
 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานบริษัท  
ซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี (เชียงใหม) จํากัด   มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบรษิทั ซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี(เชียงใหม) จํากดั  ศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานลักษณะสวน
บุคคลกับระดบัความผูกพันของพนักงานตอองคการในดานตางๆ คือ ดานองคการ  ดานงาน  ดาน
การพัฒนาทรพัยากรมนษุย และดานภาวะผูนํา 

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทาํการศึกษาจากพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทซี.อาร.พี. 
จิลเวลร่ี (เชียงใหม) จํากัด  จาํนวน 166 คน  โดยใชแบบสอบถามดวยตนเอง  (Self-Administered 
Questionnaire)  เปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล  และนําไปประมวลผลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  ผลการศึกษาสามารถสรุปผล  อภิปรายผล ขอคนพบ  และขอเสนอแนะ ไดดังตอไปนี้  
 
สรุปผลการศึกษา 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือพนักงานในบริษัทซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี (เชียงใหม) จํากัด 
จํานวน 166 คน  พบวาเปนเพศหญิงมากที่สุด รอยละ 58.4 มีอายุระหวาง   23-27 ป รอยละ 51.8     
จบการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 มากที่สุด รอยละ 35.5  มีอายุการทํางาน1-3 ป รอยละ 41.6 มี
ตําแหนงเปนพนักงานฝายผลิต (ระดับปฏิบัติการ) รอยละ 69.3  และมีรายไดตอเดือน 4,500-7,500 
บาท รอยละ 45.2 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี 
(เชียงใหม) จํากัด 

ความคิดเห็นตอองคการของพนักงานในแตละองคประกอบของความผูกพันตอ
องคการของพนักงานบริษัทซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี (เชียงใหม) จํากัด  มีความคิดเห็นตอระดับความ
ผูกพันดานภาพรวมอยูในระดับเฉยๆ สามารถอธิบายรายละเอียดของปจจัยยอยในแตละดานโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
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1) ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานโดยการวัด 
ความผูกพันตอองคการมาจากความผูกพันในภาพรวมขององคการ  ซ่ึงประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ
ความผูกพันตอองคการจํานวน  6 ขอ  คือ  

1. มีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของบริษัท  
2. มีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของบริษัท 
3. มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของบริษัท 
4. รูสึกผูกพันเปนอยางมากกับบริษัท 
5. มีความพรอมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไมวาตอองคการหรือตอ

หนาที่การทํางาน 
6. บริษัท ซี.อาร.พี. ฯ เปนองคการที่ดีที่สุดที่เลือกทํางานดวย 
สรุปความผูกพันตอองคการของพนักงานดานภาพรวมพบวาพบวาพนักงานมีระดับ 

ความคิดเห็นตอองคประกอบในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ  โดยมี
คาเฉลี่ย 3.15 โดยปจจัยยอยที่มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก คือ ทานมีความเต็มใจที่จะ
ทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของ บริษัทซี.อาร.พี.ฯ  เปนหลัก  และมีความคิดเห็น
ในระดับเฉยๆ เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ทานรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับ บริษัทซี.อาร.พี.ฯ 
ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ บริษัทซี.อาร.พี.ฯ ทานมี
ความพรอมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไมวาตอองคการ หรือตอหนาที่การทํางาน ทานมี
ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของ บริษัทซี.อาร.พี.ฯ   
 จากการสรุปเปรียบเทียบผลของความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานองคการ  
ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และดานภาวะผูนํา  พบวาการรับรูของพนักงานตอปจจัย
หรือองคประกอบของความผูกพันทั้ง 4 ดาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับเฉยๆ  และ
สอดคลองกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานดานภาพรวม  ซ่ึงอยู
ในระดับเฉยๆเชนเดียวกัน  จากการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามทั้งฉบับได
คาความเชื่อมั่นของคําถามในดานองคการ  ดานงาน   ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดาน
ภาวะผูนํามากกวา 0.80 ในทุกๆ ดาน  และคําถามในดานภาพรวมของความผูกพันตอองคการไดคา
ความเชื่อมั่นมากกวา 0.90  แสดงวาขอคําถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีความนาเชื่อถือและมี
ความสัมพันธหรือสอดคลองกันในแตละขอคําถามยอยในระดับสูง 
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สําหรับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานในแตละองคประกอบของความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานบริษัทซี.อาร.พี.จิลเวลรี่ (เชียงใหม) จํากัด  มีความคิดเห็นตอระดับความ
ผูกพันตอองคการในดานองคการ ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา  มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับเฉยๆ สามารถอธิบายรายละเอียดของปจจัยยอยในแตละดานโดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอยไดดังนี้ 

1) องคประกอบดานองคการ     พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความระดับความคิดเห็น
ตอองคประกอบดานองคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ   โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90  และเมื่อ
พิจารณารายปจจัยยอยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆทุกปจจัยยอย   เรียงลําดับจากมากไปหา
นอยคือ      

1. บริษัท ซี.อาร.พี.ฯมีการสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางานอยางเหมาะสมและ 
ปลอดภัยใหกับพนักงาน    

2.บริษัท ซี.อาร.  พี ฯ จัดใหมีชองทางเพื่อส่ือสารกับพนักงานไดอยางสะดวกและ 
เขาถึงทุกระดับ    

3. บริษัทซี.อาร.พีฯมีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกฝายอยางชัดเจน    
4. นโยบายและกลยุทธของแตละแผนกมีความสอดคลองและเชื่อมโยงมาจากนโยบาย

และกลยุทธของบริษัทฯ     
5. บริษัทซี.อาร.พี ฯ มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟงความ

คิดเห็นของพนักงาน   
6. บริษัท ซี.อาร.พี ฯ มีการจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน และมีเกณฑ

โดยรวมอยูในระดับดี บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ใชเปนกรอบการ
ทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน   

7. บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ให
เกิดขึ้นในองคการ  
 

2) องคประกอบดานงาน  พบวาผูตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ 
องคประกอบของความผูกพันตอองคการดานงานโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.97   และเมื่อพิจารณารายปจจัยยอยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ ทุกปจจัยยอย  เรียงลําดบั
จากมากไปหานอยคือ  

1. บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีการจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือที่สนับสนุนการทํางานของ
พนักงานอยางเพียงพอ    
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2. บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง  

3. บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง  พนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบ ที่สอดคลองกับนโยบายของ
องคการ  

4. บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความ สามารถของ
พนักงาน   

3) องคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นตอองคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยรวมอยูในระดับเฉยๆ   โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.61  และเมื่อพิจารณารายปจจัยยอยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ เรียงลําดบั
จากมากไปหานอยคือ 

1. บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
พนักงาน บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ    

2. บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับ
แตละตําแหนงงานอยางครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาที่     

3. บริษัทซี.อาร.พี.ฯ มีการจัดการระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและการพัฒนา
ความรูแกพนักงาน   

4. บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีการจัดทําแผน การฝกอบรมใหกับพนักงานตามความเหมาะสม
ของหนาที่ความรับผิดชอบ    

5. บริษัทซี.อาร.พี.ฯ มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความ สามารถ 
(Competency) ทั้งดานองคการและพนักงาน   

 
4) องคประกอบดานภาวะผูนํา  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

องคประกอบของความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนํา โดยรวมอยูในระดับเฉยๆ  โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.58  และเมื่อพิจารณารายปจจัยยอยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ เรียงลําดับจาก
มากไปหานอยคือ 

1. ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนที่กวางและนํามาถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ    
2. ผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละ 

แผนกไดรับทราบ  
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3. ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุก 
คน  

4. ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปน 
ธรรม    

5. ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการ 
พัฒนาการทํางาน ใหแกพนักงาน  
  

สวนท่ี 3 ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี (เชียงใหม) 
จํากัด  ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา จําแนกตามเพศ   
อายุ  ระดับการศึกษา   อายุการทํางาน  ตําแหนงงาน  และรายไดตอเดือน 
 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอ
องคการทั้ง 4 ดาน   ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยทั้งเพศชายและเพศ
หญิงมีความคิดเห็นความผูกพันตอองคการในทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเฉยๆ เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยระดับความผูกพันที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดลําดับแรก พบวาเพศชาย มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานงาน  
สวนเพศหญิงมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานองคการ 

 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุมีความคิดเห็นตอองคการทั้ง 4 
ดานไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็ตอ
ความผูกพันองคการ  พบวากลุมอายุ 18-27 ป และกลุมอายุ 38-47 ป มีความคิดเห็นตอความผูกพัน
ในองคการ มีคาเฉล่ียสูงสุดลําดับแรกคือ ดานงาน  สวนกลุมอายุ 28-37 ป ความคิดเห็นตอความ
ผูกพันในองคการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานองคการ 

 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมระดับการศึกษามีความคิดเห็นตอ
องคการทั้ง 4 ดานแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05     เมื่อพิจารณารายคูที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน 
พบวา   
 ดานองคการ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ป.6, ม. 3  และ ม.6/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามที่ระดับการศกึษา ม.6/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. มีคะแนนคาเฉลี่ย
ระดับความคดิเห็นมากกวาการศึกษา ป.6, ม.3  เทากับ  3.12   สวนผูตอบแบบสอบถามระดับ
การศึกษา ป.6, ม. 3 เทากับ  2.80  และผูตอบแบบสอบถามการศึกษาปรญิญาตรี  เทากับ 2.59     

ดานงาน ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ป.6, ม. 3  และ ม.6/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามที่ระดับการศกึษา ม.6/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. มีคะแนนคาเฉลี่ย
ระดับความคดิเห็นมากกวาการศึกษา ป6, ม,3 และปริญญาตรี  โดยคะแนนคาเฉลี่ยความคิดเห็น
เทากับ  3.28  สวนผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา ป.6, ม. 3 และปริญญาตรี เทากับ  2.70   

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนษุย ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ป.6, ม. 3  
และ ม.6/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   ผูตอบแบบสอบถามที่ระดับการศกึษา ม.6/ปวช. อนปุริญญา/ปวส. มีคะแนน
คาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็มากกวาระดับการศึกษาปริญญาตรี  โดยคะแนนคาเฉลี่ยความคิดเห็น
เทากับ  2.77  สวนผูตอบแบบสอบถามการศึกษาปริญญาตรี เทากับ 2.26   

ดานภาวะผูนํา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ม.6/ปวช. อนปุริญญา/ปวส. 
และปริญญาตรี มีความคิดเหน็แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05     โดยพบวาผูตอบ
แบบสอบถามที่ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. มีคะแนนคาเฉลี่ยระดับความคิดเหน็ 
มากกวาการศกึษาระดับปริญญาตรี  โดยคะแนนคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากับ 2.79 สวนผูตอบ
แบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี เทากับ 2.24   

