
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
 บทนี้จะกลาวถึงสรุปผลการศึกษา การอภิปราย ขอคนพบและขอเสนอแนะ ในการศึกษา
เร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) มีดังตอไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) เปน
การศึกษาเชิงสํารวจโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท 
ล็อกซเลย จํากัด(มหาชน) โดยไดศึกษาจากความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 4 ดาน คือ ดาน
องคการ (Organization) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource) และ
ดานภาวะผูนํา (Leader) ซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ และศึกษาถึงระดับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม ตลอดจนความสัมพันธระหวางความผูกพันในภาพรวม
กับความคิดเห็นตอองคการทั้ง 4 ดานของพนักงาน   

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากพนักงานของบริษัท ล็อกซเลย จํากัด 
(มหาชน) โดยทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมโดยสะดวกจํานวนท้ังส้ิน 269 คน ซ่ึงขอมูลท่ีใชใน
การศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควาขอมูลจาก
หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของและการคนควาขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต 
และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของ
พนักงานขององคการทั้งหมด 269 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
และการวิเคราะหจะนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนําไปประมวลผล สามารถสรุปผลการศึกษาได
ดังนี้ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ผูตอบแบบสอบถาม 

พนักงานของบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย มีอายุอยูในชวงระหวาง 26 – 30 ป มากท่ีสุด สถานภาพโสด สวนใหญมีวุฒิ
การศึกษาจบระดับช้ันปริญญาตรี รายไดตอเดือนเทากับ 10,000 – 20,000 บาท ระดับตําแหนงเปน
พนักงานระดับ 4 – 5 สัดสวนของพนักงานในกลุมงานโทรคมนาคม กลุมโครงสรางพื้นฐาน และ
กลุมบริหารการเงิน เปนจํานวนมากท่ีสุด เรียงตามลําดับ และสวนใหญปฏิบัติงานในองคการมาแลว
อยูในชวง 1 – 5 ป  
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สวนท่ี 2 ขอมูลดานระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)
ผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนท่ี 2.1 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ในแตละองคประกอบของความผูกพันตอ
องคการ 
 พบวาพนักงานของบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบ
ของความผูกพัน ไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา
โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

1. องคประกอบของความผูกพันตอองคการดานองคการ พบวาพนักงานมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากโดยมีความคิดเห็นวาองคการมีการสรางสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม ปลอดภัยใหกับพนักงานมากเปนอันดับแรก และเห็นวาองคการมีระบบมาตรฐานการ
ทํางานโดยรวมอยูในระดับดี มากเปนลําดับถัดมา สวนปจจัยยอยในดานองคการที่เหลืออยูในระดับ
เห็นดวยมากทุกปจจัย  

2. องคประกอบของความผูกพันตอองคการดานงาน พบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความคิดเห็นวาองคการมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถของพนักงานมากเปนอันดับแรก และพนักงานในองคการมีรูปแบบการทํางาน
ท่ีสอดคลองกับองคการมากเปนอันดับแรก มีความคิดเห็นวาองคการใหพนักงานมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับพนักงานเห็นดวยมากเปนลําดับถัดมา และมีความคิดเห็นวาองคการมี
การจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีสนับสนุน การทํางานของพนักงานอยางเพียงพอเห็นดวยมากเปน
ลําดับสุดทาย  

3. องคประกอบของความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา
พนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความคิดเห็นในเร่ืององคการมี
การดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอมากเปนอันดับแรก และเร่ืององคการมีการ
สงเสริม และจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงานเห็นดวยมากเปนลําดับถัดมา 
สวนปจจัยยอยในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเหลือพนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็นดวยมาก
ทุกปจจัย  

4. องคประกอบของความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนํา พบวาพนักงานมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความคิดเห็นวาผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความ
คาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละหนวยงานทราบมากเปนอันดับแรก และความคิดเห็น
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วาผูบังคับบัญชาใหความสําคัญเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มากเปนลําดับถัดมา สวนปจจัยยอย
ดานภาวะผูนําท่ีเหลือพนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกปจจัย 
  
