัทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และ
ดา้นภาวะผูน้ า อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้นเช่นเดียวกนั 
  2.1 ดา้นองคก์าร 
  จากผลการศึกษาพบว่า พนักงาน  บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากัด มีความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การในด้านองค์การ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดย 
องคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นองคก์ารประกอบไปดว้ย 1.บริษทัมีการถ่ายทอดนโยบาย
และกลยุทธ์ให้กบัทุกหน่วยงานอย่างชดัเจน 2.บริษทัจดัให้มีช่องทางเพื่อใช้ส่ือสารกบัพนักงานได้
อย่างสะดวกและเขา้ถึงทุกระดบั 3.บริษทัมีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 4.
นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์
ของบริษัท  5.บริษัทมีระบบมาตรฐานการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี  6.บริษัทมีการสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีเหมาะสมปลอดภยัให้กบัพนกังาน 7.บริษทัมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเคร่งครัด และ
บทลงโทษท่ีชัดเจนและเป็นธรรมในกรณีท่ีพนักงานท าผิด  8.บริษทัมีการส่งเสริมให้พนักงานได้
เรียนรู้ และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ในองคก์าร 
  2.2 ดา้นงาน 
        จากผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั มีความ
คิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นงาน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยองคป์ระกอบ
ความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นงานประกอบไปดว้ย 1.บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 2.บริษทัมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้สนบัสนุน
การท างานของพนักงานอย่างพอเพียง 3.บริษัทมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถของพนกังาน 4.พนกังานในบริษทัมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย 
  2.3 ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
        จากผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั มีความ
คิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก โดยประกอบไปดว้ยปัจจยัย่อยดงัน้ี 1.บริษทัมีการจดัการวางแผนงานดา้นการพฒันาทรัพยากร
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มนุษยไ์วส้ าหรับแต่ละต าแหน่งงานอยา่งครบถว้นและคลอบคลุม 2.บริษทัมีการจดัท าเอกสารท่ีระบุ
ขีดความสามารถของบริษทัและพนักงาน รวมถึงระบุไวถึ้งความรู้ ความสามารถหรือทักษะและ
คุณลกัษณะของบุคคลท่ีจ าเป็นต่องานนั้นๆ 3.บริษทัมีการเช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบติังานของ
พนกังานไปสู่การฝึกอบรม การพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน 4.บริษทัสามารถท าให้พนกังานรู้สึกวา่
มีความมัน่คงในการท างาน 5.บริษทัมีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพใหก้บัพนกังานท่ีชดัเจน 6.บริษทั
ส่งเสริมให้พนกังานไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่งงานท่ีดีข้ึนในท่ีท างาน 7.บริษทัมี
การจดัท าแผนการฝึกอบรมให้กบัพนักงาน รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 8.บริษทัมี
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของพนกังาน 9.บริษทัมี
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองค์การอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้10.บริษทัมีการดูแล
เร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างเพียงพอ 11.บริษัทส่งเสริมและจัดท ากิจกรรมเพื่อเช่ือม
สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน 12.บริษทัมีการจดัระบบใหค้ าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันา
ความรู้แก่พนกังานส่ิงเหล่าน้ีแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อพนกังานขององคก์าร ส่งผลให้เกิดความรู้สึกท่ี
ดี และเกิดเป็นความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งย ัง่ยืน ตรงกบัแนวคิดของ The Gallup Organization (2002)  
ท่ีกล่าวถึง ความกา้วหน้าในงาน ประกอบไปดว้ยความก้าวหน้า การเรียนรู้และพฒันา ซ่ึงจะท าให้
พนกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร 
  2.4 ดา้นภาวะผูน้ า 
       จากผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั มีความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อองค์การในด้านภาวะผูน้ า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดย
องค์ประกอบความผูกพนัต่อองค์การในดา้นภาวะผูน้ าประกอบไปดว้ย 1. ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผล
การประเมินการท างานให้พนกังานไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 2. ผูบ้งัคบับญัชาให้
ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3. ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ให้พนกังานไดรั้บทราบถึง
ความคาดหวงัในการท างานของพนักงานแต่ละหน่วยงาน 4.ผูบ้ ังคับบัญชามีการแนะน าและให้
แนวทางในการท างานและความกา้วหนา้ให้แก่พนกังาน 5.ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม  6. ผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์กวา้งไกลและน ามาถ่ายทอดให้
พนักงานได้รับทราบซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) ท่ีได้กล่าวถึง
แรงจูงใจท่ีท าให้พนกังานรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ยพนกังาน และความรู้สึกในจิตใจของ
พนกังาน และความสามารถของหวัหนา้งานในการสร้างเง่ือนไขท่ีสามารถสนบัสนุนให้พนกังานเกิด
ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร 
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  3. ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ
บริษัทในภาพรวม 
         จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ 
ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และดา้นภาวะผูน้ า กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผูกพนัของ
พนักงานต่อบริษทัในภาพรวม มีการแปรผนัตามกันในเชิงบวก โดยพบว่าตวัแปรต้นนั้นสามารถ
พยากรณ์ความผูกพนัต่องานได ้ร้อยละ 44.40 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อ
บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
และดา้นภาวะผูน้ า แสดงวา่ความรู้สึกของพนกังานต่อปัจจยัดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
และดา้นภาวะผูน้ า ส่งผลต่อความรู้สึกผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม  
 โดยเม่ือน าปัจจยัทั้ง 3 ดา้นท่ีส่งผลต่อความรู้สึกผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม 
ซ่ึงไดแ้ก่ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละด้านภาวะผูน้ า มาทดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้
ค าถามยอ่ย กบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม พบวา่ ขอ้ค าถามยอ่ยดา้นงาน ท่ีส่งผล
ต่อความรู้สึกผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม ไดแ้ก่ขอ้ค าถาม บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังาน
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้งกับตนเอง บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับ
ความรู้ และความสามารถของพนกังาน และพนกังานในบริษทัมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบาย  ส าหรับข้อค าถามย่อยด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกผูกพนัของ
พนกังานต่อบริษทัในภาพรวม ไดแ้ก่ขอ้ค าถาม บริษทัมีการจดัวางแผนงานดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษยไ์วส้ าหรับแต่ละต าแหน่งงานอยา่งครบถว้นและครอบคลุม บริษทัสามารถท าให้พนกังานรู้สึก
วา่มีความมัน่คงในการท างาน บริษทัมีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพให้กบัพนกังานท่ีชดัเจน บริษทั
มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองค์การอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้และบริษทัส่งเสริม
และจดัท ากิจกรรมเพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน ส าหรับขอ้ค าถามยอ่ยดา้นภาวะผูน้ า ท่ี
ส่งผลต่อความรู้สึกผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวม ไดแ้ก่ขอ้ค าถาม ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้
ผลการประเมินการท างานให้พนกังานไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ และผูบ้งัคบับญัชา
มีการแจง้ใหพ้นกังานไดรั้บทราบถึงความคาดหวงัในการท างานของพนกังานแต่ละหน่วยงาน  
 จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร ดา้นงาน 
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผกูพนัของพนกังานต่อ
บริษทัในภาพรวม และการทดสอบความสัมพนัธ์ในแต่ละขอ้ค าถามยอ่ยของตวัแปรตน้ 3 ดา้นท่ีมีผล
ต่อระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั อย่างมีนัยส าคญั ไดแ้ก่ 
ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า กบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัใน
ภาพรวม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Burke (2003) ซ่ึงกล่าวถึงส่วนประกอบส าคญัท่ีท าให้เกิดความ
ผกูพนัของพนกังาน โดยเรียกวา่ Employee Engagement Index (EEI) ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆ 6 
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ปัจจัยได้แก่  องค์การ(Company) กลุ่มงาน (Work Group) สายอาชีพ  (Career/Profession) ลูกค้า 
(Customer) งานท่ีท า  และผู ้จ ัดการ (Manager) และสอดคล้องกับแนวคิดของ  The Institute for 
Employment Studies (2004) ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความผกูพนัของพนกังาน เกิดจากการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ โอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น โอกาสในการพฒันาในงานองคก์ารให้ความ
สนใจความเป็นอยูข่องพนกังาน ซ่ึงความผกูพนัของพนกังานสามารถแปรผนัไปตามปัจจยัดงักล่าว 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั 
มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี  
 1. พนักงานบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ
ความผูกพนัต่อองค์การทั้ง 4 ปัจจยัอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การในดา้นภาวะผูน้ าสูงท่ีสุด และมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์  ่าท่ีสุด  
 2. ระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยั 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากในทุกปัจจยั โดยเรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี (1) ผูต้อบแบบสอบถามมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่าง
เต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั (2) บริษทัเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ท างานดว้ย (3) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทั
หรือต่อหน้าท่ีการงาน (4) ผูต้อบแบบสอบถามมีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็น
พนักงาน (สมาชิกภาพ) ของบริษทัต่อไป และ (5) ผูต้อบแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า 
และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษทั ตามล าดบั ซ่ึงสามารถน าค่าเฉล่ียน้ีมาท าการแปลผล
ระดบัความผกูพนั และพบวา่พนกังานพนกังานบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั มีความผกูพนัต่อ
องคก์าร (Engaged Employee) ในทุกหวัขอ้ 