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุการทาํงานมีความคดิเห็นตอ
องคการทั้ง 4 ดานไมแตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอ
ความผูกพันองคการพบวา อายุการทํางาน 4-6 ป  มีความคิดเห็นที่มคีาเฉลี่ยในระดับเห็นดวยนอย
ใน ดานการพฒันาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํา 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงงานมคีวามคิดเหน็ตอองคการทั้ง 4 
ดานไมแตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอความผูกพัน
องคการพบวาตําแหนงหวัหนางาน  มีความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยในระดบัเห็นดวยนอยใน ดานภาวะ
ผูนํา  สวนกลุมตําแหนงพนกังานและผูจัดการมีความคิดเห็นในระดับเฉยๆ 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมรายไดตอเดือนมีความคดิเห็นตอ
องคการทั้ง 4 ดานไมแตกตางกันที่ระดับนยัสําคัญ .05 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอ
ความผูกพันองคการในแตละดานพบวา กลุมรายไดต่ํากวา 4,500 บาท   มีความคดิเหน็ที่มีคาเฉลี่ย
ในระดบัเหน็ดวยนอยในดานการพัฒนาทรพัยากรมนษุยและดานภาวะผูนํา  สวนกลุมรายไดสูงกวา 
10,501 บาท มีความคิดเหน็ตอความผูกพันองคการในระดับเห็นดวยนอย ในดาน องคการ  ดานงาน 
และดานการพฒันาทรัพยากรมนุษย สวนกลุมรายได 4,500-7,500 บาท และ 7,501-10,500 บาท มี
ความคิดเหน็ตอความผูกพันองคการในระดับเฉยๆ ทุกดาน 
 และเมื่อพิจารณารายคูที่มีความคิดเห็นตอความผูกพันองคการแตกตางกัน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือน 7,501-10,500 บาท และสูงกวา 10,501 บาท มีความคิดเห็น
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ตอดานองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามที่
มีรายไดตอเดือน 7,501-10,500 บาท  มีคะแนนคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวารายไดตอเดือนสูงกวา 
10,501  บาท   เทากับ  3.11  สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอเดือนสูงกวา 10,501 บาท มี
คะแนนคาเฉลี่ย เทากับ 2.49 
 

3.3 ความสัมพันธของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กับระดับความผูกพันของ 
พนักงานในภาพรวม    

ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดผล
การศึกษาดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอดานภาพรวมโดยรวม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%  อยูในระดับพนักงานที่ไมยึดติด
กับความผูกพันตอบริษัท  (Not-engaged)  โดยเพศชายมีคาเฉลี่ยรวม 2.72    สวนเพศหญิงมีคาเฉลี่ย
รวม 2.52  และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ในเรื่องทานมีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของ บริษัทซี.อาร.พี.ฯ 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดพบวา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความคิดเห็นที่มีตอ
ความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม ในระดับเห็นดวยมาก  เร่ือง ทานมีความเตม็ใจที่จะทุมเท
ความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของ บริษัทซี.อาร.พี.ฯ  เปนหลัก  และทานรูสึกผูกพันเปน
อยางมากกับ บริษัทซี.อาร.พี.ฯ   
 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคิดเหน็ที่มีตอความผูกพันตอองคการในดาน
ภาพรวม ในระดับเห็นดวยมาก  เร่ืองทานมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อ
ประโยชนของ บริษัทซี.อาร.พี.ฯ  เปนหลัก   

ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุ  มีความคิดเห็นตอดานภาพรวมโดยรวมไมตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมอายุ 18-27 ป มีความคิดเห็นตอความผูกพันตอ
องคการดานภาพรวม ในระดับพนักงานที่ไมยึดติดกับความผูกพันตอบริษัท (Not-engaged)  สวน
กลุมอายุ 28-37 ป และ 38-47 ป มีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการดานภาพรวม ในระดับ 
พนักงานที่มีความผูกพันตอบริษัท (Engaged)   
 เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดพบวา  ผูตอบแบบสอบถามกลุมอายุ 18-27 ป และ กลุม
อายุ 28-37 ป มีความคิดเหน็ที่มีตอความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม ในระดับเห็นดวยมาก  
เร่ือง ทานมีความเต็มใจทีจ่ะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของ บริษัทซี.อาร.พี.ฯ  
เปนหลัก   
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 ผูตอบแบบสอบถามกลุมอายุ 38-47 ป มีความคิดเห็นที่มตีอความผูกพนัตอองคการใน
ดานภาพรวม ในระดบัเฉยๆ  

ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมระดับการศึกษา  มีความคิดเห็นตอดานภาพรวมโดยรวม
ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    โดยทุกกลุมระดับการศึกษามีความคิดเห็นตอ
ความผูกพันตอองคการดานภาพรวม ในระดับพนักงานที่ไมยึดติดกับความผูกพันตอบริษัท (Not-
engaged)   
 เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดพบวา  ผูตอบแบบสอบถามกลุมระดับการศึกษาม.6/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส.  มีความคดิเห็นที่มตีอความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม ในระดับเหน็ดวย
มาก ในเรื่อง ทานมีความเตม็ใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของบริษัทซี.อาร.
พี.ฯ  เปนหลัก   
 กลุมระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นที่มีตอความผูกพันตอองคการในดาน
ภาพรวม ในระดับเห็นดวยมาก  ในเรื่อง ทานมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อ
ประโยชนของบริษัทซี.อาร.พี.ฯ  เปนหลัก   และทานรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับบรษิัทซี.อาร.พี.ฯ  
 กลุมระดับการศึกษา ป.6, ม3  ความคิดเหน็ที่มีตอความผูกพันตอองคการในดาน
ภาพรวม ในระดับเฉยๆ 

ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุการทํางาน  มีความคิดเห็นตอดานภาพรวมโดยรวม
ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    โดยทุกกลุมอายุการทํางาน มีความคิดเห็นตอความ
ผูกพันตอองคการดานภาพรวม ในระดับพนักงานที่ไมยึดติดกับความผูกพันตอบริษัท (Not-
engaged)   
 เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดพบวา  ผูตอบแบบสอบถามกลุมอายุการทาํงานไมเกนิ 3 ป 
มีความคิดเหน็ที่มีตอความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม ในระดับเห็นดวยมาก ในเรื่อง ทานมี
ความเต็มใจทีจ่ะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของบริษทัซี.อาร.พี.ฯ  เปนหลัก   
 ผูตอบแบบสอบถามกลุมอายุการทํางาน 7 ปขึ้นไป  มีความคิดเห็นที่มตีอความผูกพนั
ตอองคการในดานภาพรวม ในระดบัเหน็ดวยมาก ในเรื่อง ทานมีความเต็มใจที่จะทุมเทความ
พยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของบริษทัซี.อาร.พี.ฯ  เปนหลัก  และทานรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับ
บริษัทซี.อาร.พี.ฯ 
 ผูตอบแบบสอบถามกลุมอายุการทํางาน 4- 6 ป  มีความคิดเห็นที่มตีอความผูกพันตอ
องคการในดานภาพรวม ในระดับเฉยๆ 

ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมตําแหนงงาน มีความคิดเห็นตอดานภาพรวมโดยรวมไม
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    โดยทุกกลุมตําแหนงงาน มีความคิดเห็นตอความ
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ผูกพันตอองคการดานภาพรวม ในระดับพนักงานที่ไมยึดติดกับความผูกพันตอบริษัท (Not-
engaged)   
 เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดพบวา  ผูตอบแบบสอบถามกลุมตําแหนงงานพนักงาน มี
ความคิดเหน็ทีม่ีตอความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม ในระดับเห็นดวยมาก ในเรื่อง ทานมี
ความเต็มใจทีจ่ะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของบริษทัซี.อาร.พี.ฯ  เปนหลัก   
 ผูตอบแบบสอบถามกลุมตําแหนงงานหัวหนางาน และผูจัดการ  มีความคิดเห็นที่มีตอ
ความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม ในระดับเห็นดวยมาก ในเรื่อง ทานมีความเต็มใจที่จะทุมเท
ความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของบริษัทซี.อาร.พี.ฯ  เปนหลัก  และทานรูสึกผูกพันเปน
อยางมากกับบริษัทซี.อาร.พี.ฯ  และทานรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับบรษิัทซี.อาร.พี.ฯ 

ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมรายไดตอเดือน  มีความคิดเห็นตอดานภาพรวมโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    โดยกลุมรายไดตอเดือนต่ํากวา 4,500 บาทและ
4,500-7,500 บาท มีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการดานภาพรวม ในระดับพนักงานที่มี
ความผูกพันตอบริษัท (engaged) สวนรายไดตอเดือน7,5001-10,500 บาท  และสูงกวา 10,501 บาท  
มีความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคการดานภาพรวม ในระดับพนักงานที่ไมยึดติดกับความผูกพัน
ตอบริษัท (Not-engaged)   
 เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดพบวา  ผูตอบแบบสอบถามกลุมรายไดตอเดือนต่ํากวา 
4,500 บาท  มีความคิดเหน็ทีม่ีตอความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม ในระดับเฉยๆ 
 ผูตอบแบบสอบถามกลุมรายไดตอเดือน  4,500-7,500 บาท  มีความคิดเห็นที่มีตอ
ความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม ในระดับเห็นดวยมาก ในเรื่อง ทานมีความเต็มใจที่จะทุมเท
ความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของบริษัทซี.อาร.พี.ฯ  เปนหลัก   และทานรูสึกผูกพันเปน
อยางมากกับบริษัทซี.อาร.พี.ฯ   
 ผูตอบแบบสอบถามกลุมรายไดตอเดือน  7,501- 10,500 บาท  มีความคิดเห็นที่มีตอ
ความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม ในระดับเห็นดวยมาก ในเรื่อง ทานมีความเต็มใจที่จะทุมเท
ความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของบริษัทซี.อาร.พี.ฯ  เปนหลัก   ทานมีความปรารถนาอยาง
แรงกลาที่จะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของบริษัทซี.อาร.พี.  และทานรูสึกผูกพนัเปนอยางมาก
กับบริษัทซี.อาร.พี.ฯ   
 ผูตอบแบบสอบถามกลุมรายไดตอเดือนสูงกวา 10,500 บาท  มีความคิดเห็นที่มีตอ
ความผูกพันตอองคการในดานภาพรวม ในระดับเห็นดวยมาก ในเรื่อง ทานมีความเต็มใจที่จะทุมเท
ความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของบริษัทซี.อาร.พี.ฯ  เปนหลัก    
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 และเมื่อพิจารณารายคูที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มี
รายไดต่ํากวา 4,500 บาท  4,500-7,500 บาท และ 7,501-10,500 บาท  มีความคิดเห็นตอดานภาพรวม
ในเรื่อง  ทานมีความพรอมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไมวาตอองคการหรือตอหนาที่การ
ทํางาน   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     โดยพบวารายไดต่ํากวา 4,500 บาท  มี
คาเฉลี่ยความคิดเห็น 2.44  รายได 4,500-7,500 บาท  มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 3.04  และรายได 7,501-
10,500 บาท  มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น  3.42     และผูตอบแบบสอบถามรายได 7,501-10,500 บาท  
รายไดต่ํากวา 4,500 บาท มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ในเรื่อง  
ทานมีความพรอมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไมวาตอองคการหรือตอหนาที่การทํางาน    
โดยรายได 7,501-10,500 บาท มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 2.42  และรายไดต่ํากวา 4,500 บาท มีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็น 2.44 

 
3.4  ความสัมพันธระหวางองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานตางๆ และ

ภาพรวมความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 ผลการหาความสัมพันธพบวาองคประกอบความผูกพัน 4 ดานไดแก ดานองคการ 
ดานงาน   ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และดานภาวะผูนํา  มีความสัมพันธของระดับ
ความสัมพันธในเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการในภาพรวม  โดยมีคาความสัมพันธ  R= 0.647  
โดยระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมจะผันแปรตามปจจัยทั้ง 4 ดานคิดเปนรอยละ 41.80  
สวนที่เหลือเปนผลมาจากปจจัยอ่ืนๆ แสดงวาคาที่ไดจากการทํานายดวยสมการเสนตรงจะใกลเคียง
กับระดับความผูกพันในภาพรวมจริงๆของพนักงานไดไมสูงมากนัก  และพบวาปจจัยของความ
ผูกพันดานงานและดานภาวะผูนํา สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมของ
พนักงานได   แตปจจัยดานองคการและดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  ไมมีความสัมพันธกับ
ระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยปจจัยดาน
งานมีอํานาจการทํานายระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมเทากับ 0.235  และปจจัยดานภาวะ
ผูนํามีอํานาจทํานาย  เทากับ 0.214 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่องการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานบรษิทั  
ซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี (เชียงใหม) จํากัด  ผลการหาความสัมพันธที่เกี่ยวของกับระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานและความสัมพันธเกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
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  ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามวัดจากดานภาพรวม 
 การศึกษาพบวาโดยรวมพนักงานมีความผูกพันตอองคการในระดับพนักงานที่ไมยึด
ติดกับความผูกพันตอองคการ (Not-engaged)  ปจจัยยอยมีความผูกพันตอองคการในระดับเห็นดวย
มากคือ  มีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของ บริษัทซี.อาร.พี.ฯ  เปน
หลัก  ซ่ึงพนักงานในองคการเปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ”  ทํางานดวยความเต็มใจทีจ่ะทุมเท
ความพยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของบริษัท    ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษา
ของ  พัชราภรณ  ศุภมั่งมี (2548) ไดศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ: กรณีศึกษา 
บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวัดเชียงใหม และการศึกษาของรัชดา
พร         รองเสียง (2549)  ไดศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ : กรณีศึกษา บริษัท ซันยาง
อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด  ซ่ึงพบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคการที่ศึกษาเปนองคการธุรกิจเอกชน ซ่ึงนาจะมีรูปแบบของลักษณะการ
จัดการและการดําเนินงานลักษณะที่คลายคลึงกัน   

ระดับความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันของพนักงานผูตอบแบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาความผูกพนัของพนักงานตอองคการของพนักงานบริษัท ซี.อาร.พี. 

จิลเวลร่ี (เชียงใหม) จํากัด โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ตอองคประกอบความผูกพนั
อันดับแรกคือ ดานงาน   รองลงมา ดานองคการ  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และดานภาวะ
ผูนํา  ตามลําดับ   

1) ดานองคการ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ 
องคประกอบของความผูกพันตอองคการ โดยภาพรวมอยูในระดับเฉยๆ  (คาเฉลี่ย 2.58)   โดย
องคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกบริษัท ซี.อาร.พี.ฯ มีการสรางสภาพแวดลอมในที่
ทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.16) บริษัท ซี.อาร.พี ฯ จัดใหมี
ชองทางเพื่อส่ือสารกับพนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ (คาเฉลี่ย 3.15) บริษัทซี.อาร.พีฯ
มีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกฝายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 2.99) ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ พัชราภรณ  ศุภมั่งมี (2548) ไดศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ: กรณีศกึษา 
บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวัดเชียงใหม และการศึกษาของ          
รัชดาพร  รองเสียง (2549)  ไดศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ : กรณีศึกษา บริษัท ซัน
ยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด   ที่พบวาความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูในระดับความ
ผูกพันดานองคการมีความสัมพันธทางบวก  
 2) ดานงาน  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอองคประกอบ
ของความผูกพันตอดานงาน  โดยภาพรวมอยูในระดับเฉยๆ  (คาเฉลี่ย 2.58)   โดยองคประกอบยอย
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ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  บริษัท ซี.อาร.พี.ฯ มีการสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางานอยาง
เหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.16) บริษัท ซี.อาร.พี ฯ จัดใหมีชองทางเพื่อ
ส่ือสารกับพนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ (คาเฉลี่ย 3.15) บริษัทซี.อาร.พีฯมีการ
ถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกฝายอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 2.99)  ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ พัชราภรณ  ศุภมั่งมี (2548) ไดศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ: กรณีศกึษา 
บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวัดเชียงใหม และการศึกษาของ          
รัชดาพร  รองเสียง (2549)  ไดศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ : กรณีศึกษา บริษัท ซัน
ยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด   ที่พบวาความผูกพันของพนักงานดานงานมีความสัมพันธเชิงบวก
กับความผูกพันที่มีตอบริษัท   
 3) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอองคประกอบของความผูกพันตอดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยภาพรวมอยูใน
ระดับเฉยๆ  (คาเฉลี่ย 2.58)   โดยองคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  บริษัทซี.อาร.
พี.ฯมีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.20)  
บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.06)  บริษัทซี.
อาร.พี.ฯมีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยาง
ครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาที่  (คาเฉลี่ย 2.90)    ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ พัชรา
ภรณ  ศุภมั่งมี (2548) ไดศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัทสหพัฒน
พิบูล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวัดเชียงใหม และการศึกษาของรัชดาพร  รองเสียง 
(2549)  ไดศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ : กรณีศึกษา บริษัท ซันยางอุตสาหกรรม
อาหาร จํากัด   ที่พบวาความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูในระดับความสัมพันธเชิงบวก  
 4) ดานภาวะผูนํา  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
องคประกอบของความผูกพันตอดาน ภาวะผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับเฉยๆ  (คาเฉลี่ย 2.58)   
โดยองคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ    ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนที่กวางและนํามา
ถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ (คาเฉลี่ย 2.80) ผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาดหวังในการ
ทํางานของพนักงานใหแตละแผนกไดรับทราบ (คาเฉลี่ย 2.72)  ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับ
เร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน (คาเฉลี่ย 2.55)  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ พัชราภรณ  ศุภมั่งมี (2548) ไดศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ: กรณีศึกษา 
บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวัดเชียงใหม และการศึกษาของรัชดา
พร  รองเสียง (2549)  ไดศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ : กรณีศึกษา บริษัท ซันยาง
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อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด   ที่พบวาความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูในระดับความสัมพันธ
เชิงบวก 
 ความสัมพันธของความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันกับระดับความผูกพันตอ
องคการในภาพรวม  
 จากการศึกษาพบวาโดยรวมพนักงานผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอ
องคประกอบความผูกพันทัง้ 4 ดาน คือ ดานองคการ  ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนษุยและ
ดานภาวะผูนํา ในระดับเฉยๆ ทุกดาน  โดยพนกังานมีความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยอันดับแรกคือ ดานงาน   
รองลงมา ดานองคการ  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนษุย  และดานภาวะผูนํา  ตามลําดับ  สวน
ความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมก็อยูในระดับเฉยๆ 
เชนเดยีวกัน  และเมื่อทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ ความคิดเห็นตอองคการ
ทั้ง 4 ดาน ตัวแปรตามคือความผูกพันตอองคการโดยรวมของพนักงานก็พบวามีความสัมพันธใน
ระดับทางบวกตอกัน โดยปจจัยดานงานสามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ผูตอบแบบสอบถามได  ซ่ึงสอดคลองตามแนวคิดของบริษัทที่ปรึกษางานทางดานการพัฒนากล
ยุทธและงานวจิัยไออีเอส (IES)  ที่ไดระบุถึงพฤติกรรมของพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการได
วาตองมีความศรัทธาตอองคการ  ตองการทํางานเพื่อทําใหส่ิงตางๆ ดขีึ้น  มีความตัง้ใจและมุงมั่น 
และคอยแสวงหาความรูใหมๆ  เพื่อการพัฒนางานอยูเสมอ  และปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความผูกพนั
ของพนักงาน ไดแก  การมสีวนรวมในการตัดสินใจ  โอกาสที่ไดแสดงความคิดเหน็ และโอกาสที่
จะพัฒนางานของตน  และองคการใหความสนใจในความเปนอยูของพนักงาน  
                    และผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลตอระดับความผูกพันตอองคการ
ในภาพรวม   