ตอนท่ี 2.2 ความสัมพนัธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับความคดิเห็นตอองคการของ
พนักงาน 
 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด 
(มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 1. พบวาพนักงานเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอองคการไมแตกตางกันในทุกดาน 
แสดงวาเพศไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด 
(มหาชน)  
 2. พบวาพนักงานท่ีระดับอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นในดานองคการแตกตางกัน โดย
กลุมอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป มีระดับความคิดเห็นดานองคการเห็นดวยมากกวากลุมอายุตํ่ากวา 31 ป 
สวนในดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา อายุไมมีผลตอระดับความ
คิดเห็นในดานดังกลาว 
 3. พบวาพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด หรือสมรสแลว มีระดับความคิดเห็นตอองคการใน
ดานองคการ และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน โดยผูท่ีมีสถานภาพสมรสแลวจะมี
ระดับความคิดเห็นตอดานดังกลาวมากกวาผูท่ียังโสด  
 4. พบวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา มีระดับความคิดเห็นตอองคการในดานภาวะผูนํา
แตกตางกัน โดยผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นมากกวาผูท่ีมีการศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตรี และระดับการศึกษาไมมีผลตอระดับความคิดเห็นในดานองคการ ดานงาน และ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 5. พบวาปจจัยดานระดับรายไดมีผลตอระดับความคิดเห็นตอองคการทั้ง 4 ดาน โดยผูท่ีมี
ระดับรายไดมากกวา 20,000 บาท มีระดับความคิดเห็นตอองคการในดานองคการ ดานงาน ดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํามากกวาผูท่ีมีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 
 6. พบวาพนักงานท่ีมีระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอองคการใน
องคประกอบท้ัง 4 ดานแตกตางกัน โดยผูท่ีมีตําแหนงสูงกวาระดับ 5 หรือระดับหัวหนางานข้ึนไป
จะมีระดับความคิดเห็นตอองคการสูงกวาพนักงานระดับ 4 – 5 และตํ่ากวาระดับ 4 ซ่ึงเปนพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ 
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 7. พบวาพนักงานท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานในองคการที่แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอ
องคการในดานองคการ ดานงานและดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน โดยแตกตางกัน
ท้ังหมดทุกกลุม โดยกลุมท่ีทํางานมาเปนเวลานานจะมีความคิดเห็นตอองคการในดานดังกลาว
มากกวาผูท่ีทํางานมาเปนระยะเวลานอยกวา 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลดานความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนท่ี  3.1 ระดับความผูกพนัตอองคการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามในภาพรวม 
 ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากดั 
(มหาชน)โดยการวัดความผูกพันตอองคการวัดมาจากความผูกพันในดานภาพรวมขององคการ ซ่ึง
ประกอบไปดวยคําถามเกีย่วกับความผูกพนัตอองคการ จํานวน 4 ขอ ไดแก  

1) มีความเช่ือม่ันและยอมรับในเปาหมาย คานิยมขององคการ 
2) มีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพื่อความกาวหนาขององคการ 
3) มีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซึ่งการเปนสมาชิกขององคการตอไป 
4) ทานรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับองคการ 

 ความผูกพันตอองคการของพนักงานดานภาพรวม พบวา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู
ในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความคิดเห็นตอความรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับองคการในระดับเห็น
ดวยมากท่ีสุด และ มีความคิดเห็นตอความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพื่อ
ประโยชนและความกาวหนาขององคการ ในระดับเห็นดวยมาก เปนลําดับถัดมา สวนความเชื่อม่ัน
และยอมรับในเปาหมาย คานิยมขององคการ และความจงรักภักดี ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไว
ซ่ึงความเปนสมาชิกขององคการตอไป พนักงานก็มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงวา 
พนักงานผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) ซ่ึงหมายถึง พนักงานท่ีมี
ความผูกพันตอองคการเปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความมีใจรักและทุมเทใน
งานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคการอยาง
แทจริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนอยูเสมอ เพื่อทําใหองคการกาวไปสู
ความสําเร็จในท่ีสุด  
 จากการสรุปเปรียบเทียบผลของความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานองคการ ดาน
งาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา พบวาการรับรูของพนักงานตอปจจัยท้ัง 4 
ดาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นดวยมาก และสอดคลองกับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานดานภาพรวม ซ่ึงอยูในระดับเห็นดวยมากเชนเดียวกัน
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 จากการหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ ไดคาความเช่ือม่ันของ
คําถามในดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํามากกวา 0.90 ใน
ทุกๆ ดาน และคําถามในดานภาพรวมของความผูกพันตอองคการไดคาความเช่ือม่ันมากกวา 0.80 
แสดงวาขอคําถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้มีความนาเช่ือถือในระดับสูง 
 
ตอนท่ี 3.2 ความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพนัตอองคการของพนักงานผูตอบ
แบบสอบถาม 

 
ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดผล

การศึกษาดังนี ้
1. พนักงานท้ังเพศชายและเพศหญิงโดยรวมมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นปจจยัดานเพศไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน  

2. พนักงานแตละกลุมอายุโดยรวมมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) แตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญ โดยพนกังานกลุมอายุมากกวา 40 ป มีระดับความผูกพันมากกวากลุมอายุ 31 – 40 
ป และกลุมอายุ 31 – 40 ปมีระดับความผูกพันมากกวากลุมอายุตํ่ากวา 31 ป ดังนั้นปจจัยดานอายมีุ
ผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

3. พนักงานท้ังโสดและสมรสแลวโดยรวมมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นปจจยัดานสถานภาพไมมีผลตอระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน  

4.  พนักงานทุกกลุมระดับการศึกษาโดยรวมมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นปจจยัดานระดับการศึกษาไมมีผลตอระดับความผูกพนั
ตอองคการของพนักงาน  