 3. เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยในแต่ละองค์ประกอบความผูกพนัจากผลการศึกษาความ
คิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน พบวา่มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่ 52 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั 
 

องค์ประกอบของความ
ผูกพนัต่อองค์การ 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่สูงสุด ค่าเฉลีย่ต า่สุด 

ด้านองค์การ บริษัท มีการถ่ายทอดนโยบายและ      
กลยทุธ์ใหก้บัทุกหน่วยงานอยา่งชดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.79  แปลผล เห็นดว้ยมาก) 

บริษัทมีการเปิดโอกาสและรับฟัง
ความคิดเห็นของพนกังาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.56  แปลผล เห็นดว้ยมาก) 

ด้านงาน บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตนเอง 
(ค่าเฉล่ีย 3.71  แปลผล เห็นดว้ยมาก) 

บ ริษั ท มี ก าร จั ด เต รี ย ม อุ ป ก ร ณ์ 
เค ร่ืองมือ เค ร่ืองใช้สนับสนุนการ
ท างานของพนกังานอยา่งพอเพียง 
(ค่าเฉล่ีย 3.46  แปลผล เห็นดว้ยมาก) 

ด้านการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ 

บริษทัส่งเสริมและจัดท ากิจกรรมเพ่ือ
เช่ือมสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.86  แปลผล เห็นดว้ยมาก) 

บริษัทมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
สามารถแข่งขันกับองค์การอ่ืนใน
ธุรกิจเดียวกนัได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.39  แปลผล เฉยๆ) 

ด้านภาวะผู้น า ผู ้บังคับบัญชามีการแจ้งให้พนักงาน
ได้รับทราบถึงความคาดหวงัในการ
ท างานของพนกังานแต่ละหน่วยงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.77  แปลผล เห็นดว้ยมาก) 

ผูบ้ังคบับญัชาให้ความส าคญักบัเร่ือง
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
(ค่าเฉล่ีย 3.63  แปลผล เห็นดว้ยมาก) 

 
 4. เม่ือพิจารณาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลต่อระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบ
ความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่ 
 - พนกังานระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อ
องค์การในดา้นองค์การและดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดบัเฉย ๆ และมีค่าเฉล่ียระดบั
ความคิดเห็นต ่าท่ีสุดในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 - พนกังานระดบัการศึกษาปริญญาโท มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนั
ต่อองคก์ารในทุกดา้น อยู่ในระดบัเฉย ๆ และมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุดในดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์
 - พนกังานกลุ่มอายุงานมากกวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ
ความผูกพนัต่อองค์การด้านองค์การสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบัในกลุ่มอายุอ่ืนๆ ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นภาวะผูน้ าสูงท่ีสุด 
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 - พนกังานฝ่ายบริหาร มีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์ารในทุก
ดา้น อยูใ่นระดบัเฉย ๆ และมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุดในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 

5. เม่ือพิจารณาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลต่อระดบัความผูกพนัต่อองค์การใน ภาพรวม 
พบวา่ 

- ปัจจยัดา้นเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่อระดบัความผูกพนัของ
พนักงานต่อองค์การในภาพรวม แสดงว่า เพศ ไม่มีผลต่อระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั 
เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนั พบว่า พนกังานเพศชาย มีค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารในภาพรวมสูง กวา่พนกังานเพศหญิง 

- ปัจจยัด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุการท างาน และต าแหน่งงาน มี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่อระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การในภาพรวม 
แสดงว่า ปัจจยัดา้นอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุการท างานและต าแหน่งงาน มีผลต่อ
ระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั  เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนั สรุปไดด้งัน้ี 

