
 
บทที ่5  

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ 

จ ากดั   ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือพนกังานของบริษทัโกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั จ านวน 220 ราย  โดย

แบ่งเป็นพนกังานท่ีท างานประจ าในโรงงาน จ านวน 170 ราย  พนกังานท่ีท างานในฝ่ายส านกังาน 

จ านวน 50 ราย  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่

ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ

ดงัน้ี 

 
สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 64.55 

มีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 46.36  มีสถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 52.27 มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 
10,000 บาท ร้อยละ 55.45   การศึกษาอยู่ในระดบัม.6/ปวช. ร้อยละ 44.55 ท างานเป็นพนกังาน
ประจ าโรงงาน ร้อยละ 77.27  และระยะเวลาในการท างาน ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 40.00  
 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ 
จ ากดั  

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั
ทั้ง 4 ดา้น ในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย 3.55) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ดา้นองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.44) ดา้นงาน (ค่าเฉล่ีย 3.41) และดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์(ค่าเฉล่ีย 3.27)  

ด้านองค์การ  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากไดแ้ก่บริษทัฯมีการจดัระบบวิธีการ
ท างานอยา่งเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 3.56) บริษทัฯมีการถ่ายทอด
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นโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัทุกฝ่ายอยา่ง ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.54) บริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดลอ้มใน
ท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัใหก้บัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.51) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ บริษทัฯจดัให้มีช่องทางเพื่อใชส่ื้อสารกบัพนกังานไดเ้หมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
นโยบายและกลยทุธ์ของแต่ละแผนกมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของ
บริษทัๆ(ค่าเฉล่ีย 3.46) บริษทัฯมีการส่งเสริมให้พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆให้
เกิดข้ึนในองคก์าร(ค่าเฉล่ีย 3.33) และ บริษทัฯมีการเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นของพนกังาน(ค่าเฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั 

ด้านงาน  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในภาพรวมในระดับเฉยๆ 

(ค่าเฉล่ีย 3.41) ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ พนกังานมีรูปแบบ

การท างานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.60) บริษทัมี

การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน(ค่าเฉล่ีย 3.50) และมีความ

คิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ได้แก่ บริษทัฯมีการจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการ

ท างานของพนกังานอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.37) และบริษทัฯมีการให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.19) ตามล าดบั 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียใน
ภาพรวมในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.27) ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก 
ไดแ้ก่ บริษทัฯสามารถท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.61) และมีความ
คิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆไดแ้ก่  บริษทัฯมีการจดัท าแผนฝึกอบรมให้กบัพนกังานตามความ
เหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.49) บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของ
พนกังานอย่างเพียงพอ(ค่าเฉล่ีย 3.49) บริษทัฯมีเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพให้กบัพนกังานท่ี
ชัดเจน(ค่าเฉล่ีย 3.31) บริษทัฯมีการจดัการวางแผนด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ไวอ้ย่าง
เหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 3.31) บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนใน
ธุรกิจเดียวกนัได(้ค่าเฉล่ีย 3.23) บริษทัฯมีการจดัการระบบให้ค าปรึกษาดา้นการท างานและการ
พฒันาความรู้แก่พนักงาน(ค่าเฉล่ีย 3.23) บริษทัฯมีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน(ค่าเฉล่ีย 3.17) บริษทัฯมีการเช่ือมโยงการประเมินการปฎิบติังาน
ของพนกังานไปสู่การฝึกอบรมการพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน(ค่าเฉล่ีย 3.15) มีการแจง้ผลการ
ประเมินใหพ้นกังานไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ(ค่าเฉล่ีย 3.15) บริษทัฯส่งเสริมให้
พนกังานไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างาน(ค่าเฉล่ีย 3.14) บริษทั
ฯมีการก าหนดกรอบแนวทางในการวดัความสามารถทั้งดา้นองค์การและพนกังาน(ค่าเฉล่ีย 3.12) 
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และบริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถ
ของพนกังาน(ค่าเฉล่ีย 3.11)  

ด้านภาวะผู้น า   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ 
(ค่าเฉล่ีย 3.55) ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ หวัหนา้งานมีการส่ือสารถึง
ความหวงัในการท างานของพนกังานให้รับทราบ(ค่าเฉล่ีย 3.62) หวัหนา้งานมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งและ
น ามาถ่ายทอดให้พนกังานไดรั้บทราบ(ค่าเฉล่ีย3.57) หัวหน้างานมีการให้ค  าแนะน าและแนวทาง
ด้านความก้าวหน้าและการพัฒนาการท างานให้แก่พนักงาน(ค่าเฉล่ีย 3.55) หัวหน้างานให้
ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนกังานทุกคน(ค่าเฉล่ีย 3.50) และหวัหนา้งานมี
การรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม(ค่าเฉล่ีย 3.50) 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ 

จ ากดั  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน   ระดับการศึกษา  ต าแหน่งงาน  และระยะเวลาท างาน 
 3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ 
จ ากดั  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน    

ด้านองค์การ  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท มีความคิดเห็น
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.44)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็น
ดว้ยมาก ไดแ้ก่ บริษทัฯ มีการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอย่างเหมาะสมและปลอดภยัให้กบั
พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.54)บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกฝ่ายอย่างชัดเจน  
(ค่าเฉล่ีย 3.52)บริษทัฯมีการจดัระบบวิธีการท างานอย่างเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 3.51) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่  นโยบายและกลยุทธ์ของ
แต่ละแผนกมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทัๆ (ค่าเฉล่ีย 3.48)
บริษทัฯจดัให้มีช่องทางเพื่อใช้ส่ือสารกับพนักงานได้เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.46) บริษทัฯมีการ
ส่งเสริมให้พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆให้เกิดข้ึนในองค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.37)  และ
บริษัทฯมีการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.21) 
 ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 10,000 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
องคก์ารโดยรวมในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.44)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็น
ดว้ยมาก ไดแ้ก่บริษทัฯมีการจดัระบบวิธีการท างานอย่างเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.63)บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกฝ่ายอย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.55)บริษทัฯจดัใหมี้ช่องทางเพื่อใชส่ื้อสารกบัพนกังานไดเ้หมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.52) และมี
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ความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ได้แก่  บริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอย่าง
เหมาะสมและปลอดภยัให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.47)นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละแผนกมีความ
สอดคล้องแงะเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทัๆ (ค่าเฉล่ีย 3.44) บริษทัฯมีการ
ส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.29) บริษทัฯ
มีการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน  (ค่าเฉล่ีย 
3.21) 