5. พนักงานทุกกลุมรายไดโดยรวมมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) แตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพนกังานกลุมระดับรายได มากกวา 40,000 บาท มีระดับความผูกพนั
มากกวากลุมท่ีมีรายไดตํ่ากวา 20,000 บาท ดังนั้นปจจยัดานระดับรายไดมีผลตอระดับความผูกพนั
ตอองคการของพนักงาน  

6.  พนักงานทุกระดับตําแหนงโดยรวมมีความผูกพันตอองคการ (Engaged) แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพนกังานกลุมท่ีตําแหนงระดับ 4 – 5 และพนกังานกลุมท่ีตําแหนง
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สูงกวาระดับ 5 มีระดับความผูกพันสูงกวาพนักงานตําแหนงตํ่ากวาระดับ 4 ดังนั้นปจจัยดานระดบั
ตําแหนงงานมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

7.  พนักงานทุกกลุมท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยรวมมีความผูกพันตอ
องคการ (Engaged) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นปจจัยดานระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในองคการ ไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  
 
ตอนท่ี 3.3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานตาง ๆ และภาพรวม
ความผูกพนัตอองคการของพนักงาน 
 

 ผลการหาความสัมพันธ พบวา องคประกอบความผูกพันท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน
องคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ
ความผูกพันตอองคการในภาพรวม โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.525  โดยระดับความผูกพัน
ตอองคการในภาพรวมจะผันแปรตามปจจัยท้ัง 4 ดานคิดเปนรอยละ 27.50 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 
73.50 เปนผลมาจากปจจัยในเร่ืองอ่ืน ๆ แสดงวาคาท่ีไดจากการทํานายดวยสมการเสนตรงจะ
ใกลเคียงกับระดับความผูกพันในภาพรวมจริง ๆ ของพนักงานไดไมสูงมากนัก และพบวาปจจัยของ
ความผูกพันดานองคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา สามารถทํานายระดับ
ความผูกพันตอองคการดานภาพรวมของพนักงานได แตปจจัยดานงานพบวาไมมีผลกับความผูกพนั
ดานภาพรวมอยางมีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถทํานาย
ระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (B = 0.413) รองลงมาคือ ดานองคการ (B = -0.154) และ
ดานภาวะผูนํา (B = 0.121) ตามลําดับ 
 
5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 
พบวามีประเด็นท่ีสําคัญหลายประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 
 ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบวา โดยรวมพนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอ
องคการในระดับผูกพัน (Engaged) โดยมีความคิดเห็นตอการมีความเช่ือม่ันและยอมรับในคานิยม 
เปาหมายขององคการ มีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือประโยชน
และความกาวหนาขององคการ มีความจงรักภักดี และปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงการเปน



  
65 

สมาชิกขององคการตอไป อยูในระดับเห็นดวยมากท้ังหมด ซ่ึงตรงกับแนวคิดของสถาบันวิจัยและ
องคการที่ปรึกษา the Gallup Organization ท่ีไดแบงประเภทของพนักงานไววา พนักงานท่ีมีความ
ผูกพัน (Engaged employee) คือพนักงานท่ีเปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความมี
ใจรักและทุมเทในงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง
ขององคการอยางแทจริง และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนอยูเสมอ เพื่อทําให
องคการกาวไปสูความสําเร็จในที่สุด และสถาบันดานการวิจัยและท่ีปรึกษางานดานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (The Institute for Employment Studies) ไดระบุถึงพฤติกรรมของพนักงานท่ีมี
ความผูกพันตอองคการ ไดแก มีความเช่ือในองคการ มีความปรารถนาท่ีจะทํางานเพ่ือใหเกิดส่ิงท่ีดี
ข้ึน เขาใจลักษณะของธุรกิจและมองในภาพใหญ มีความต้ังใจและมุงม่ัน และมีการพัฒนาอยูเสมอ
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของพัชรภรณ ศุภม่ังมี (2548) ที่ไดศึกษา ความผูกพันของ
พนักงานตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวัด
เชียงใหม(2548) และการศึกษาของจิระชัย ยมเกิด (2549) ท่ีไดศึกษาความผูกพันของพนักงานตอ
บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ซ่ึงท้ังหมดพบวาพนักงานมีความผูกพันตอองคการโดย
รวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะองคการท่ีศึกษาเปนองคการธุรกิจเอกชนเหมือนกัน ซ่ึงนาจะมี
รูปแบบของลักษณะการจัดการตอองคการที่คลายคลึงกัน 
 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซ
เลย จํากัด (มหาชน) ไดแก ปจจัยดานอายุ ระดับตําแหนงงาน และระดับรายไดของพนักงานซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของพิชญากุล ศิริปญญา (2545) ไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) 
ภาคเหนือ และงาน การศึกษาของเบญจมาภรณ นวลิมป (2546) ไดทําการศึกษาความผูกพันของ
พนักงานตอองคกร: กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขา
สมุทรสาคร และการศึกษาของสุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) ท่ีไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความผูกพันองคกรของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ท่ีถึงแมวาจะเปนองคการธุรกิจตางประเภทกันแตก็พบวาปจจัยดานอายุ ระดับตําแหนง 
และอัตราเงินเดือนมีความสัมพันธตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานเหมือนกัน 
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ระดับความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันของพนักงานผูตอบแบบสอบถาม 
 1. ดานองคการ 
 จากการศึกษาซ่ึงพบวา ความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันในดานองคการโดยรวม
อยูในระดับเห็นดวยมาก และสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมได แสดง
ใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธโดยรวมขององคการ สภาพแวดลอมหรือระบบ
มาตรฐานท่ีองคการมีอยู กฎระเบียบ และขอบังคับตางๆขององคการ ชองทางการส่ือสารกับ
พนักงาน การสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ในองคการ มีสวนท่ีจะ
สงเสริมใหพนักงานเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการได เพราะองคการเปนเหมือนสถานท่ีท่ีพนักงาน
ท้ังหมดตองอยูรวมกัน เพื่อสรางสรรคการทํางานใหองคการขับเคล่ือนไปขางหนา ซ่ึงก็สอดคลอง
กับการศึกษาของพัชรภรณ ศุภม่ังมี (2548) ท่ีไดทําการศึกษา ความผูกพันของพนักงานตอองคการ: 
กรณีศึกษา บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวา 
ความพึงพอใจในส่ิงแวดลอมตางๆขององคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 
การศึกษาของ Nancy R. Rockwood (2007) ไดศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานกับ
ขอไดเปรียบทางการแขงขัน พบวาความผูกพันในองคการมีผลมาจากหลายปจจัย ท้ังจากวัฒนธรรม
ในองคการ ลักษณะการติดตอส่ือสารและการบริหารภายในองคการท่ีจะสรางความเคารพและ
เช่ือม่ันตอกัน และสอดคลองกับการศึกษาของ Richard MacBain (2007) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ 
วิธีปฏิบัติเพื่อสรางความผูกพันตอองคการ พบวา ดานองคการ(Organization) หมายถึง วัฒนธรรม 
คานิยม และวิสัยทัศนขององคกร ตราสัญลักษณขององคการเปนตัวขับเคลื่อนอันหนึ่งใหเกิดความ
ผูกพันตอองคการ  
 2. ดานงาน  
 จากการศึกษาซ่ึงพบวา ความคิดเห็นองคประกอบความผูกพันในดานงานโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก แตไมสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันโดยรวมขององคการได แสดงใหเห็น
วาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงาน การจัดเตรียมเคร่ืองมือท่ี
สนับสนุน การทํางานของพนักงานอยางเพียงพอ การมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู 
ความสามารถและพนักงานมีรูปแบบการทํางานท่ีสอดคลองกับองคการ มีสวนท่ีจะสงเสริมใหเกิด
ทัศนคติท่ีดีตอองคการโดยรวมได เพราะการใหพนักงานไดมีสวนรวมกับงานของตนเอง และการ
ไดรับการสนับสนุนท่ีเพียงพอ จะชวยเสริมใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน มีทัศนคติตองานท่ี
ทํา ซ่ึงสงผลตอระดับความผูกพัน แตอาจมีปจจัยยอยของงานในเร่ืองอ่ืนท่ีไมทราบได ท่ีจะสามารถ
สงผลตอระดับความผูกพันในภาพรวมได สอดคลองกับการศึกษาของพิชญากุล ศิริปญญา (2545) 
ไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา พนักงาน
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ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ และงาน และการศึกษาของเบญจมาภรณ 
นวลิมป (2546) ไดทําการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคกร: กรณีศึกษา ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร พบวา ปจจัยดานลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติไดแก ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณของงาน ผล
ปอนกลับของงาน และงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการ สอดคลองกับการศึกษาของ Richard MacBain (2007) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ 
วิธีปฏิบัติเพื่อสรางความผูกพันตอองคการ พบวาปจจัยดานชีวิตการทํางาน หมายถึง การสนับสนุน
ของเพื่อนรวมงาน การพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ ความคาดหวังจากการทํางานถูกระบุอยาง
ชัดเจน การตัดสินใจในงาน และสภาพแวดลอมของการทํางาน เปนตน เปนตัวขับเคล่ือนอันหนึ่ง
ใหเกิดความผูกพันตอองคการ 
 3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 จากการศึกษาซ่ึงพบวา ความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก และสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการดาน
ภาพรวมไดมากกวาปจจัยดานอ่ืนๆ แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใสพนักงาน 
การจายผลตอบแทนท่ีเปนธรรม มีการดูแลเร่ืองสุขภาพ มีระบบใหคําปรึกษา การสงเสริมการเรียนรู 
ความกาวหนา ความม่ันคงในการทํางานใหแกพนักงาน มีสวนท่ีจะสงเสริมใหเกิดทัศนคติท่ีดีของ
พนักงานตอองคการโดยรวมได เพราะการท่ีองคการมีการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยไวไดอยางเหมาะสม จะแสดงถึงวาองคการนั้นไดมีการใหความสําคัญกับพนักงานของ
องคการมากนอยเพียงใด ยิ่งองคการมีระบบการจัดการดานทรัพยากรมนุษยท่ีดี สอดคลองกับท้ัง
รูปแบบขององคการและความตองการของพนักงาน ก็จะสงผลตอความรูสึกในแงบวกตอองคการ
ใหแกพนักงาน จะชวยเสริมใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีทัศนคติตองานไปในทาง
ท่ีดี สงผลตอระดับความผูกพัน ซ่ึงก็สอดคลองกับการศึกษาของพัชรภรณ ศุภม่ังมี (2548) ท่ีได
ทําการศึกษา ความผูกพันของพนักงานตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด 
(มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวา ความพึงพอใจในผลตอบแทนในงาน มี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ แสดงวาองคการมีระบบบริหารบุคคลากรท่ีเปนท่ี
พึงพอใจของพนักงานเหมือนกัน และสอดคลองกับการศึกษาของ Nancy R. Rockwood (2007) ท่ี
ไดศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานกับขอไดเปรียบทางการแขงขัน พบวานโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการกับระดับความผูกพันของพนักงานตอองคการได   
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 4. ดานภาวะผูนํา   
 จากการศึกษาซ่ึงพบวา ความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันในดานภาวะผูนําโดยรวม
อยูในระดับเห็นดวยมาก และสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมได แสดง
ใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับผูบังคับบัญชามีสวนท่ีจะสงเสริมใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการ
โดยรวมได เพราะ ผู บังคับบัญชาเปนผู ท่ีอยูใกลชิดกับพนักงาน เปนผูมอบหมายงาน และ
ประเมินผลการทํางานของพนักงาน หากผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวังในการทํางาน 
มีการแจงผลการประเมินของงาน รับฟงความคิดเห็น ใหคําแนะนํา และแนวทางแกพนักงาน 
ตลอดจนเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลว จะทําใหผูท่ีอยูใตบังคับบัญชา มี
ความรูสึกในแงบวกท้ังกับองคการ และกับงานของตนท่ีไดรับผิดชอบ เพราะผูนําจะเปนผูท่ีมี
บทบาทสําคัญตอการชักจูงใหพนักงานมีความรูสึกเช่ือม่ันและยอมรับในเปาหมายขององคการ
สงผลตอระดับความผูกพัน ซ่ึงก็สอดคลองกับการศึกษาของจิระชัย ยมเกิด (2549) ไดทําการศึกษา
ความผูกพันของพนักงานตอบริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด และการศึกษาของรัชดาพร 
รองเสียง (2549) ไดทําการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัท ซันยาง
อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด พบวาปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติคือ ผลปอนกลับ และปฏิสัมพันธ
ในท่ีทํางาน และปจจัยในดานประสบการณในงานที่ปฏิบัติ คือ ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและ
องคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน ท้ังนี้เนื่องจากเปนธุรกิจเอกชนเหมือนกัน จึงอาจมี
โครงสรางการจัดองคการท่ีคลายคลึงกัน และสอดคลองกับการศึกษาของ Nancy R. Rockwood 
(2007) ไดศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานกับขอไดเปรียบทางการแขงขัน พบวา
ความผูกพันในองคการมีผลมาจากลักษณะของผูนํา และสอดคลองกับการศึกษาของ Richard 
MacBain (2007) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติเพื่อสรางความผูกพันตอองคการ พบวา ดานการ
จัดการและดานผูนํา หมายถึง ความเปนผูนําของหัวหนางาน การติดตอส่ือสาร ขอผูกมัดของ
หัวหนาสายงานเปนตัวขับเคล่ือนอันหนึ่งใหเกิดความผูกพันตอองคการ  

