
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 

  การศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส 
จํากัด จังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท บลูชิพส
ไมโครเฮาส จํากัด ผูศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

 ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ มาใชใน
การศึกษาโดยทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีกอใหเกิดความผูกพันตอองคการใน 4 ดาน ประกอบดวย 
ดานองคการ (Company) ดานงาน (Job) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Management) และดานภาวะผูนํา (Leadership) ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงระดับความผูกพันตอองคการดาน
ภาพรวม 
  ระเบียบวิธีการศึกษาและขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงเปน 2 สวนคือ ขอมูลทุติยภูมิ 
ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และขอมูล
ออนไลนทางอินเตอรเน็ต และขอมูลปฐมภูมิเปนขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถาม แบบตอบดวย
ตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการเก็บ
ขอมูลจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานท่ี บริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน จํานวนผูตอบ
แบบสอบถามท้ังส้ิน 189 คน ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะห โดยใชคาความถ่ี (Frequency) รอยละ 
(Percentage) คาฉล่ีย (Mean) คาแจกแจงแบบที (T-test) การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 
Variance : ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe และการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใช Linear Regression โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 for 
Windows ในการวิเคราะห 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผลการศึกษาพบวา พนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน ท่ี
ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71.4  มีอายุระหวาง 25 – 31 ป รอยละ 59.3 จบ
การศึกษาระดับ ม.6/ปวช. รอยละ 32.3 มีอายุการทํางาน 1 – 3 ป รอยละ 61.4 ปฏิบัติงานอยูใน
แผนกผลิต PCB/LCD รอยละ 55.0 มีตําแหนงเปนพนักงานปฏิบัติการ รอยละ 56.1 และมีรายได
เฉล่ียตอเดือน 6,001 – 10,000 บาท รอยละ 41.3 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส 

จํากัด จังหวัดลําพูน 
 แบบสอบถามท่ีใชเปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ

ของพนักงาน โดยใชคําถามในการวัดสเกลทัศนคติ หรือ Likert Scale โดยแบงความคิดเห็นตอ
องคประกอบของความผูกพันตอองคการออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานองคการ ดานงาน ดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานภาวะผูนํา และไดทําการวัดความคิดเห็นตอความผูกพันในดาน
ภาพรวมซ่ึงจะนําไปสูระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยเม่ือรวบรวมขอมูลจากผูตอบ
แบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูศึกษาไดทําการคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ัง 5 ดาน 
โดยใชวิธีการ Reliability Analysis พบวาคาความเช่ือม่ันของความผูกพันตอองคการทั้ง 5 ดานมีคา
ความเช่ือม่ัน (Alpha α) มากกวา .80 แสดงวาแบบสอบถามท้ัง 5 ดานมีคาความเช่ือม่ันอยูในเกณฑ
ดีมาก สามารถยอมรับได 

 
ตอนท่ี 2.1 ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการ ในภาพรวม 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา  อายุการทํางาน  หนาท่ีการทํางาน  ตําแหนงงาน  และรายไดเฉล่ียตอเดือน  ไมมี
ความสัมพันธตอระดับความคิดเห็นตอความผูกพันในภาพรวมของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโคร
เฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน  พนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมอยูใน
ระดับเฉย ๆ 
  โดยระดับของความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานบริษัท บลูชิพสไม
โครเฮาส จํากดั จังหวดัลําพนู ใชวิธีการวดัจากความผูกพันในดานภาพรวมขององคการ ซ่ึงประกอบ
ไปดวยคําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ จํานวน 5 ขอ ไดแก  
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1.  มีความเช่ือม่ัน ยอมรับตอเปาหมายและวัฒนธรรมท่ีเปนอยูของบลูชิพส 
2.  มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนของบลูชิพสเปนหลัก  
3.  มีความปรารถนาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนพนักงานของบลูชิพสตลอดไป 
4.  มีความพรอมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไมวาตอบริษัท หรือตอหนาท่ีการ
ทํางาน 