ด้านงาน ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นต่อ
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.38)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็น
ดว้ยมาก ไดแ้ก่พนกังานมีรูปแบบการท างานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.59) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่   บริษทัมีการมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.48)บริษทัฯมีการจดัเตรียมอุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการท างานของพนักงานอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.30)บริษัทฯมีการให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.16) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 10,000 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
งานโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.45)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบั
เห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่พนกังานมีรูปแบบการท างานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
ขององค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.60) บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของ
พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.54)  และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่  บริษทัฯมีการจดัเตรียม
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของพนกังานอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.46) บริษทัฯมีการให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.21) 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 10,000 
บาท มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.29)   ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมี
ค่าเฉล่ียในระดบัเห็นด้วยมาก ได้แก่ บริษทัฯสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมัน่คงในการ
ท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.59) บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
3.56) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ได้แก่  บริษทัฯมีการจดัท าแผนฝึกอบรมให้กบั
พนักงานตามความเหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.39) บริษัทฯมีเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในอาชีพใหก้บัพนกังานท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.33) บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทน
ท่ีสามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้(ค่าเฉล่ีย 3.31) บริษทัฯมีการจดัการวางแผนดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.30) บริษทัฯมีการเช่ือมโยงการประเมินการ
ปฏิบติังานของพนกังานไปสู่การฝึกอบรมการพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน (ค่าเฉล่ีย 3.28) บริษทั
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ฯมีการจดัการระบบใหค้ าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.28) มี
การแจง้ผลการประเมินให้พนักงานได้รับทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.23) 
บริษทัฯมีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.19) 
บริษทัฯมีการก าหนดกรอบแนวทางในการวดัความสามารถทั้งดา้นองคก์ารและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 
3.16) บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถ
ของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.11) บริษทัฯส่งเสริมให้พนกังานไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่
ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.08) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 10,000 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.24)   ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมี
ค่าเฉล่ียในระดบัเห็นด้วยมาก ได้แก่บริษทัฯสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมัน่คงในการ
ท างาน  (ค่าเฉล่ีย 3.63) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่  บริษทัฯมีการจดัท าแผน
ฝึกอบรมให้กบัพนกังานตามความเหมาะสมของหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  (ค่าเฉล่ีย 3.60)บริษทัฯมี
การดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานอยา่งเพียงพอ  (ค่าเฉล่ีย 3.40)บริษทัฯมีการจดัการวางแผน
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.32)บริษทัฯมีเส้นทางความกา้วหนา้ใน
อาชีพให้กบัพนกังานท่ีชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 3.29)บริษทัฯส่งเสริมให้พนกังานไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้
และเติบโตไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างาน  (ค่าเฉล่ีย 3.21)บริษัทฯมีการจัดการระบบให้
ค  าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่พนกังาน  (ค่าเฉล่ีย 3.16)บริษทัฯมีการส่งเสริม
และจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนกังาน  (ค่าเฉล่ีย 3.14)บริษทัฯมีระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้ (ค่าเฉล่ีย 3.13)บริษทัฯมีระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของพนกังาน  (ค่าเฉล่ีย 
3.11)บริษทัฯมีการก าหนดกรอบแนวทางในการวดัความสามารถทั้งด้านองค์การและพนักงาน   
(ค่าเฉล่ีย 3.08) มีการแจง้ผลการประเมินให้พนกังานได้รับทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ  
(ค่าเฉล่ีย 3.06)บริษทัฯมีการเช่ือมโยงการประเมินการปฏิบติังานของพนกังานไปสู่การฝึกอบรมการ
พฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน  (ค่าเฉล่ีย 2.99) 

ด้านภาวะผู้น า  ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท มีความคิดเห็น
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็น
ด้วยมาก ได้แก่หัวหน้างานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของพนักงานให้รับทราบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.63)หัวหน้างานมีการให้ค  าแนะน าและแนวทางดา้นความก้าวหน้าและการพฒันาการ
ท างานใหแ้ก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.57) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่  หวัหนา้งาน
ให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนกังานทุกคน (ค่าเฉล่ีย 3.49) หวัหนา้งานมี
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วิสัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดให้พนกังานไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.49)หวัหนา้งานมีการรับฟัง
ความคิดเห็นของพนกังานทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.39) 

ผูต้อบแบบสอบถามรายไดต่้อเดือน 10,000 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60)   ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมี
ค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมากหัวหน้างานมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดให้พนกังานไดรั้บ
ทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.67)หวัหนา้งานมีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็น
ธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.64)หวัหนา้งานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของพนกังานให้รับทราบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.60)หัวหน้างานมีการให้ค  าแนะน าและแนวทางดา้นความก้าวหน้าและการพฒันาการ
ท างานใหแ้ก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.54)หวัหนา้งานให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
แก่พนกังานทุกคน (ค่าเฉล่ีย 3.52) 
 

3.2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ 
จ ากดั  จ าแนกตามระดับการศึกษา  

ด้านองค์การ  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็น
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.43)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็น
ดว้ยมาก ไดแ้ก่ บริษทัฯมีการจดัระบบวิธีการท างานอยา่งเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยูใ่น
ระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.55)บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกฝ่ายอย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.52) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ได้แก่บริษทัฯจดัให้มีช่องทางเพื่อใช้
ส่ือสารกบัพนกังานไดเ้หมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.49)  บริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่ง
เหมาะสมและปลอดภยัให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.49)นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละแผนกมีความ
สอดคล้องแงะเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทัๆ (ค่าเฉล่ีย 3.43)บริษัทฯมีการ
ส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆให้เกิดข้ึนในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.35)บริษทัฯ
มีการเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.20) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
องคก์ารโดยรวมในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.48)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็น
ดว้ยมาก ไดแ้ก่บริษทัฯมีการจดัระบบวิธีการท างานอย่างเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.60)บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกฝ่ายอย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละแผนกมีความสอดคลอ้งแงะเช่ือมโยงมาจากนโยบาย
และกลยุทธ์ของบริษัทๆ (ค่าเฉล่ีย 3.58)บริษัทฯมีการสร้างสภาพแวดล้อมในท่ีท างานอย่าง
เหมาะสมและปลอดภยัให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.58) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ 
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ไดแ้ก่บริษทัฯจดัให้มีช่องทางเพื่อใชส่ื้อสารกบัพนกังานไดเ้หมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.46)บริษทัฯมีการ
เปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.27) และ
บริษทัฯมีการส่งเสริมให้พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆให้เกิดข้ึนในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 
3.25) 
 