พนกังานกลุ่มอายุ 18-25 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์การใน ภาพรวมต ่าท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัทุกกลุ่มอาย ุ

พนกังานกลุ่มสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารใน ภาพรวมต ่าท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัทุกกลุ่มสถานภาพ 

พนักงานกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉล่ียระดับความผูกพนัต่อองค์การใน
ภาพรวมต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัทุกกลุ่มระดบัการศึกษา 

พนักงานกลุ่มอายุการท างานน้อยกว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์การใน
ภาพรวมต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัทุกกลุ่มอายกุารท างาน 

พนกังานฝ่ายบริหาร มีค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวม ต ่ากวา่พนกังาน
ฝ่ายปฏิบติัการ และอยูใ่นระดบัไม่มีความผกูพนัต่อองคก์าร (Not-Engaged Employee) 

6. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั ได้แก่ ด้านงาน ด้านการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นภาวะผูน้ า โดยความคิดเห็นดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
และดา้นภาวะผูน้ า มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบัน้อยกว่า 0.05 ซ่ึงดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สามรถท านายระดบัความผูกพนั
ของพนักงานต่อบริษทัในภาพรวมได้มากท่ีสุด (Beta = 0.303) รองลงมาคือ ด้านภาวะผูน้ า (Beta = 
0.188) และดา้นงาน (Beta = 0.149) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นองค์การ ไม่มีผลต่อระดบัความผูกพนั
ของพนกังานต่อบริษทัในภาพรวมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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5.4 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
จากการศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด     สเป