 
ความสัมพันธของความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันกับระดับความผูกพันตอองคการใน
ภาพรวม 
 
 จากการศึกษาพบวา โดยรวมพนักงานผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอ
องคประกอบความผูกพันท้ัง 4 ดาน คือ ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
ดานภาวะผูนํา ในระดับเห็นดวยมากทุกดาน โดยพนักงานมีความคิดเห็นในดานองคการเห็นดวย
มาก มากท่ีสุด รองลงมาคือความคิดเห็นตอดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ ดานภาวะ
ผูนํา ตามลําดับ สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมก็
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อยูในระดับเห็นดวยมากเชนเดียวกัน และเม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ 
ความคิดเห็นตอองคการทั้ง 4 ดาน กับตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการโดยรวมของพนักงาน 
ก็พบวามีความสัมพันธทางบวกตอกัน โดยปจจัยดานองคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ดานภาวะผูนํา สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานผูตอบแบบสอบถามได ซ่ึง
ก็เปนไปตามแนวคิดของ Steer R.M ท่ีไดศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ ไดแก 
ลักษณะงาน และประสบการณในงาน ท่ีพนักงานรับรูไดจากการทํางานในองคการนั้น ๆ แนวคิด
ของ Burke ท่ีกลาวถึงสวนประกอบท่ีทําใหเกิดความผูกพัน 6 ปจจัย ไดแก องคการ กลุมงาน สาย
อาชีพ ลูกคา งานท่ีทํา และผูจัดการ แนวคิดของบริษัทท่ีปรึกษางานทางดานการพัฒนากลยุทธและ
งานวิจัย (IES)ท่ีวาปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงาน ไดแก การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ โอกาสท่ีไดแสดงความคิดเห็น โอกาสในการพัฒนางาน และองคการใหความสนใจใน
ความเปนอยูของพนักงาน แสดงวาความคิดเห็นตอองคการของพนักงานจะสงผลตอระดับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 
5.3 ขอคนพบ 
 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 
ผูศึกษาไดคนพบในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) โดยรวม
อยูในระดับผูกพัน (Engaged) ซ่ึงเม่ือพิจารณาในสวนประกอบแตละดาน พบวา พนักงานมีความ
คิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันในดานองคการเห็นดวยมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานงาน และดานภาวะผูนําตามลําดับ โดยทุกดานอยูในระดับเห็นดวย
มาก สอดคลองกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมท่ีอยูใน
ระดับเห็นดวยมากเชนเดียวกัน 

2. จากผลการศึกษา เม่ือเรียงลําดับความคิดเห็นตอปจจัยยอยของความผูกพันในดานตางๆ 
ของพนักงานจากมากไปนอย พบวา ลําดับแรก และลําดับสุดทาย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 41 แสดงระดับความคิดเห็นตอปจจัยยอยลําดับแรกและลําดับสุดทายในแตละองคประกอบ
ความผูกพัน 
 

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยยอย 
องคประกอบ
ความผูกพัน 

ลําดับแรก 
(ระดับความคิดเห็น) 

ลําดับสุดทาย 
(ระดับความคิดเห็น) 

ดานองคการ 
องคการมีการสรางสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม ปลอดภัยใหกับพนักงาน 

(เห็นดวยมาก) 

องคการมีการเปดโอกาส และรับฟง
ความคิดเห็นของพนักงาน 

(เห็นดวยมาก) 

ดานงาน 

องคการมีการมอบหมายงานที่เหมาะสม
กับความรู ความสามารถของพนักงาน 
และพนักงานในองคการมีรูปแบบการ
ทํางานท่ีสอดคลองกับองคการ 

(เห็นดวยมาก) 

องค ก ารมี ก ารจั ด เต รี ยม อุปกรณ 
เคร่ืองมือท่ีสนับสนุน การทํางานของ
พนักงานอยางเพียงพอ 
 

(เห็นดวยมาก) 

ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย 

องคการมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย
ของพนักงานอยางเพียงพอ 

(เห็นดวยมาก) 

องคการมีเสนทางความกาวหนาใน
อาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน 

(เห็นดวยมาก) 

ดานภาวะผูนํา 

ผู บังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความ
คาดหวังในการทํางานของพนักงานให
แตละหนวยงานไดรับทราบ 

(เห็นดวยมาก)  

ผู บั ง คั บ บัญชา มี ก า รแจ ง ผลก า ร
ประเมิน(Feedback)ใหพนักงานไดรับ
ทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

(เห็นดวยมาก) 
 

3. จากผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย 
จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา  

-  ปจจัยดานอายุ มีผลตอระดับความคิดเห็นดานองคการ โดยกลุมอายุ มากกวา 40 ปมีความ
คิดเห็นระดับเห็นดวยมาก มากกวากลุมอายุตํ่ากวา 31 ป  
- ปจจัยดานสถานภาพสมรส มีผลตอระดับความคิดเห็นดานองคการ และดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยพนักงานท่ีสมรสแลวจะรูสึกผูกพันในดานดังกลาวมากกวา 
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- ปจจัยดานระดับการศึกษา มีผลตอระดับความคิดเห็นดานภาวะผูนํา โดยกลุมท่ีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นมากกวา กลุมท่ีการศึกษาตํ่ากวาระดับ
ปริญญาตรี 
- ปจจัยดานระดับรายได มีผลตอระดับความคิดเห็นตอองคการทุกดาน โดยกลุมท่ีรายได
มากกวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับความคิดเห็นตอองคการสูงกวากลุมท่ีรายไดตํ่า
กวา 20,000 บาท ทุกดาน 
- ปจจัยดานระดับตําแหนงงาน มีผลตอระดับความคิดเห็นตอองคการทุกดาน โดยระดับ
ความคิดเห็นดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา 
พบวากลุมท่ีเปนพนักงานสูงกวาระดับ 5 หรือหัวหนางานข้ึนไป มีระดับความคิดเห็นสูง
กวากลุมพนักงานตํ่ากวาระดับ 4 และกลุมพนักงานระดับ 4 – 5 .ซ่ึงเปนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 
- ปจจัยดานระยะเวลาปฏิบัติงาน มีผลตอระดับความคิดเห็นตอองคการในดานองคการ 
ดานงาน และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยในดานองคการกลุมท่ีทํางานมาเปนระยะ
เวลานานจะมีระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีทํางานมาเปนระยะเวลานอยกวา ในดาน
งานกลุมท่ีทํางานมาต้ังแต 6 ปข้ึนไปจะมีความคิดเห็นในระดับท่ีมากกวากลุมท่ีทํางาน
มาแลว 1 – 5 ป และในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลุมท่ีทํางานมามากกวา 10 ปจะมี
ระดับความคิดเห็นมากกวากลุมท่ีทํางานมา 1 – 5 ป 
4. จากผลการศึกษาพบวาปจจัยลักษณะบุคคลที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการใน

ภาพรวมไดแก ปจจัยดานอายุ โดยผูท่ีมีอายุมากกวา 31 ปข้ึนไปมีระดับความผูกพันตอองคการ
มากกวาผูท่ีมีอายุนอยกวา ปจจัยดานระดับรายได โดยผูท่ีมีรายไดมากกวา 40,000 บาทมีระดับความ
ผูกพันตอองคการมากกวาผูท่ีมีรายไดนอยกวา 20,000 บาท และ ปจจัยดานระดับตําแหนง โดย
พนักงานต้ังแตระดับ 4 ข้ึนไปมีระดับความผูกพันมากกวาพนักงานตําแหนงตํ่ากวาระดับ 4  

1. จากผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคประกอบดานองคการ ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําสามารถทํานายความสัมพันธของความผูกพันในภาพรวมได 
สวนดานงานไมสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันในภาพรวมได โดยระดับความผูกพันตอ
องคการในภาพรวมจะผันแปรตามปจจัยท้ัง 4 ดานคิดเปนรอยละ 27.50 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 
73.50 เปนผลมาจากปจจัยในเร่ืองอ่ืน ๆ 
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5.4 ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ผู
ศึกษาใครขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจเปนประโยชนตอการสรางความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน ในประเด็นตอไปนี้ 
 1. จากการวัดระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอดานภาวะผูนําอยูในระดับมากเปนลําดับสุดทาย ดังนั้น 
จึงควรทําการปรับปรุงความคิดเห็นของพนักงานในดานเก่ียวกับภาวะผูนํา ท้ังนี้ เนื่องจาก
ผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีอยูใกลชิดกับพนักงาน เปนผูมีหนาท่ีส่ังการ มอบหมายงาน และประเมินผล
การทํางานของพนักงาน หากผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาดหวังในการทํางานท่ีดี มีการ
แจงผลการประเมินของงานทุกคร้ัง มีการรับฟงความคิดเห็น และใหคําแนะนํา หรือแนวทางแก
พนักงาน ตลอดจนเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลว จะทําใหผูท่ีอยูใตบังคับ
บัญชา มีความรูสึกในแงบวกทั้งกับองคการ และกับงานของตนท่ีไดรับผิดชอบ ดังนั้นผูนําจะเปนผู
ท่ีมีบทบาทสําคัญตอการชักจูงใหพนักงานมีความรูสึกผูกพันตอองคการมากยิ่งข้ึน 
 2. จากการวัดระดับความคิดเห็นตอองคการใน 4 ดาน ควรปรับปรุงความคิดเห็นตอปจจัย
ยอยของพนักงานท่ีมีความคิดเห็นเปนลําดับสุดทาย ไดแก เร่ืองท่ีเห็นวาองคการมีการเปดโอกาส 
และรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน องคการมีการจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีสนับสนุน การ
ทํางานของพนักงานอยางเพียงพอ องคการมีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน 
ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน (Feedback)ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยาง
สมํ่าเสมอ โดยอาจจัดใหมีชองทางในการส่ือสารถึงพนักงานระดับลางเพิ่มมากขึ้นเชน มีกลองรับ
ความคิดเห็น หรือจัดใหมีหนวยงานท่ีคอยรับฟงปญหา ช้ีแจงและใหคําปรึกษาแกพนักงานเพ่ือเปน
ตัวเช่ือมโยงระหวางพนักงานกับองคการ  หรือจัดใหพนักงานไดมีทําการประเมินผลการทํางานของ
ตัวเองท่ีผานมาปละหนึ่งคร้ัง และแสดงออกมาถึง ความตองการ ความคาดหวังในอาชีพการงานใน
อนาคต หรือมีการส่ือสารใหพนักงานไดรับทราบถึงนโยบาย และวิธีการประเมินผลการทํางาน การ
ปรับตําแหนงอยางชัดเจนแกพนักงาน เปนตน เพื่อใหระดับความคิดเห็นท่ีมีตอองคการโดยรวมเพิ่ม
สูงข้ึน และสงผลตอระดับความผูกพันตอองคการโดยรวมของพนักงาน 
 3. จากการเปรียบเทียบปจจัยลักษณะบุคคลท่ีมีผลตอระดับความผูกพัน เพื่อท่ีจะเพิ่มระดับ
ความผูกพันตอองคการโดยรวม 