ด้านงาน  ผูต้อบแบบสอบถามระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็น
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.35)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็น
ดว้ยมาก ไดแ้ก่ พนกังานมีรูปแบบการท างานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
องค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.54) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ บริษทัมีการมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.48) บริษทัฯมีการจดัเตรียม
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของพนกังานอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.27) บริษทัฯมีการให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง  (ค่าเฉล่ีย 3.12) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
งานโดยรวมในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.48)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ย
มาก ได้แก่พนักงานมีรูปแบบการท างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคล้องกบันโยบายของ
องค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.79) บริษทัฯมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการท างานของ
พนักงานอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.73) บริษัทมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.60) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ บริษทั
ฯมีการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.42) 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรี มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.28)   ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมี
ค่าเฉล่ียในระดบัเห็นด้วยมาก ได้แก่ บริษทัฯสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมัน่คงในการ
ท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.58)บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
3.51) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ได้แก่ บริษทัฯมีการจดัท าแผนฝึกอบรมให้กบั
พนักงานตามความเหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.47) บริษัทฯมีเส้นทาง
ความกา้วหน้าในอาชีพให้กบัพนกังานท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.34) บริษทัฯมีการจดัการวางแผนดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วอ้ยา่งเหมาะสม  (ค่าเฉล่ีย 3.32) บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
สามารถแข่งขนักบัองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได้ (ค่าเฉล่ีย 3.27) บริษทัฯมีการจดัการระบบให้
ค  าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.26) บริษทัฯมีการเช่ือมโยง
การประเมินการปฏิบติังานของพนักงานไปสู่การฝึกอบรมการพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน 
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(ค่าเฉล่ีย 3.23)  มีการแจง้ผลการประเมินให้พนกังานไดรั้บทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย 3.18) บริษทัฯมีการก าหนดกรอบแนวทางในการวดัความสามารถทั้งด้านองค์การและ
พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.15) บริษทัฯมีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง
พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.12) บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่
ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.11) บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรม
และเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของพนกังาน  (ค่าเฉล่ีย 3.10) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.24)   ในปัจจยัย่อยมีความ
คิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่บริษทัฯสามารถท าให้พนกังานรู้สึกวา่มีความมัน่คงใน
การท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.73) บริษทัฯมีการจดัท าแผนฝึกอบรมให้กบัพนกังานตามความเหมาะสมของ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.54) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ บริษทัฯมี
การดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.42)บริษทัฯมีการส่งเสริมและ
จดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.33) บริษทัฯมีการจดัการ
วางแผนด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ไวอ้ย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.27) บริษทัฯส่งเสริมให้
พนกังานไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.25)บริษทั
ฯมีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพให้กบัพนกังานท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.19) บริษทัฯมีระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.15)
บริษทัฯมีการจดัการระบบให้ค  าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 
3.13)บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักับองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.10)มีการแจง้ผลการประเมินให้พนักงานได้รับทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย 3.06) บริษทัฯมีการก าหนดกรอบแนวทางในการวดัความสามารถทั้งดา้นองค์การและ
พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.06) และบริษทัฯมีการเช่ือมโยงการประเมินการปฏิบติังานของพนกังานไปสู่
การฝึกอบรมการพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน (ค่าเฉล่ีย 2.88) 

ด้านภาวะผู้น า  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็น
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็น
ด้วยมาก ได้แก่ หัวหน้างานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของพนักงานให้รับทราบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.60)หัวหน้างานมีการให้ค  าแนะน าและแนวทางดา้นความก้าวหน้าและการพฒันาการ
ท างานให้แก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.58)หัวหนา้งานมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดให้พนกังาน
ไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.58)  และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ หัวหน้างานมีการรับฟังความ
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คิดเห็นของพนกังานทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.49)หวัหน้างานให้ความส าคญั
กบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนกังานทุกคน  (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
ภาวะผูน้ าโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียใน
ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่หัวหน้างานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของพนักงานให้
รับทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.69)หวัหนา้งานให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนกังาน
ทุกคน (ค่าเฉล่ีย 3.58)หัวหน้างานมีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกคนอย่างมีเหตุผลและ
เป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.54)หัวหนา้งานมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดให้พนกังานไดรั้บทราบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่  หวัหนา้งานมีการให้ค  าแนะน าและแนวทาง
ดา้นความกา้วหนา้และการพฒันาการท างานใหแ้ก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.46) 

 
3.3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ 

จ ากดั  จ าแนกตามลกัษณะงานในบริษัท 
ด้านองค์การ  ผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะงานในบริษทัเป็นพนกังานประจ าโรงงาน 

มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.43)   ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมี
ค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กบัทุกฝ่ายอยา่ง
ชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 3.56) บริษทัฯมีการจดัระบบวธีิการท างานอยา่งเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.55) และมีความคิดเห็นในระดับเฉยๆ ได้แก่ บริษัทฯมีการสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.49) บริษทัฯจดั
ใหมี้ช่องทางเพื่อใชส่ื้อสารกบัพนกังานไดเ้หมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.48) นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละ
แผนก มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทัๆ (ค่าเฉล่ีย 3.45) 
บริษทัฯมีการส่งเสริมให้พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆให้เกิดข้ึนในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 
3.34) บริษทัฯมีการเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.18) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะงานในบริษทัเป็นพนกังานฝ่ายส านกังานมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัดา้นองคก์ารโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.47)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมี
ค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่บริษทัฯมีการจดัระบบวิธีการท างานอย่างเป็นมาตรฐานและมี
เกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 3.62) บริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดล้อมในท่ีท างานอย่าง
เหมาะสมและปลอดภยัใหก้บัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.56) นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละแผนกมีความ
สอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทัๆ (ค่าเฉล่ีย 3.52) บริษทัฯจดัให้มี
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ช่องทางเพื่อใช้ส่ือสารกบัพนกังานได้เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.50) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กบัทุกฝ่ายอย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
3.46)บริษทัฯมีการเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.34) บริษทัฯมีการส่งเสริมให้พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆให้เกิดข้ึนใน
องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.32) 