เชียลต้ี จ  ากดั ในภาพรวมพบวา่ พนกังานมีความผูกพนัต่อบริษทั (Engaged Employee) เม่ือพิจารณา
จากรายละเอียดข้อย่อยต่างๆ ท่ีท าการศึกษาพบว่า บริษทัควรมีการพิจารณาในปัจจยัหลายๆด้าน
เพิ่มเติม เพื่อเป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในดา้นสร้าง
ความผูกพนัให้กบัพนักงานทุกคนในบริษทั เพื่อให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของบริษทั มีความ
ตั้ งใจทุ่มเทในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะร่วมปฏิบัติงานต่อไปกับบริษัท ซ่ึง
รายละเอียดในด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัเหล่าน้ี ย่อมจะส่งผลต่อการเติบโตและประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจของบริษทัด้วยเช่นกัน ผูศึ้กษาจึงรวบรวมและขอน าเสนอ ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์กบับริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั ในการรักษาและพฒันาความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานต่อไป 
 1. ดา้นองคก์าร 
     พนกังานมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นองคก์ารโดยรวม
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก แต่เม่ือพิจารณาขอ้ปัจจยัย่อยมีขอ้ท่ีไดค้่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต ่าสุด คือ 
บริษทัมีการเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าถามปลายเปิด ได้มี
พนกังานให้ขอ้เสนอแนะไวเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้นบริษทัควรพิจารณาในดา้นน้ีเป็นส าคญั แนวทางการ
ด าเนินการ คือ บริษทัตอ้งมีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายและเขา้ถึงพนกังานในทุกระดบั เช่น การ
ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีการท างาน การใช้บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
และควรมีการจดัประชุมตวัแทนพนกังานเพื่อสอบถามความตอ้งการรวมทั้งขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง ส าหรับหัวหน้างาน ควรใกล้ชิดกับพนักงานให้มากยิ่งข้ึนเพื่อเป็นการสร้างความ
ไวว้างใจกบัพนกังาน หัวหน้างานตอ้งเปิดใจและยอมรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทั้ง
ในดา้นดีและไม่ดีพร้อมเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนในการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกบัหัวหน้าได้
อยา่งเท่าเทียม  
 2. ดา้นงาน 
     พนกังานมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นงานโดยรวม และ
ในทุกปัจจยัยอ่ยอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัไดมี้การให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเร่ืองงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีรูปแบบการท างานท่ีสอดคล้องกบันโยบายต่างๆ ไดดี้ รวมทั้งมีการ
มอบหมายงานให้กับพนักงานได้เหมาะสมตรงตามความสามารถ แต่ส าหรับเร่ืองการจดัเตรียม
อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานอย่างเพียงพอ ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียต ่าท่ีสุด บริษทั
ควรน ามาพิจารณาด าเนินการเพื่อให้พนักงานท างานไดส้ะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและก าลงัการผลิตสินคา้ไดอี้กดว้ย ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษทัโดยตรง โดยแนวทางการ
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ด าเนินงานนั้นควรใช้ระดบัหัวหน้างานเป็นคนขบัเคล่ือนและประสานงานระหว่างระดบัพนักงาน
ทัว่ไปกบัระดบับริหาร เพื่อให้การน าเสนอและตดัสินใจเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้นและ
เกิดประสิทธิผลตามท่ีตอ้งการ 
 3. ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
     ปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สามารถพยากรณ์ความผูกพนัของพนกังานต่อ
บริษทัไดม้ากท่ีสุด โดยพนกังานมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก แต่อยา่งไรก็ตามจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีค่าเฉล่ีย
ระดบัความคิดเห็นโดยรวมขององคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการพฒันา ทรัพยากรมนุษย์
มีค่าต ่าท่ีสุดในบรรดาองค์ประกอบทั้ ง 4 ด้าน ซ่ึงปัจจยัด้านบริษัทมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
สามารถแข่งขนักบัองค์การอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได้ มีระดบัความคิดเห็นเฉยๆ ดงันั้นบริษทัควรให้
ความส าคญัในปัจจยัน้ีเป็นล าดบัตน้ๆ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั ควรท าการส ารวจค่าจา้ง
ค่าตอบแทนของบริษทัในกลุ่มธุรกิจคล้ายคลึงกนั เพื่อน ามาพิจารณาก าหนดโครงสร้างค่าจา้งและ
ค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบังานท่ีพนกังานรับผิดชอบ โดยหลงัจากด าเนินการแลว้ เป้าหมาย
คือ พนกังานตอ้งไม่รู้สึกว่ามีความแตงต่างกนัในดา้นผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัธุรกิจใกลเ้คียงกนัอีก
ต่อไป จะท าให้พนกังานไม่คิดจะเปล่ียนงานหรือลาออกจากบริษทัและย่อมส่งผลต่อความผกูพนักบั
องคก์ารมากข้ึนดว้ยอยา่งแน่นอน ส าหรับขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามนั้นพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่
ตอ้งการให้บริษทัจดักิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานไดมี้การท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น งานเล้ียงสังสรรค ์
การท่องเท่ียว การแข่งกีฬา เพื่อเป็นการสร้างความสามคัคี ความผกูพนักนั รู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนั 
ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีบริษทัได้ด าเนินการอยู่แล้วอย่าง