- บริษัทควรพิจารณาและใหความสําคัญกับพนักงานกลุมท่ีอายุนอยกวา 31 ป โดยกระตุน
ความคิดเห็นตอดานองคการ เชน การถายทอดถึงนโยบายและกลยุทธของบริษัทไปยัง
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พนักงานกลุมนี้มากข้ึน เปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็น มีการสงเสริมการอบรม การ
พัฒนาความรูใหม ๆในองคการใหพนักงาน เปนตน  

- พนักงานในกลุมท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ควรกระตุนในความรูสึกดานภาวะ
ผูนํามากข้ึน เนื่องจากมีความคิดเห็นตํ่ากวากลุมอ่ืน เชน ผูนําควรมีการใหคําแนะนํา 
แนวทางในการทํางาน รับฟงความคิดเห็น แจงผลการประเมินอยางสมํ่าเสมอใหพนักงาน
กลุมนี้มากข้ึน มีการจัดระบบใหคําปรึกษา เปนตน 

- กลุมพนักงานระดับตําแหนงตํ่ากวาระดับ 4 และระดับตําแหนง 4 – 5 ก็ควรไดรับการ
กระตุนหรือเพิ่มระดับความคิดเห็นในดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และดานภาวะผูนํา เชน ปรับปรุงเร่ืองการถายทอดนโยบาย กลยุทธ เพื่อใหพนักงาน
มีการทํางานท่ีสอดคลองกับองคการมากข้ึน มีการสนับสนุนการเรียนรู สรางความกาวหนา
ในอาชีพของพนักงาน มีระบบการจายผลคาตอบแทนท่ีเปนธรรม การดูแลเร่ืองสวัสดิการ 
เปนตน บริษัทอาจทําการสํารวจเพ่ิมเติมสําหรับพนักงานกลุมนี้ โดยปรับคําถามให
สอดคลองกับนโยบายท่ีมีอยูขององคการมากข้ึน เพื่อจะไดรับขอมูลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

  4. จากการศึกษา ความคิดเห็นตอองคการทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธในทางบวกตอความ
ผูกพันภาพรวมทุกดาน โดยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถทํานายระดับความผูกพันโดย
ภาพรวมตอองคการของพนักงานไดมากท่ีสุด แสดงวาองคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จึงมีความสําคัญตอระดับความรูสึกผูกพันตอองคการของพนักงาน ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับ
ฝายบริหารดานทรัพยากรมนุษย เชน จัดใหมีการทําสํารวจความคิดเห็นประจําปของพนักงาน
เกี่ยวกับนโยบายการจัดการดานทรัพยากรมนุษย จัดใหมีการส่ือสารและถายทอดนโยบายการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางท่ัวถึง เปนตน เพราะหากมีบริษัทนโยบายการจัดการท่ีดูแลพนักงาน
ไดไมท่ัวถึง หรือไมสามารถตอบสนองความตองการของพนักงานไดดีพอ จะสงผลกระทบตอ
ระดับความผูกพันของพนักงานได มากกวาองคประกอบในดานอ่ืน ๆ 

 5. จากผลการศึกษา พบวาดานงานไมสามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมของ
พนักงานตอองคการได แสดงวามีปจจัยยอยในดานงานเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีใชในการศึกษา
คร้ังนี้ ท่ีมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ ดังนั้นบริษัทอาจทําการสํารวจเพิ่มเติม เกี่ยวกับความ
คิดเห็นในปจจัยยอยดานงานเร่ืองอ่ืน ๆของพนักงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระดับความ
ผูกพันของพนักงานตอไป 
 6. จากการศึกษา พบวา โดยรวมแลวพนักงานสวนใหญของบริษัท ล็อกซเลย จํากัด 
(มหาชน) มีความรูสึกผูกพันตอองคการ (Engaged) ซ่ึงพนักงานเหลานี้พรอมท่ีจะทํางานในส่ิงท่ี
พวกเขาตองการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว และจะมีความกระตือรือรนในการทํางานอยูเสมอ 
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ดังนั้นจึงควรมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมใหพนักงาน และเพื่อเปนการรักษาไวซ่ึงบุคคลท่ีมี
ศักยภาพเหลานี้ บริษัทควรมีการทบทวนถึงนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย วาไดมีนโยบายท่ี
สนับสนุนการทํางาน และการสรางสรรคผลงานของพนักงานในกลุมนี้หรือไม เชน มีระบบการ
ประเมินผลการทํางานท่ีสัมพันธกับการจายคาตอบแทน หรือการสนับสนุนในการพัฒนาความรู 
และการเพิ่มศักยภาพของพนักงานอยางเพียงพอ มีฐานขอมูลในการฝกอบรม เปนตน เพื่อเปนการ
จูงใจและรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีสําคัญของบริษัท  