ด้านงาน  ผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะงานในบริษทัเป็นพนักงานประจ าโรงงาน มี
ความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.33)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ พนกังานมีรูปแบบการท างานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.55) และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ บริษทัมีการมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.47) บริษทัฯมีการจดัเตรียม
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของพนกังานอยา่งเพียงพอ  (ค่าเฉล่ีย 3.22)บริษทัฯมีการให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.10)  
 ผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะงานในบริษทัเป็นพนกังานฝ่ายส านกังานมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัด้านงานโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69)   ในปัจจยัย่อยมีความ
คิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่บริษทัฯมีการจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุน
การท างานของพนกังานอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.90) พนกังานมีรูปแบบการท างานในหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบท่ีสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.76) บริษทัมีการมอบหมายงานท่ี
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.62) และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ 
ไดแ้ก่บริษทัฯมีการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.48) 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ผูต้อบแบบสอบถามลักษณะงานในบริษทัเป็น
พนกังานประจ าโรงงาน มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.33)   ในปัจจยั
ยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ บริษทัฯสามารถท าให้พนกังานรู้สึกว่ามี
ความมัน่คงในการท างาน  (ค่าเฉล่ีย 3.57)บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานอยา่ง
เพียงพอ  (ค่าเฉล่ีย 3.51) และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่  บริษทัฯมีการจดัท าแผนฝึกอบรม
ให้กบัพนกังานตามความเหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบ  (ค่าเฉล่ีย 3.46) บริษทัฯมีเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในอาชีพให้กบัพนกังานท่ีชดัเจน  (ค่าเฉล่ีย 3.34) บริษทัฯมีการจดัการวางแผนดา้น
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ไวอ้ย่างเหมาะสม  (ค่าเฉล่ีย 3.33) บริษทัฯมีการจัดการระบบให้
ค  าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่พนกังาน  (ค่าเฉล่ีย 3.26) บริษทัฯมีระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได้  (ค่าเฉล่ีย 3.25) บริษทัฯมีการ
เช่ือมโยงการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานไปสู่การฝึกอบรมการพัฒนาและการจ่าย
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ค่าตอบแทน  (ค่าเฉล่ีย 3.23) มีการแจง้ผลการประเมินใหพ้นกังานไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่ง
สม ่าเสมอ  (ค่าเฉล่ีย 3.20)บริษทัฯมีการก าหนดกรอบแนวทางในการวดัความสามารถทั้งด้าน
องค์การและพนักงาน  (ค่าเฉล่ีย 3.15) บริษัทฯมีการส่งเสริมและจัดท ากิจกรรมการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนักงาน  (ค่าเฉล่ีย 3.14)บริษทัฯส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสท่ีจะ
เรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างาน  (ค่าเฉล่ีย 3.11) บริษัทฯมีระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของพนกังาน  (ค่าเฉล่ีย 3.09)  
 ผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะงานในบริษทัเป็นพนกังานฝ่ายส านกังานมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69)   ใน
ปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่บริษทัฯสามารถท าให้พนกังานรู้สึก
วา่มีความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.74)บริษทัฯมีการจดัท าแผนฝึกอบรมให้กบัพนกังานตาม
ความเหมาะสมของหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.56) และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ 
บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนักงานอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.40) บริษทัฯมีการ
ส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.28) บริษทัฯ
ส่งเสริมให้พนกังานไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 
3.26) บริษทัฯมีการจดัการวางแผนดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.24) 
บริษทัฯมีเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพให้กบัพนกังานท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.22) บริษทัฯมีระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 
3.18) บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักับองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.16) บริษทัฯมีการจดัการระบบให้ค าปรึกษาด้านการท างานและการพฒันาความรู้แก่
พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.12) บริษัทฯมีการก าหนดกรอบแนวทางในการวดัความสามารถทั้งด้าน
องค์การและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.06) มีการแจง้ผลการประเมินให้พนกังานไดรั้บทราบถึงผลการ
ท างานอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.00)บริษัทฯมีการเช่ือมโยงการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนกังานไปสู่การฝึกอบรมการพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน (ค่าเฉล่ีย 2.88) 

ด้านภาวะผู้น า  ผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะงานในบริษทัเป็นพนกังานประจ าโรงงาน 
มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.33)   ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมี
ค่าเฉล่ียในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ หัวหน้างานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของ
พนกังานให้รับทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.62) หัวหน้างานมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดให้พนกังาน
ไดรั้บทราบ  (ค่าเฉล่ีย 3.58) หวัหนา้งานมีการให้ค  าแนะน าและแนวทางดา้นความกา้วหนา้และการ
พฒันาการท างานให้แก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.56) และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ หัวหน้า
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งานใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนกังานทุกคน (ค่าเฉล่ีย 3.49)หวัหนา้งาน
มีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
 ผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะงานในบริษทัเป็นพนกังานฝ่ายส านกังานมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมี
ค่าเฉล่ียในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่หัวหน้างานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของ
พนกังานใหรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.62) หวัหนา้งานให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
แก่พนกังานทุกคน (ค่าเฉล่ีย 3.56) หวัหน้างานมีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกคนอยา่งมี
เหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.56) หวัหนา้งานมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดให้พนกังาน
ไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.54) หวัหนา้งานมีการให้ค  าแนะน าและแนวทางดา้นความกา้วหนา้และการ
พฒันาการท างานใหแ้ก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.52) 

 
3.4 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ 

จ ากดั  จ าแนกตามระยะเวลาท างาน   
ด้านองค์การ  ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน ไม่เกิน 5 ปี  มีความคิดเห็น

โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56)   ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัเห็นด้วยมาก ได้แก่บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกฝ่ายอย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.65) บริษทัฯจดัให้มีช่องทางเพื่อใช้ส่ือสารกบัพนักงานได้เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.65) 
นโยบายและกลยทุธ์ของแต่ละแผนกมีความสอดคลอ้งแงะเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของ
บริษทัๆ (ค่าเฉล่ีย 3.63) บริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั
ใหก้บัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.60) บริษทัฯมีการจดัระบบวิธีการท างานอยา่งเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์
โดยรวมอยูใ่นระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 3.57) และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ บริษทัฯมีการส่งเสริม
ให้พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆให้เกิดข้ึนในองค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.45) บริษทัฯมีการ
เปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.39) 

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน 5-10 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านองค์การ
โดยรวมในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.18)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่
บริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 
3.38) บริษทัฯมีการจดัระบบวิธีการท างานอย่างเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี 
(ค่าเฉล่ีย 3.28) นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละแผนกมีความสอดคลอ้งแงะเช่ือมโยงมาจากนโยบาย
และกลยุทธ์ของบริษทัๆ (ค่าเฉล่ีย 3.25) บริษทัฯจดัให้มีช่องทางเพื่อใช้ส่ือสารกับพนักงานได้
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.23)บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกฝ่ายอย่างชัดเจน 
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(ค่าเฉล่ีย 3.17) บริษทัฯมีการส่งเสริมให้พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆให้เกิดข้ึนใน
องค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.02) บริษทัฯมีการเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 2.92) 