ดานเพศ พบวาพนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดับความผูกพันตอองคการไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ รัชดาพร รองเสียง (2549) ที่ศึกษา
ความผูกพันของพนักงานตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัทซันยางอุตสาหกรรมอาหารจํากัด  ผล
การศึกษา พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงผลการศึกษาพบวาเพศชายมีความผูกพันตอองคการ
มากกวาเพศหญิง   

ดานอายุ พบวาพนักงานอายุแตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ   ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ รัชดาพร รองเสียง (2549) ที่ศึกษาความผูกพัน
ของพนักงานตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัทซันยางอุตสาหกรรมอาหารจํากัด  ผลการศึกษา พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยพบวาพนักงานที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคการสูงกวา
พนักงานที่มีอายุนอย   
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ดานระดับการศึกษา พบวาพนักงานระดับการศึกษาตางกันมีระดับความผูกพันตอ
องคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ   โดยพบวาระดับการศึกษา ป. 6, ม.3 มีความผูกพันตอองคการ
สูงกวาการศึกษาระดับปริญญาตรี    ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ รัชดาพร รองเสียง (2549) ที่
ผลการศึกษาพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยพบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความ
ผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํา  

ดานอายุทํางานพบวา พนักงานอายุการทํางานตางกันมีความผูกพันตอองคการไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ รัชดาพร รองเสียง (2549) ที่ผล
การศึกษาพบวาพนักงานที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการมาก จะมีความผูกพันตอองคการสูง
กวาพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในองคการนอยกวา   

ดานตําแหนงงานพบวาพนักงานตําแหนงงานตางกันมีความผูกพันตอองคการไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ รัชดาพร รองเสียง (2549) ที่ผล
การศึกษาพบวาดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ  

ดานรายไดตอเดือน พบวาพนักงานรายไดตอเดือนตางกันมีความผูกพันแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ รัชดาพร รองเสียง (2549) ที่ผลการศึกษาพบวา
พนักงานที่มีรายไดตางกันมีความผูกพันตอองคการตางกัน   แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
พัชราภรณ  ศุภมั่งมี (2548) ที่ผลการศึกษาพบวารายไดของพนักงานไมมีความสัมพันธกับ
ความรูสึกผูกพันกับองคการ  
 
