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ในสถานการณ์ปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากข้ึน บริษทัท่ีมีความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจะสามารถอยูร่อดได ้ บริษทัต่างๆ จึงควรพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีความ
จ าเป็นต่อธุรกิจปัจจยัท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมการผลิตมีดว้ยกนัหลายปัจจยั เช่น เงินทุน วตัถุดิบ 

โรงงาน เคร่ืองจกัร เทคโนโลยี และแรงงานหรือปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัมาก มนุษยห์รือบุคคลากรภายในบริษทัถือเป็นทุนท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดในการด าเนิน
กิจการของบริษทั หลายบริษทัประสบความส าเร็จทางธุรกิจดว้ยการให้ความส าคญักบัการพฒันา
และรักษาทรัพยากรมนุษย์ของบริษทัจนท าให้พนักงานเกิดความผูกพนักับองค์การ การท าให้
พนักงานมีความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การเป็นเร่ืองท่ีมีการพูดถึงกันมาเป็นระยะเวลานานในกลุ่ม
เจา้ของธุรกิจและผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองการเพิ่มผลการปฏิบติังาน โดยการให้รางวลั การ
ลงโทษ และการส่ือสารท่ีดีต่อพนกังาน ปัจจุบนัองค์การหลายแห่งให้ความส าคญักบัการลงทุน 

เพื่อให้พนกังานมีความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงแทจ้ริงแล้วการท าให้พนกังานมีความผูกพนัธ์ต่อ
องค์การคือ การสร้างความสุขและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน หากพนกังานรู้วา่องคก์ารก าลงั
ด าเนินการไปในทิศทางใด และรับรู้ไดว้า่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นก าลงัส าคญัส าหรับองคก์าร ส่ิง
ต่าง ๆ เหล่าน้ีก็จะเป็นผลดีต่อองคก์ารในภาพรวมและในระยะยาว ความสามารถขององคก์ารใน
การผลกัดนัใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการบรรลุผล
การปฎิบติังานในระดบัสูง และผลงานท่ีเป็นเลิศทางธุรกิจ ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานจะ
คงอยู่คู่กบัองค์การและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดสินค้าและบริการ ซ่ึงเป็นมากกว่าการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังาน ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานจึงเป็นส่ิงส าคญั
ท่ีทุก ๆ องคก์ารตอ้งรักษาไวเ้พื่อน าไปสู่การสร้างก าไรสูงสุดใหก้บัองคก์าร  

บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 482 หมู่ 1 ซอยผกูมิตร ถนนรถรางเก่า ต าบล
ส าโรงใต ้ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2517 นบัมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 37 ปี โดยประกอบธุรกิจผลิต  
ส่วนประกอบผงปรุงแต่งอาหาร แบ่งเป็น ผงปรุงรส เกล็ดขนมปัง เคร่ืองแกง ซอสปรุงรส จ าหน่าย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการส่งออกไปยงั สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และ
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ประเทศในแถบเอเชีย ในปัจจุบนัมีพนกังานทั้งส้ิน รวม 482 คน แบ่งเป็นพนกังาน  ส านกังาน 110 
คน พนกังานประจ าโรงงาน 372 คน เป็นผูช้าย 224 คน ผูห้ญิง 258 คน  แบ่งการท างาน ดงัน้ี แผนก
ผลิต แผนกรับประกนัคุณภาพ แผนกวิศวกรรม แผนกวางแผนการผลิต แผนกจดัซ้ือ แผนกบุคคล 
แผนกบญัชีและสารสนเทศ แผนกการตลาด (บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั,ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, 
2553)   เน่ืองจากเป็นโรงงานผลิตอาหารจึงมีความจ าเป็นตอ้งใช้พนกังานท่ีมีความสามารถตาม
สาขาอาชีพ และพนกังานปฏิบติัการท่ีมีทกัษะจ านวนมากเพื่อผลิตสินคา้ให้ไดคุ้ณภาพและปริมาณ
ตามเป้าหมาย  จากผลด าเนินการท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะพฒันา และรักษาทรัพยากรมนุษย์
ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนและผลกัดนัให้องค์การสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน แต่
ทางบริษทัฯ มีอตัราการเปล่ียนงานในปี พ.ศ. 2552 ท่ี 8.13% และในปี พ.ศ. 2553 ท่ี 13.69% (บริษทั 
โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั,ฝ่ายทรัพยากรมนุษย,์ 2553) ซ่ึงการมีอตัราการเปล่ียนงานของพนกังานท่ีเพิ่มข้ึน
เป็นสัญญาณลบท่ีท าให้ผูบ้ริหารของบริษทัเกิดความกงัวลและอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของบริษทัในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงทุนสอนงานแก่พนักงานให้เกิดความ
ช านาญเป็นระยะเวลานาน รวมถึงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาคดัเลือกบุคลากรใหม่ และ
เสียเวลาในการสอนงานพนกังานใหม่ให้เกิดความช านาญในการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของ
องคก์าร  

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้สนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน 
บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั  เพื่อจะท าใหบ้ริษทัทราบถึงระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาพนกังานในองคก์าร
ใหมี้ประสิทธิภาพอยูก่บัองคก์ารไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร บริษทั 
โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั  

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.  ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อ
องคก์าร บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั 

2.  สามารถน าข้อมูลท่ีได้ใช้เป็นแนวทางให้กับผูบ้ริหารในการปรับปรุงและ
พฒันาการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานจนท าใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายของบริษทัฯ 
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นิยำมศัพท์ 
ควำมผูกพนั หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้สึกผกูพนัและแสดงพฤติกรรมต่อองคก์าร

ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่โดยมีความเตม็ใจและมีทศันคติในทางบวกต่อองคก์าร 
  ปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร  หมำยถึง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ

งาน  4  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นองคก์าร ดา้นงาน ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นภาวะผูน้ า 
 พนักงำน หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานอยูใ่น  บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั ตั้งอยูเ่ลขท่ี482 หมู่ 
1 ซอยผกูมิตร ถนนรถรางเก่า ต าบลส าโรงใต ้อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
 1. พนักงำนส ำนักงำน หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานอยูใ่นบริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั ดา้น
การบริหารส านกังาน ไดแ้ก่ กลุ่มฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ ฝ่ายขายและการตลาด และฝ่ายประกนัคุณภาพ 
 2.  พนักงำนประจ ำโรงงำน หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานอยูใ่นบริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั 
ดา้นการผลิต ไดแ้ก่ กลุ่มฝ่ายโครงการตน้น ้า ฝ่ายผลิต และฝ่ายคลงัและวตัถุดิบ 

 

 