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน 11-15 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นองคก์าร
โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.37)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็น
ดว้ยมาก ไดแ้ก่บริษทัฯมีการจดัระบบวิธีการท างานอย่างเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.61) บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกฝ่ายอย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.52) และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่  บริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดล้อมในท่ี
ท างานอย่างเหมาะสมและปลอดภยัให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.48) นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละ
แผนกมีความสอดคลอ้งแงะเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทัๆ (ค่าเฉล่ีย 3.32) บริษทั
ฯจดัให้มีช่องทางเพื่อใช้ส่ือสารกบัพนกังานไดเ้หมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.29) บริษทัฯมีการเปิดโอกาส
ให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.19) บริษทัฯมีการ
ส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.16) 

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน 16 ปีข้ึนไป   มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
องค์การโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57)   ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมี
ค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่บริษทัฯมีการจดัระบบวิธีการท างานอย่างเป็นมาตรฐานและมี
เกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 3.83) บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กบัทุก
ฝ่ายอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.75) บริษทัฯจดัให้มีช่องทางเพื่อใช้ส่ือสารกบัพนกังานไดเ้หมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 3.60) บริษทัฯมีการส่งเสริมให้พนกังานไดเ้รียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆให้เกิดข้ึนใน
องคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.56) นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละแผนกมีความสอดคลอ้งแงะเช่ือมโยงมาจาก
นโยบายและกลยทุธ์ของบริษทัๆ (ค่าเฉล่ีย 3.50) บริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่ง
เหมาะสมและปลอดภยัให้กบัพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.50) และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ 
ไดแ้ก่ บริษทัฯมีการเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.23) 

ด้านงาน ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน ไม่เกิน 5 ปี  มีความคิดเห็นโดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.49)  ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก 
ไดแ้ก่ พนกังานมีรูปแบบการท างานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.53) และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ บริษทัฯมีการจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ี
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สนบัสนุนการท างานของพนกังานอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.44)บริษทัฯมีการใหพ้นกังานมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.26)  

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน 5-10 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านงาน
โดยรวมในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.28)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ 
บริษัทมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.40) 
พนักงานมีรูปแบบการท างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 
(ค่าเฉล่ีย 3.40) บริษทัฯมีการจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของพนกังานอย่าง
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.32) บริษทัฯมีการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ค่าเฉล่ีย 3.02) 

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน 11-15 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านงาน
โดยรวมในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.12)   ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นเฉยๆ  
ไดแ้ก่พนกังานมีรูปแบบการท างานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) บริษทัมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.29) บริษทัฯมีการให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย 
2.94) บริษทัฯมีการจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของพนกังานอย่างเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 2.87) 

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน 16 ปีข้ึนไป   มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นงาน
โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็น
ด้วยมาก ได้แก่บริษัทมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.71) พนกังานมีรูปแบบการท างานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
องค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.69) บริษทัฯมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการท างานของ
พนกังานอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.63) และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ บริษทัฯมีการให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.40) 

ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างานไม่เกิน 5 ปี  มี
ความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.43)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัเห็นด้วยมาก ได้แก่ บริษทัฯสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมัน่คงในการท างาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.76) บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดับเฉยๆ ได้แก่ บริษทัฯมีการจดัการวางแผนด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยไ์วอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.49) บริษทัฯมีการจดัท าแผนฝึกอบรมให้กบัพนกังาน
ตามความเหมาะสมของหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.44) บริษทัฯมีเส้นทางความกา้วหนา้ใน
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อาชีพให้กบัพนกังานท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.43) มีการแจง้ผลการประเมินให้พนกังานไดรั้บทราบถึง
ผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.41)  บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนั
กบัองคก์รอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้(ค่าเฉล่ีย 3.40) บริษทัฯมีการเช่ือมโยงการประเมินการปฏิบติังาน
ของพนักงานไปสู่การฝึกอบรมการพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน (ค่าเฉล่ีย 3.39) บริษทัฯมีการ
ส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน(ค่าเฉล่ีย 3.38) บริษทัฯมีการ
จดัการระบบใหค้ าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.35) บริษทัฯ
มีการก าหนดกรอบแนวทางในการวดัความสามารถทั้งดา้นองค์การและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.32) 
บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของ
พนักงาน (ค่าเฉล่ีย 3.30) บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่
ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.25) 

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน 5-10 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.00)   ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ บริษทัฯสามารถท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.26) 
บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.28) บริษทัฯมีการจดัท า
แผนฝึกอบรมใหก้บัพนกังานตามความเหมาะสมของหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.23) บริษทั
ฯมีเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพให้กบัพนักงานท่ีชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.11) บริษทัฯมีการจดัการ
ระบบให้ค  าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.08) บริษทัฯมีการ
จดัการวางแผนดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วอ้ย่างเหมาะสม  (ค่าเฉล่ีย 3.00) บริษทัฯมีระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได ้ (ค่าเฉล่ีย 2.94) บริษทัฯมี
การก าหนดกรอบแนวทางในการวดัความสามารถทั้งด้านองค์การและพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 2.89) 
บริษทัฯมีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 2.89) 
บริษทัฯมีการเช่ือมโยงการประเมินการปฏิบติังานของพนกังานไปสู่การฝึกอบรมการพฒันาและ
การจ่ายค่าตอบแทน (ค่าเฉล่ีย 2.87) บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและ
เหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 2.85) บริษทัฯส่งเสริมให้พนักงานได้มี
โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 2.79) มีการแจง้ผลการ
ประเมินใหพ้นกังานไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 2.75) 

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน 11-15 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.04)   ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียใน
ระดับเห็นด้วยมากได้แก่  บริษทัฯสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการท างาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.55) และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ ได้แก่ บริษทัฯมีการจดัท าแผนฝึกอบรมให้กบั
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พนักงานตามความเหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.45) บริษทัฯมีการดูแลเร่ือง
สุขภาพอนามยัของพนกังานอยา่งเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.32) บริษทัฯมีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ
ให้กบัพนักงานท่ีชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.23) บริษทัฯมีการจดัการวางแผนด้านการพฒันาทรัพยากร
มนุษยไ์วอ้ย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.16) บริษทัฯส่งเสริมให้พนกังานไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และ
เติบโตไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.00) บริษทัฯมีการก าหนดกรอบแนวทางในการ
วดัความสามารถทั้ งด้านองค์การและพนักงาน (ค่าเฉล่ีย 2.97) บริษัทฯมีการจัดการระบบให้
ค  าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 2.97) บริษทัฯมีระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองค์กรอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได้  (ค่าเฉล่ีย 2.84) บริษทัฯมีการ
เช่ือมโยงการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานไปสู่การฝึกอบรมการพัฒนาและการจ่าย
ค่าตอบแทน (ค่าเฉล่ีย 2.81) บริษทัฯมีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 2.81) มีการแจง้ผลการประเมินให้พนกังานไดรั้บทราบถึงผลการท างาน
อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 2.81) บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสม
กบัก าลงัความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 2.68) 