ขอคนพบ 

การศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานบริษัท ซี.อาร.พี.จิลเวลร่ี  
(เชียงใหม) จํากัด   มีขอคนพบประเด็นที่สําคัญดังนี้ 
 ดานภาพรวม  พบวาพนกังานที่มีระดับการศึกษา ม.6./ปวช. อนุปริญญาจะมีความ
ผูกพันตอองคการมากกวาพนักงานที่มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ดานองคการ  พบวาพนกังานมีระดับความคิดเห็นตอดานองคการในระดับเฉยๆ  โดย
พบวาปจจัยยอยดานบรษิัท ซี.อาร.พีฯ มีการสงเสริมใหพนกังานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหมๆ 
ใหเกิดขึ้นในองคการ ในระดบัต่ํากวาปจจัยยอยอ่ืนๆ   เมื่อจําแนกตามเพศพบวา ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง มีระดับความคิดเห็นดานองคการในระดับเฉยๆเหมอืนกัน 
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 ดานงาน  พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอดานงานในระดับเฉยๆ  โดยพบวา
ปจจัยยอยดานบริษัทซี.อาร.พี. ฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของ
พนักงาน  ในระดับต่ํากวาปจจัยยอยอ่ืนๆ เมื่อจําแนกตามเพศพบวาทั้งเพศชายและเพศหญิง มีระดับ
ความคิดเห็นดานงานในระดับเฉยๆ เหมือนกัน 
 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับเห็นดวยนอย คือ บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal) ของพนักงานแตละคน เพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดหลักสูตรการ
ฝกอบรม/การพัฒนาและการจายคาตอบแทน  บริษัทซี.อาร.พี.ฯสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามี
ความมั่นคงในการทํางาน  บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานที่
ชัดเจน   บริษัทซี.อาร.พี.ฯสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสที่จะเรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนงงาน
ที่ดีขึ้นในที่ทํางาน  บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีระบบการจายคาตอบแทนที่มีความเปนธรรมและเหมาะสม
กับกําลังความสามารถของพนักงานที่ทําลงไปในงาน  บริษัทซี.อาร.พี.ฯมีระบบการจายคาตอบแทน
ที่สามารถแขงขันกับองคการอื่น ในธุรกิจเดียวกันได    เมื่อจําแนกตามเพศพบวามีระดับความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05  ในเรื่อง บริษัท ซี.อาร.พี. มีการจัดทําแผนการฝกอบรม
ใหกับพนักงานตามความเหมาะสมของหนาที่ความรับผิดชอบ 
 ดานภาวะผูนํา  พบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอดานภาวะผูนําในระดับเห็น
ดวยนอย ปจจัยยอย  ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน (Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึง
ผลการทํางานอยางสม่ําเสมอ   เมื่อจําแนกตามเพศพบวาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดวยนอยเหมือนกัน  
 โดยสรุปแลวยังพบวาความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอปจจัยดานภาวะผูนําของ
องคการ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ในขณะที่ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอปจจัยดานงาน อาทิเชน การให
พนักงานมีการตัดสินใจในงานที่เกี่ยวของกับตนเอง การจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือที่สนับสนุนการ
ทํางานของพนักงานอยางเพียงพอ รวมถึง มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของพนักงาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ดังแสดงไวในตารางที่ 31 
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ตารางที่  31  สรุปคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นจากมากไปหานอยของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ
ปจจัยองคประกอบความผูกพันตอการในดานตางๆ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคการ คาเฉลี่ย 

ดานองคการ  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางานอยางเหมาะสม และ
ปลอดภัยใหกับพนักงาน        3.16  
บ.ซี.อาร.พีฯ จัดใหมีชองทางเพื่อสื่อสารกับพนักงานไดอยางสะดวกและ
เขาถึงทุกระดับ        3.15  
บ.ซี.อาร.พีฯ มีการถายทอดนโยบายและกลยุทธใหกับทุกฝายอยางชัดเจน        2.99  
นโยบายและกลยุทธของแตละแผนกมีความสอดคลองและเชื่อมโยงมาจาก
นโยบายและกลยุทธของบริษัทฯ        2.94  
บ.ซี.อาร.พีฯ มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟงความ
คิดเห็นของพนักงาน        2.80  
บ.ซี.อาร.พีฯ มีการจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน และมีเกณฑ
โดยรวมอยูในระดับดี        2.72  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการกําหนดกฎระเบียบขอบังคับที่ใชเปนกรอบการทํางาน
อยางชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน        2.72  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
ใหเกิดขึ้นในองคการ        2.70  

คาเฉลี่ยรวม        2.90 
ดานงาน  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือที่สนับสนุนการทํางานของ
พนักงานอยางเพียงพอ        3.18  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานที่เกี่ยวของ
กับตนเอง        2.96  
พนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบ ที่สอดคลองกับ
นโยบายขององคการ        2.90  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของ
พนักงาน        2.85  

คาเฉลี่ยรวม        2.97 
 
 



 76 

 
ตารางที่  31  (ตอ) สรุปคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นจากมากไปหานอยของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ
ปจจัยองคประกอบความผูกพันตอการในดานตางๆ 

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคการ คาเฉลี่ย 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางพนักงาน        3.20  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ        3.06  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการจัดการวางแผนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับ
แตละตําแหนงงานอยางครบถวนและครอบคลุมทุกหนาที่        2.90  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการจัดการระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและการ
พัฒนาความรูแกพนักงาน        2.85  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับพนักงานตามความ
เหมาะสมของหนาที่ความรับผิดชอบ        2.70  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ 
(Competency) ทั้งดานองคการและพนักงาน        2.67  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของ
พนักงานแตละคน เพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดหลักสูตรการ
ฝกอบรม/การพัฒนาและการจายคาตอบแทน        2.49  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสที่จะเรียนรูและกาวหนาไปสู
ตําแหนงงานที่ดีขึ้นในที่ทํางาน        2.48  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานที่ชัดเจน        2.41  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความมั่นคงในการทํางาน        2.31  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีระบบการจายคาตอบแทนที่สามารถแขงขันกับองคการอื่น ใน
ธุรกิจเดียวกันได        2.12  
บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีระบบการจายคาตอบแทนที่มีความเปนธรรมและเหมาะสมกับ
กําลังความสามารถของพนักงานที่ทําลงไปในงาน        2.10  

คาเฉลี่ยรวม        2.61 
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ตารางที่  31  (ตอ) สรุปคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นจากมากไปหานอยของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ
ปจจัยองคประกอบความผูกพันตอการในดานตางๆ 

ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคการ คาเฉลี่ย 

ดานภาวะผูนํา  
ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนที่กวางและนํามาถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ 2.80 
ผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละแผนก
ไดรับทราบ 2.72 
ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน 2.55 
ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปน
ธรรม 2.54 
ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการ
ทํางานใหแกพนักงาน 2.52 
ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน (Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการ
ทํางานอยางสม่ําเสมอ 2.38 