ต่อเน่ืองโดยมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียสูงท่ีสุด โดยบริษทัตอ้งให้ความส าคญัพร้อมส่งเสริม สนบัสนุน 
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและให้มีความยงัยืนแบบน้ีต่อไป เพื่อให้พนักงานมีความผูกพนักับ
องคก์ารในระดบัท่ีดีแบบน้ีตลอดไปเช่นกนั 
 นอกจากน้ี ควรมีการส่งเสริมความรู้ใหก้บัพนกังานทุกระดบัไดรั้บการอบรมตามหนา้ท่ี
อย่างทัว่ถึง โดยการให้พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถหรือบุคคลภายนอกมาให้ความรู้  โดยมีการ
สอบถามถึงความตอ้งการของพนักงานว่าตอ้งการการอบรมในต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบหรือการ
สร้างเสริมทกัษะในดา้นใด หรือการทดสอบความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีต าแหน่งงาน เพื่อท าให้
ทราบว่าพนักงานท่ีปฏิบติังานอยู่นั้นมีความเช่ียวชาญหรือขาดทกัษะในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือไม่ โดยผูบ้งัคบับญัชาสามารถเลือกการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการพฒันาทั้งเร่ืองงานและ
เร่ืองทศันคติท่ีพนกังานควรมีต่อองคก์าร ท าให้เกิดภาคภูมิใจและมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์าร 
ส่งผลให้มีความภกัดี องคก์ารท่ีมีการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีจะสามารถสร้างทศันคติในแง่บวกต่อ
พนกังาน ซ่ึงส่งผลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์ารท่ีเพิ่มข้ึน 
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 4. ดา้นภาวะผูน้ า 
     พนักงานมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การด้านภาวะ ผูน้ า 
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และองค์ประกอบความผูกพนัทางดา้นภาวะผูน้ า มีค่าเฉล่ีย ระดบั
ความคิดเห็นโดยรวมสูงท่ีสุดในบรรดาองคป์ระกอบความผกูพนัทั้ง 4 ดา้น ท าให้ทราบไดว้า่หวัหน้า 
หรือผูบ้งัคบับญัชา มีผลต่อความผกูพนักบัองค์การเป็นอยา่งมาก ดงันั้น พนกังานมีต าแหน่งหัวหน้า
งาน ตั้งแต่หวัหนา้งานระดบัตน้ ผูบ้ริหารสูงสุดของแต่ละส่วนงานจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
ควรรักษาบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ท่ีดีเช่นน้ีไวพ้ร้อมทั้งมีปรับปรุงและพฒันาการท างาน
อยูต่ลอดเวลา ตอ้งเป็นผูน้ าท่ีเก่งทั้งคนและงาน มีผลงานเป็นท่ียอมรับของพนกังาน สามารถเป็นผูน้ าท่ี
น าพาพนกังานร่วมกนัขบัเคล่ือนองค์การให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารร่วมกนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้ าในแต่ละส่วนงาน ควรให้ความส าคญักบัเร่ืองการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นล าดบัแรก เพราะปัจจยัด้านน้ีมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นต ่าท่ีสุด โดย
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีการประสานงานกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เพื่อจดัหาหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีดีและ
เหมาะสมกบัพนักงานให้ครอบคลุมทุกต าแหน่งงานโดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีการสนับสนุนและให้
ความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงก าหนดให้มีแผนการอบรมและการสอนงานหรือ On the job 
training (OJT) จากส่วนงานตน้สังกดัเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กบัพนกังานทั้งในดา้น
การอบรมหลกัสูตรบงัคบัและการอบรมท่ีเก่ียวกบังานประจ าของตนเอง ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ภาวะผูน้ า
มีความส าคญัเป็นอยา่งมากกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
 นอกจากน้ี ผูบ้งัคบับญัชาควรท่ีจะเพิ่มความส าคญัในเร่ืองของทรัพยากรมนุษยใ์ห้มาก
ยิง่ข้ึน เพราะพนกังานเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญัท่ีสุดในองคก์าร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้องคก์าร
ขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้การใหค้วามส าคญักบัเร่ืองทรัพยากรมนุษยน์ั้น ยงัรวมถึงเร่ือง
ของการท่ีผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลในดา้นของการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละตอ้งส่ือสาร
และถ่ายทอดเป้าหมายในการท างานให้พนักงานไดรั้บทราบโดยทัว่ถึง เพื่อให้พนกังานสามารถได้
รับทราบและปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกบัวิสัยทศัน์ขององคก์าร และนอกจากน้ี การให้ค  าแนะน า
และแนวทางในการท างานให้แก่พนกังานก็เป็นเร่ืองส าคญัเช่นกนั เม่ือพนกังานมีปัญหาก็ไม่ทราบวา่
จะต้องท าอย่างไร การได้รับค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชานั้น นอกจากจะท าให้พนักงานสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถแลว้ ยงัสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัพนักงาน เพราะ
พนกังานจะคิดวา่ผูบ้งัคบับญัชาไดใ้ห้ความส าคญัในตวัของพนกังาน และใส่ใจในเร่ืองการท างานของ
พนกังาน สร้างความเป็นกนัเองใหก้บัพนกังานเพิ่มข้ึน เป็นการสร้างประสิทธิภาพในการท างานใหก้บั
องคก์าร 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้จ ากดั 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา
เร่ือง ความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัพรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั 
           ผูศึ้กษาขอความกรุณาจากท่านในการกรอกแบบสอบถามตามความคิดเห็น หรือ
ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของท่านมากท่ีสุด ขอ้มูลท่ีไดรั้บถือเป็นขอ้มูลผลงานทางวชิาการ และค าตอบของ
ท่านจะถือเป็นความลบัและน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วาม
ร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามน้ี 
 