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน 16 ปีข้ึนไป   มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.42)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัเห็นดว้ยมาก ได้แก่บริษทัฯมีการจดัท าแผนฝึกอบรมให้กบัพนกังานตามความเหมาะสม
ของหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.88) บริษทัฯสามารถท าให้พนกังานรู้สึกวา่มีความมัน่คงใน
การท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.75) บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบัองค์กรอ่ืนใน
ธุรกิจเดียวกนัได ้(ค่าเฉล่ีย 3.50)  และมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ บริษทัฯมีการ
จดัการวางแผนดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.42) บริษทัฯส่งเสริมให้
พนกังานไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.42) บริษทั
ฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนักงานอย่างเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.40) บริษทัฯมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานท่ีชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.35) มีการแจ้งผลการประเมินให้
พนักงานได้รับทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.35)บริษทัฯมีระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.33)  
บริษทัฯมีการส่งเสริมและจดัท ากิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.33) 
บริษทัฯมีการจดัการระบบให้ค  าปรึกษาดา้นการท างานและการพฒันาความรู้แก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 
3.33)  บริษทัฯมีการเช่ือมโยงการประเมินการปฏิบติังานของพนกังานไปสู่การฝึกอบรมการพฒันา
และการจ่ายค่าตอบแทน (ค่าเฉล่ีย 3.25)บริษทัฯมีการก าหนดกรอบแนวทางในการวดัความสามารถ
ทั้งดา้นองคก์ารและพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.15) 
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ด้านภาวะผู้น า  ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างานไม่เกิน 5 ปี  มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบั
เห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่หวัหนา้งานมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดใหพ้นกังานไดรั้บทราบ  
(ค่าเฉล่ีย 3.73) หวัหนา้งานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของพนกังานให้รับทราบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.72) หวัหนา้งานมีการใหค้  าแนะน าและแนวทางดา้นความกา้วหนา้และการพฒันาการ
ท างานใหแ้ก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.72) หวัหนา้งานมีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกคนอยา่ง
มีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.56) หวัหนา้งานใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ก่พนกังานทุกคน  (ค่าเฉล่ีย 3.53) 

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน 5-10 ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า
โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็น
ดว้ยมาก ได้แก่ หัวหน้างานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของพนักงานให้รับทราบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) หวัหนา้งานมีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.53) หวัหน้างานมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดให้พนกังานไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 
3.53) และมีความคิดเห็นในระดับเฉย ๆได้แก่ หัวหน้างานให้ความส าคญักับเร่ืองการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนกังานทุกคน (ค่าเฉล่ีย 3.49)หวัหนา้งานมีการให้ค  าแนะน าและแนวทางดา้น
ความกา้วหนา้และการพฒันาการท างานใหแ้ก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.42) 

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน 11-15ปี  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า
โดยรวมในระดบัเฉยๆ (ค่าเฉล่ีย 3.07)   ในปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่
หัวหน้างานให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนกังานทุกคน (ค่าเฉล่ีย 3.26)
หวัหนา้งานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของพนกังานใหรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.13)หวัหนา้
งานมีการให้ค  าแนะน าและแนวทางดา้นความกา้วหน้าและการพฒันาการท างานให้แก่พนักงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.00) หวัหน้างานมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดให้พนกังานไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 
3.03) หวัหนา้งานมีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังานทุกคนอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม(ค่าเฉล่ีย 
2.94)   

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างาน 16 ปีข้ึนไป  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาวะ
ผูน้ าโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71)   ในปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบั
เห็นด้วยมาก ได้แก่หัวหน้างานมีการให้ค  าแนะน าและแนวทางด้านความก้าวหน้าและการ
พฒันาการท างานให้แก่พนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.77) หวัหนา้งานมีการรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน
ทุกคนอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.75) หัวหน้างานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการ
ท างานของพนกังานใหรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.71) หวัหนา้งานมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดให้
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พนกังานไดรั้บทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.69) หวัหนา้งานให้ความส าคญักบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
แก่พนกังานทุกคน (ค่าเฉล่ีย 3.63) 

 
อภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั  

สามารถอภิปรายผลดงัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั 
มีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นด้วยมากล าดบัแรกคือ ด้านภาวะผูน้ า  ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ      
ช่อสุดา  โสระดา  (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั มโนห์รา
อุตสาหกรรมอาหาร จ ากดั  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความผกูพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือ ดา้นองคก์าร    และไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของพงศธร ไทยประเสริฐ (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน
บริษทั ยามานาชิอิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั จงัหวดัล าพูน   ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ล าดบัแรกคือ
ดา้นองค์ การ   และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบรรพต ไชยกิจ (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั  ท่ีผลการศึกษาพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก
ล าดบัแรกคือดา้นองคก์าร 

ซ่ึงเม่ือเทียบกนัแลว้ผลการศึกษาไม่เหมือนกนั ท าใหท้ราบประเด็นไดว้า่พนกังานของ 
บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั ใหค้วามส าคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ในเร่ืองดา้นภาวะผูน้ า  
ดงันั้น บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั จึงควรพิจารณาปรับปรุงในเร่ืองน้ีใหดี้ข้ึนต่อไป 

ด้านองค์การ  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ 
ปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือบริษทัฯมีการจดัระบบวิธีการท างาน
อย่างเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี  ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของช่อสุดา    
โสระดา  (2551) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุดล าดบัแรกคือ นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละแผนกมี
ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทัฯ  และไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ พงศธร ไทยประเสริฐ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ล าดบัแรกคือ บริษทัฯมีการเปิด
โอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน   และไม่สอดคลอ้งกบั
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ผลการศึกษาของบรรพต ไชยกิจ (2552)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นด้วยมากล าดบัแรกคือบริษทัฯมีการถ่ายทอด
นโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัทุกฝ่ายอยา่ง ชดัเจน   

ซ่ึงเม่ือเทียบกนัแลว้ผลการศึกษาไม่เหมือนกนั ท าใหท้ราบประเด็นไดว้า่พนกังานของ 
บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั ใหค้วามส าคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ในเร่ืองบริษทัฯมีการ
จดัระบบวธีิการท างานอยา่งเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี  ดงันั้น บริษทั โกลโบ 
ฟู้ ดส์ จ  ากดั จึงควรพิจารณาปรับปรุงในเร่ืองน้ีให้ดีข้ึนต่อไป 