คาเฉลี่ยรวม      2.58 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบวาความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ซี.อาร. พี.จิลเวลร่ี 
(เชียงใหม)  จํากัด พนักงานมีความผูกพันในระดับเฉยๆ หรือในระดับพนักงานที่ไมยึดติดกับความ
ผูกพันตอองคการ (Not-engaged) คือ พนักงานที่ไมมีความกระตือรือรนในการทํางาน ทํางานโดย
ไมตั้งใจ  ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะที่เรียงลําดับความสําคัญของความตองการในการแกไขปรับปรุง
โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นในแตละดานของปจจัยดังนี้ 
 ดานภาวะผูนํา   จากการศึกษาพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอความผูกพัน
องคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ  และมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นนอยที่สุด 3 ลําดับสุดทายที่มีตอปจจัย
องคประกอบความผูกพันตอองคการในดานภาวะผูนําคือ   ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็น
ของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม (2.54,เฉยๆ)    ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนํา
และแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน  (2.52,เฉยๆ)   และ
ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน (Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยาง
สม่ําเสมอ (2.38,เฉยๆ)    ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรแกไขอยางเรงดวนในเรื่องการแจงผลการประเมิน 
(Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งตัวผูบังคับบัญชาตองมี
การใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน  และ
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ผูบังคับบัญชาตองมีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม  
นอกจากนี้ยังควรใหความสําคัญใหเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน การสื่อสาร
ถึงความคาดหวังในการทํางานของพนักงานในแตละแผนกใหพนักงานไดรับทราบ  และ
ผูบังคับบัญชาควรมีวิสัยทัศนที่กวางและนาํมาถายทอดแกพนักงาน  
 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   จากการศึกษาพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็น
ตอความผูกพันองคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ   และมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นนอยที่สุด 3 ลําดับ
สุดทายที่มีตอปจจัยองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือ   บ.
ซี.อาร.พี.ฯ สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความมั่นคงในการทํางาน (2.31,เห็นดวยนอย)    บ.ซี.
อาร.พี.ฯ มีระบบการจายคาตอบแทนที่สามารถแขงขันกับองคการอื่นในธุรกิจเดียวกันได (2.12,เห็น
ดวยนอย)     และบ.ซี.อาร.พี.ฯ มีระบบการจายคาตอบแทนที่มีความเปนธรรมและเหมาะสมกับ
กําลังความสามารถของพนักงานที่ทําลงไปในงาน (2.10,เห็นดวยนอย)      ดังนั้นบริษัทฯ จึงควร
แกไขอยางเรงดวนในเรื่องระบบการจายคาตอบแทน ใหมีความเปนธรรมและเหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถของพนักงานที่ทําลงไปในงาน  มีระบบการจายคาตอบแทนที่สามารถแขงขันกับ
องคการอื่นในธุรกิจเดียวกันได   และทําใหพนักงานรู สึกวามีความมั่นคงในการทํางาน        
นอกจากนั้น ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  บริษัทฯ ควรพิจารณาในดานการวางแผนเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงาน  การสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสที่จะเรียนรูและกาวไปสู
ตําแหนงที่ดีขึ้น  มีการประเมินการปฎิบัติงาน ของพนักงานแตละคนเพื่อใชประกอบการพิจารณา
กําหนดหลักสูตรการฝกอบรม/การพัฒนาและการจายคาตอบแทน  มีการกําหนดกรอบและแนวทาง
ในการวัดความสามารถทั้งดานองคการและพนักงาน  มีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับพนักงาน
ตามความเหมาะสมของหนาที่ความรับผิดชอบ มีการจัดระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและ
การพัฒนาความรูแกพนักงาน  มีการจัดการวางแผนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละ
ตําแหนงงานอยางครบถวนและครอบคลุมทุกหนาที่ รวมถึงการจัดการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของ
พนักงานอยางเพียงพอ และมีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
พนักงาน   

ดานองคการ จากการศึกษาพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอความผูกพัน
องคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ  และมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นนอยที่สุด 3 ลําดับสุดทายที่มีตอปจจัย
องคประกอบความผูกพันตอองคการในดานองคการ คือ บ.ซี.อาร.พีฯ มีการจัดระบบวิธีการทํางาน
อยางเปนมาตรฐาน และมีเกณฑโดยรวมอยูในระดับดี ( 2.72 ,เฉยๆ)   บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการกําหนด
กฎระเบียบขอบังคับที่ใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน (2.72,เฉยๆ)  
และ บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆใหเกิดขึ้นใน
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องคการ (2.70,เฉยๆ)   ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรแกไขอยางเรงดวนในเรื่อง การสงเสริมใหพนักงานได
เรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหมๆใหเกิดขึ้นในองคการ  มีการกําหนดกฎระเบียบขอบังคับที่ใชเปน
กรอบการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน  และการจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปน
มาตรฐานและนอกจากนั้นควรใหความสําคัญในเรื่องการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็น
และรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน  รวมถึงมีการกําหนดนโยบายและกลยุทธของแตละแผนกใหมี
ความสอดคลองและเชื่อมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธของบริษัทฯ  และถายทอดใหกับทุกฝาย
อยางชัดเจน  จัดใหมีชองทางเพื่อส่ือสารกับพนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ  และตองมี
การสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงานอีกดวย    
 ดานงาน    จากการศึกษาพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอความผูกพันองคการ
โดยรวมอยูในระดับเฉยๆ และมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นนอยที่สุด 3 ลําดับสุดทายที่มีตอปจจัย
องคประกอบความผูกพันตอองคการในดานงาน คือ  บ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการใหพนักงานมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในงานที่เกี่ยวของกับตนเอง (2.96,เฉยๆ)   พนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาที่
ความรับผิดชอบ ที่สอดคลองกับนโยบายขององคการ (2.90,เฉยๆ)   และบ.ซี.อาร.พี.ฯ มีการ
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน (2.85,เฉยๆ)    ดังนั้นบริษัทฯ จึง
ควรแกไขอยางเรงดวนในเรื่อง การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน  
สงเสริมใหพนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบที่สอดคลองกับนโยบายของ
องคการ  และการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานที่เกี่ยวของกับตนเอง  นอกจากนั้น 
บริษัทฯ ควร มีการจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือที่สนับสนุนการทํางานของพนักงานอยางเพียงพออีก
ดวย 
   
 
 
 
 