แบบสอบถามฉบับนี ้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร 
ส่วนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง    หน้าข้อความทีต่รงกบัความเป็นจริงเกี่ยวกบัตัวท่านมากทีสุ่ด
เพยีง 1 

 

เพศ                                         
 ชาย  

 

         
 

    
หญิง  

      
 

อาย ุ                                                                            
 

18 - 25 ปี         
 

         
 

    26 - 35 ปี 
 

                                                                        
 

36 - 45 ปี   
 

         
 

    46 ปีข้ึนไป 

      
 

สถานภาพสมรส                                         
 โสด  

 

         
 

    
สมรส  

 

                                                                        
 

หยา่ร้าง / หมา้ย                   
      
 

ระดบัการศึกษา                                           
 

ต ่ากวา่ ม.6  
 

         
 

    ม.6 / ปวช. 
 

                                                                        
 

อนุปริญญา  / ปวส.          
 

         
 

    ปริญญาตรี 

 
อายกุารท างาน      
 

                                                                       
 

นอ้ยกวา่ 1 ปี          
 

         
 

    1 - 5 ปี 
 

                                                                       
 

6 - 10 ปี  
 

         
 

    11 - 15 ปี 
 

                                                                        
 

มากกวา่ 15 ปี             

ต าแหน่งงาน      
 

                                                                       
 

ฝ่ายปฏิบติัการ  
 

         
 

    ฝ่ายบริหาร 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ 
โปรดพิจารณาขอ้ความจากค าถามและกรุณาเติมเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง 1 ขอ้ 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

  ระดบัความคิดเห็น 

  เห็นดว้ย เห็นดว้ย เฉยๆ เห็นดว้ย เห็นดว้ย 

  มากท่ีสุด มาก   นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1 ด้านองค์การ             

1.1 
บริษทัมีการถ่ายทอดนโยบายและ
กลยทุธ์ใหก้บัทุกหน่วยงาน           

  อยา่งชดัเจน             

1.2 
บริษทัจดัใหมี้ช่องทางเพ่ือใช้
ส่ือสารกบัพนกังานไดอ้ยา่ง           

  สะดวกและเขา้ถึงทุกระดบั             

1.3 
บริษทัมีการเปิดโอกาสและรับฟัง
ความคิดเห็นของพนกังาน           

1.4 
นโยบายและกลยทุธ์ของแต่ละ
หน่วยงานมีความสอดคลอ้งและ           

  
เช่ือมโยงมาจากนโยบายและกล
ยทุธ์ของบริษทั           

1.5 
บริษทัมีระบบมาตรฐานการ
ท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี           

1.6 
บริษทัมีการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมปลอดภยัใหก้บั           

  พนกังาน             

1.7 
บริษทัมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี
เคร่งครัดและบทลงโทษท่ีชดัเจน           

  
และเป็นธรรมในกรณีท่ีพนกังาน
ท าผิด           

1.8 
บริษทัมีการส่งเสริมใหพ้นกังาน
ไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค ์           

  ส่ิงใหม่ๆ ในองคก์าร             
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

  ระดบัความคิดเห็น 

  เห็นดว้ย 
มากท่ีสุด 

เห็นดว้ย 
มาก 

เฉยๆ 
  

เห็นดว้ย 
นอ้ย 

เห็นดว้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

  

2 ด้านงาน             

2.1 
บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจในงาน           

  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง             

2.2 
บริษทัมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชส้นบัสนุนการ           

  ท างานของพนกังานอยา่งพอเพียง           

2.3 
บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสม
กบัความรู้ และความ           

  สามารถของพนกังาน             

2.4 
พนกังานในบริษทัมีรูปแบบการท างานท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบาย           

3 ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์             

3.1 
บริษทัมีการจดัวางแผนงานดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ว ้           

  
ส าหรับแต่ละต าแหน่งงานอยา่งครบถว้น
และครอบคลุม           

3.2 
บริษทัมีการจดัท าเอกสารท่ีระบุขีด
ความสามารถของบริษทั           

  
และพนกังาน รวมถึงระบุไวถึ้งความรู้ 
ความสามารถหรือทกัษะ           

  
และคุณลกัษณะของบุคคลท่ีจ าเป็นต่อ
งานนั้นๆ           

3.3 
บริษทัมีการเช่ือมโยงผลการประเมินการ
ปฏิบติังานของพนกังาน           

  
ไปสู่การผึกอบรม การพฒันาและการ
จ่ายค่าตอบแทน           
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

  ระดบัความคิดเห็น 

  เห็นดว้ย 
มากท่ีสุด 

เห็นดว้ย 
มาก 

เฉยๆ 
  

เห็นดว้ย 
นอ้ย 

เห็นดว้ย 
นอ้ยท่ีสุด 

  

3.4 
บริษทัสามารถท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่มี
ความมัน่คงในการท างาน           