ด้านงาน  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในภาพรวมในระดับเฉยๆ 
ปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือ พนกังานมีรูปแบบการท างาน
ในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคล้องกบันโยบายขององค์การ  สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ
บรรพต ไชยกิจ (2552)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นด้วยมากล าดบัแรกคือพนกังานมีรูปแบบการท างานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององค์การ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพงศธร 
ไทยประเสริฐ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพนัมีค่าเฉล่ียในระดับเฉยๆ ล าดบัแรกคือพนักงานมีรูปแบบการท างานในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของช่อสุดา        
โสระดา  (2551) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือบริษทัฯมีการให้พนกังานมีส่วนในการตดัสินใจ
ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน      

ซ่ึงเม่ือเทียบกนัแลว้ผลการศึกษาท่ีเหมือนกนั ท าใหท้ราบประเด็นไดว้า่พนกังานของ 
บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั และพนกังานบริษทัอ่ืนๆ ต่างก็ใหค้วามส าคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร ในเร่ืองพนกังานมีรูปแบบการท างานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
ขององคก์าร  ดงันั้น บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั จึงควรพิจารณาปรับปรุงในเร่ืองน้ีใหดี้ข้ึนต่อไป 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียใน
ภาพรวมในระดบัเฉยๆ  ปัจจยัยอ่ยมีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือบริษทั
สามารถท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน  ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของช่อสุดา  
โสระดา  (2551) ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดล าดบัแรกคือ  บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของ
พนกังานอยา่งเพียงพอ   และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พงศธร ไทยประเสริฐ (2551) ท่ีผล
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัมีค่าเฉล่ียใน
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ระดบัเฉยๆ ล าดบัแรกคือ บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของพนกังานอยา่งเพียงพอ  และไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบรรพต ไชยกิจ (2552)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือบริษทัฯ
ส่งเสริมให ้พนกังานไดมี้โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างาน   

ซ่ึงเม่ือเทียบกนัแลว้ผลการศึกษาไม่เหมือนกนั ท าใหท้ราบประเด็นไดว้า่พนกังานของ 
บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั ให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ในเร่ืองบริษทัสามารถ
ท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมัน่คงในการท างาน  ดงันั้น บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั จึงควร
พิจารณาปรับปรุงในเร่ืองน้ีใหดี้ข้ึนต่อไป 

ด้านภาวะผู้น า   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
ปัจจยัย่อยมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือ หวัหน้างานมีการส่ือสารถึงความหวงั
ในการท างานของพนกังานให้รับทราบ   สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบรรพต ไชยกิจ (2552)  ท่ี
ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัเห็นดว้ยมากล าดบัแรกคือผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของพนกังาน
ให้รับทราบ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของช่อสุดา  โสระดา  (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุดล าดบัแรกคือผูบ้งัคบับญัชามีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งและน ามาถ่ายทอดให้พนกังานไดรั้บทราบ  และ
ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ พงศธร ไทยประเสริฐ (2551) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ ล าดบัแรกคือ
ผูบ้งัคบับญัชามีการใหค้  าแนะน ากา้วหนา้และการพฒันาการท างานใหแ้ก่พนกังาน   

ซ่ึงเม่ือเทียบกนัแลว้ผลการศึกษาไม่เหมือนกนั ท าใหท้ราบประเด็นไดว้า่พนกังานของ 
บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั ใหค้วามส าคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ในเร่ืองหวัหนา้งานมี
การส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของพนกังานให้รับทราบ   ดงันั้น บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั 

จึงควรพิจารณาปรับปรุงในเร่ืองน้ีใหดี้ข้ึนต่อไป 
 
ข้อค้นพบ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั มี
ขอ้คน้พบดงัน้ี  

1. ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน
บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั ในระดบัเห็นดว้ยมากในดา้นภาวะผูน้ า  ส่วนดา้นองคก์าร ดา้นงาน และ
ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ โดยเฉพาะพนกังานท่ีระดบัการศึกษา
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ปริญญาตรีข้ึนไป และพนกังานฝ่ายส านกังานมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นงาน และดา้นภาวะผูน้ า
ส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานในระดบัมาก 

2. ด้านองค์การ  จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ยท่ี
ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารเกือบทุกปัจจยัยอ่ยมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ  โดยเฉพาะพนกังานท่ีมี
รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก
ในเร่ือง บริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัให้กบัพนกังาน  
ส่วนพนกังานท่ีรายไดต่้อเดือน 10,000 บาทข้ึนไป เห็นวา่เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารในระดบัมากในเร่ือง บริษทัฯจดัให้มีช่องทางเพื่อใชส่ื้อสารกบัพนกังานไดเ้หมาะสม  และ
พนกังานท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารในระดบัมากในเร่ืองนโยบายและกลยทุธ์ของแต่ละแผนกมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมา
จากนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทัๆ  และบริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดล้อมในท่ีท างานอย่าง
เหมาะสมและปลอดภยัให้กบัพนกังาน ขณะท่ีพนกังานท่ีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นในระดบัเฉยๆ    และพนกังานท่ีระยะเวลาท างาน ไม่เกิน 5 ปี และ 16 ปีข้ึนไป มีความ
คิดเห็นว่าปัจจยัดา้นองคก์ารมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การในระดบัมาก ขณะท่ีพนกังานท่ีท างาน 
5-10 ปี และ 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นองคก์ารในระดบัเฉยๆ  