3.5 
บริษทัมีเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพ
ใหก้บัพนกังานท่ีชดัเจน           

3.6 
บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้โอกาสท่ี
จะเรียนรู้และเติบโตไป           

  สู่ต  าแหน่งงานท่ีดีข้ึนในท่ีท างาน             

3.7 
บริษทัมีการจดัท าแผนการฝึกอบรม
ใหก้บัพนกังาน รวมทั้งมี           

  การปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม           

3.8 
บริษทัมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมและเหมาะสมกบั           

  ก าลงัความสามารถของพนกังาน             

3.9 
บริษทัมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
สามารถแข่งขนักบัองคก์าร           

  อ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้             

3.10 
บริษทัมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของ
พนกังานอยา่งเพียงพอ           

3.11 

บริษทัส่งเสริมและจดัท ากิจกรรม
เพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพท่ีดี 
ระหวา่งพนกังาน      

3.12 

บริษทัมีการจดัระบบใหค้ าปรึกษา
ดา้นการท างานและการพฒันา
ความรู้แก่พนกังาน      
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ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 

  ระดบัความคิดเห็น 

  เห็นดว้ย เห็นดว้ย เฉยๆ เห็นดว้ย เห็นดว้ย 

  มากท่ีสุด มาก   นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

4 ด้านภาวะผู้น า             

4.1 

ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผลการประเมินการ
ท างานใหพ้นกังานไดรั้บทราบถึงผลการ
ท างานอยา่งสม ่าเสมอ           

4.2 
ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์           

4.3 ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ใหพ้นกังานไดรั้บ
ทราบถึงความคาดหวงัในการท างานของ
พนกังานแต่ละหน่วยงาน 

          

            

4.4 ผูบ้งัคบับญัชามีการแนะน าและใหแ้นวทาง
ในการท างานและความกา้วหนา้ใหแ้ก่
พนกังาน 

          

            

4.5 
ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังานอยา่งมีเหตผุลและเป็นธรรม           

4.6 
ผูบ้งัคบับญัชามีวสิยัทศัน์กวา้งไกลและน ามา
ถ่ายทอดใหพ้นกังานไดรั้บทราบ           

5 
ความผูกพนัของพนกังานต่อบริษัทใน
ภาพรวม           

5.1 
ท่านมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ และยอมรับ
ต่อเป้าหมาย และค่านิยมของบริษทั           

5.2 
ท่านมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชนข์องบริษทัเป็นหลกั           

5.3 

ท่านมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไว้
ซ่ึงความเป็นพนกังาน (สมาชิกภาพ) ของ
บริษทัต่อไป           

5.4 

ท่านมีความพร้อมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลง
ท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่ต่อบริษทัหรือตอ่หนา้ท่ีการ
ท างาน           

5.5 
บริษทัเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุด ท่ีท่านเลือก
ท างานดว้ย           
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกับ “การสร้างความผูกพนัต่อองค์การ” บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้
จ ากดั 
..............................................................................................................................................................          
..............................................................................................................................................................          
..............................................................................................................................................................          
..............................................................................................................................................................          
..............................................................................................................................................................          
..............................................................................................................................................................          
..............................................................................................................................................................          
..............................................................................................................................................................          
..............................................................................................................................................................          
..............................................................................................................................................................          
..............................................................................................................................................................          
..............................................................................................................................................................          

 
 

** ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ** 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ – นามสกุล   นายชยัวฒัน์  เหล่าสันติสุข  
 

วนั เดือน ปีเกดิ  12  กุมภาพนัธ์  2521 
 

ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2552 ส าเร็จการศึกษาปริญญาคหกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ปีการศึกษา 2542  ส าเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร    
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2538  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จงัหวดันครปฐม 

 
ประวตัิการท างาน  พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั        ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต  

             บริษทั พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลต้ี จ  ากดั   
พ.ศ. 2549 - 2550  ผูจ้ดัการส่วนผลิต 

 บริษทั ยเูน่ียนโฟรเซนโปรดกัส์ จ  ากดั 
พ.ศ. 2547 - 2548  ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน 

 บริษทั ไมทต้ี์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
พ.ศ. 2545 - 2546  หวัหนา้แผนกผลิต 

 บริษทั พทัยาฟู้ ด อินดสัตรี จ  ากดั 
พ.ศ. 2543 - 2544  หวัหนา้แผนกผลิต 

              บริษทั ดชัมิลล ์จ  ากดั 

 