 3. ด้านงาน  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อย
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การในระดบัเห็นด้วยมากในเร่ืองพนักงานมีรูปแบบการท างานใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ และบริษทัมีการมอบหมายงานท่ี
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน   โดยเฉพาะพนกังานท่ีรายไดต่้อเดือน 10,000 บาท
ข้ึนไป เห็นว่าเห็นว่าปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การในระดบัมากในเร่ือง บริษทัมีการ
มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน  และพนกังานท่ีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านงานมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การในระดับมาก 
ขณะท่ีพนกังานท่ีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ   และพนกังานท่ี
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเป็นพนกังานประจ าโรงงานเห็นว่าในเร่ืองพนักงานมีรูปแบบการท างานใน
หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร  ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบั
มาก    และพนักงานท่ีระยะเวลาท างาน 16 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นองค์การมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การในระดับมาก  ขณะท่ีระยะเวลาอ่ืนท่ีเหลือมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้าน
องคก์ารในระดบัเฉยๆ  
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 4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัย่อยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การเกือบทุกปัจจยัย่อยมีค่าเฉล่ียในระดบัเฉยๆ 
ยกเว้นปัจจัยย่อยในเร่ืองบริษัทฯสามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการท างาน  
โดยเฉพาะพนกังานท่ีรายไดต่้อเดือน 10,000 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นว่าบริษทัฯมีการจดัท าแผน
ฝึกอบรมให้กบัพนักงานตามความเหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารในระดบัมาก  และพนกังานทุกระดบัการศึกษามีความคิดเห็นในระดบัมากในเร่ือง บริษทัฯ
สามารถท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน  และพนกังานท่ีระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัย่อยในระดบัมากในเร่ือง บริษทัฯมีการจดัท าแผนฝึกอบรมให้กบัพนกังาน
ตามความเหมาะสมของหนา้ท่ีความรับผิดชอบ   และพนกังานท่ีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเป็นพนกังาน
ประจ าโรงงาน และระยะเวลาท างานไม่เกิน 5 ปี เห็นว่าในเร่ืองบริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพ
อนามยัของพนกังานอยา่งเพียงพอ  เห็นวา่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
 5. ด้านภาวะผู้น า จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัยอ่ย
ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารทุกปัจจยัยอ่ยมีค่าเฉล่ียในระดบัเห็นดว้ยมาก  โดยเฉพาะพนกังาน
ท่ีรายไดต่้อเดือน10,000 บาทข้ึนไป และพนกังานฝ่ายส านกังาน มีความคิดเห็นต่อทุกปัจจยัยอ่ยมีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก  ส่วนพนกังานท่ีรายไดต้่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท มีความ
คิดเห็นวา่หวัหนา้งานมีการส่ือสารถึงความหวงัในการท างานของพนกังานให้รับทราบ และหวัหนา้
งานมีการให้ค  าแนะน าและแนวทางดา้นความกา้วหน้าและการพฒันาการท างานให้แก่พนกังาน มี
ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก    
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ  ากดั       
ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

ด้านองค์การ  บริษทัควรใหค้วามส าคญัดา้นการจดัระบบวธีิการท างานอยา่งเป็น 
มาตรฐาน  มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัทุกฝ่ายอยา่ง ชดัเจน  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานควรเหมาะสม และมีความปลอดภยัแก่พนกังานมากข้ึน นอกจากนั้นควรมีการจดัฝึกอบรม
และทดสอบสมรรถภาพของพนักงานประจ าปี  โดยการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตให้อยู่ในสภาพดี  เหมาะสมกบัสภาพการท างาน  ควรส่งเสริมให้
พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆให้เกิดข้ึนในองค์การและเปิดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงความคิดเห็นโดยรับฟังความคิดเห็นของพนกังานเพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารงานใหดี้ข้ึน 
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 ด้านงาน  บริษทัฯ ควรมีการก าหนดรูปแบบการท างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั  โดยมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของ
พนกังาน  ถึงแมว้า่บริษทัจะมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม  เม่ือพนกังานท างานมา
ช่วงระยะหน่ึงแล้ว  พนักงานอาจมีความต้องการให้ตนเองมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตนเอง  บริษทัควรมีการจดัระบบฟังความคิดเห็นของพนักงาน  โดยเปิดโอกาสให้
พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในงาน ตลอดจนการจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุน
การท างานของพนกังานอยา่งเพียงพอ และเหมาะสมกบักบัความรู้ความสามารถของพนกังาน   

ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  บริษทัฯตอ้งสร้างความมัน่ใจให้กบัพนกังานเพื่อให้
พนกังานรู้สึกวา่มีความมัน่คงในการท างาน  โดยให้ความส าคญัในดา้นการดูแลสุขภาพอนามยัของ
พนักงานให้มีความปลอดภยั  มีระบบการให้ค  าปรึกษาด้านการท างานและการพฒันาความรู้แก่
พนกังาน ส่งเสริมใหพ้นกังานท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน  อีกทั้ง
ควรมีการวางแผนด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ทั้ งระยะสั้ นและระยะยาวให้สอดคล้องกับ
แผนการขยายงานของบริษทั  รวมถึงควรมีการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่พนกังาน  เช่น กรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยตี่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นการผลิต    และควรมีการติดตามผลประเมินเก่ียวกบั
ความตอ้งการของพนักงานตามความเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง   นอกจากนั้นควรมีการแจง้ผลการ
ประเมินให้พนักงานได้รับทราบถึงผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ และส่งเสริมให้พนักงานได้มี
โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่ต าแหน่งท่ีดีข้ึนในการท างานโดยมีการก าหนดกรอบแนวทางใน
การวดัความสามารถทั้งดา้นองค์การและพนกังานให้ชดัเจน  และมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมี
ความเป็นธรรมเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของพนกังานแต่ละคน  
 ด้านภาวะผู้น า    บริษัทควรตระหนักถึงความส าคัญของการมีภาวะผู ้น าของ
ผูบ้งัคบับญัชา หรือหัวหน้างาน  โดยหัวหน้างานเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการให้การดูแลเอาใจใส่
พนกังานอยา่งใกลชิ้ด  หวัหนา้งานในระดบัต่างๆ ย่อมมีบทบาทหน้าท่ีต่างกนั แต่การส่ือสาร การ
แจ้งผลการปฏิบติังาน การให้ค  าแนะน า และรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ต้บงัคบับญัชาเป็นส่ิงท่ี
หัวหน้างานจะหลีกเล่ียงไม่ได้  บริษทัจ าเป็นต้องตระหนักถึงระบบการคดัเลือกหัวหน้างานท่ีมี
ความเหมาะสมในแต่ละต าแหน่ง  รวมถึงพฒันาระบบการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะข้ึนมาเป็นหัวหน้า
งานนั้นให้เป็นผูมี้จริยธรรม มีความเป็นธรรม  ตรงตามคุณสมบติัและความสามารถท่ีพึงตอ้งมี ซ่ึง
หากหวัหนา้งานสามารถปฏิบติัตนไดดี้ ก็จะไดรั้บการยอมรับจากทีมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็น
อย่างดี  โดยคุณสมบติัท่ีพึงมีขั้นตน้ของหัวหน้างานคือตอ้งมีความเป็นผูน้ าท่ีดี  มีแนวปฏิบติักบั
พนกังานทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกนั  การควบคุมสั่งการพนกังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติังาน
จนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย จะน าไปสู่องคก์ารท่ีมีความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ถา้บริษทัมีการปรับเปล่ียนและพฒันาในประเด็นต่างๆเหล่าน้ี เช่ือได้
ว่าบริษทัสามารถท่ีสร้างความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์การให้มากยิ่งข้ึน มีการยอมรับจาก
บุคลากรภายในจ านวนมากข้ึน รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์รไดเ้พิ่มข้ึน ไม่
วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้กบับริษทั ยงัประโยชน์ให้กบับริษทัสามารถด าเนินธุรกิจ
อยา่งเติบโตและมีผลก าไรมากยิง่ข้ึนไป 
 