 5.  บลูชิพสเปนบริษัทท่ีดีท่ีสุดท่ีทานเลือกทํางานดวย 
  จากการวิเคราะหความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม พบวา ความ
คิดเห็นของพนักงานโดยรวมอยูในระดับเฉย ๆ และจากปจจัยความผูกพันแตละขอผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก มีเพียงขอเดียวคือ มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทและ
พยายามอยางเต็มที่เพื่อประโยชนของบลูชิพสเปนหลัก สวนในขออ่ืน ๆ ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ ประกอบดวย มีความเชื่อม่ัน ยอมรับตอเปาหมายและวัฒนธรรมท่ี
เปนอยูของบลูชิพส มีความปรารถนาที่จะคงไวซ่ึงความเปนพนักงานของบลูชิพสตลอดไป มีความ
พรอมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไมวาตอบริษัท หรือตอหนาท่ีการทํางาน และบลูชิพส
เปนบริษัทท่ีดีท่ีสุดท่ีทานเลือกทํางานดวย 
  จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา พนักงานผูตอบแบบสอบถามโดยรวม เปน
พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการ (Not-Engaged Employee) ซ่ึงหมายถึง พนักงานท่ีไมมีใจรัก
และทุมเทในงานเปรียบเสมือน “ผีดิบในองคการ” ทํางานเพ่ือใหงานเสร็จตามความตองการเบ้ืองตน 
ไมมีการคิดคนนวัตกรรม ไมเพียงแตท่ีจะไมใหคําม่ันสัญญากับองคการ แตยังทํางานเพ่ือตอตาน
วัตถุประสงคขององคการอีกดวย  

 
ตอนท่ี 2.2 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ในแตละองคประกอบของความ

ผูกพันตอองคการ 
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ

องคการท้ัง 4 ดานไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานองคการ 
ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอ

องคการ ในดานองคการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยนอย โดยมีความเห็นตอปจจัยยอยในระดับ
เฉยๆ จํานวน 4 ปจจัย ไดแก บลูชิพสมีการชี้แจงนโยบาย และแผนการดําเนินงานใหกับทุกแผนก
รับทราบอยางชัดเจน มีการจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารและติดตอกับพนักงานไดอยางสะดวกและ
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เขาถึงทุกระดับ มีนโยบายและแผนการดําเนินงานของแตละแผนกมีความสอดคลองและเช่ือมโยง
มาจากนโยบายและแผนการดําเนินงานของบลูชิพส และมีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีใช
เปนมาตรฐานการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน และพนักงานมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยนอยจํานวน 4 ปจจัยเชนกัน ไดแก บลูชิพสมีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความ
คิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน มีการจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานและมี
เกณฑโดยรวมอยูในระดับดี มีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัย
ใหกับพนักงาน และมีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดข้ึนใน
บริษัท 

2. ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานงาน 
ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันองคการ

ในดานงานโดยรวมอยูในระดับเฉย ๆ โดยปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยนอยมีเพียง
ปจจัยเดียว ไดแก บลูชิพสมีการการจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของพนักงาน
อยางเพียงพอ สวนปจจัยท่ีเหลือ ประกอบดวย บลูชิพสมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน 
และพนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
พนักงานมีความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ  

3.     ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันองคการ 
ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยนอย โดยมีความคิดเห็นตอปจจัย
ยอยในระดับเฉย ๆ จํานวน 5 ปจจัย ไดแก บลูชิพสมีการจัดการและวางแผนงานดานการพัฒนา
บุคลากรไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาท่ี มีการกําหนดกรอบ
และแนวทางในการวัดความสามารถ (Competency) ท้ังดานองคการและพนักงาน มีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal) ของพนักงานแตละคนเพื่อใชประกอบการพิจารณา
กําหนดหลักสูตรการฝกอบรม/การพัฒนาและการจายคาตอบแทน มีการสงเสริมใหพนักงานไดมี
โอกาสท่ีจะเรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนงงานท่ีดีข้ึนในท่ีทํางาน และมีการจัดทําแผนการ
ฝกอบรมใหกับพนักงานตามความเหมาะสมของหนาท่ีความรับผิดชอบ สวนปจจัยท่ีเหลือผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นในระดับเห็นดวยนอย ประกอบดวย บลูชิพสมีการทําใหพนักงานรูสึกวามี
ความม่ันคงในการทํางาน มีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน มีระบบการจาย
คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสมกับกําลังความสามารถของพนักงานแตละคน มีระบบการจาย



  
67 

คาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของ
พนักงานอยางเพียงพอและเหมาะสม มีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางพนักงาน มีการจัดการระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและมีการพัฒนาความรูแก
พนักงาน 

4.    ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานภาวะผูนํา 
ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอ

องคการ ในดานภาวะผูนําโดยรวมอยูในระดับเฉย ๆ โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยในทุกปจจัยอยู
ในระดับเฉย ๆ เชนเดียวกัน ไดแก ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน (Feedback) ใหพนักงาน
ไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเร่ืองการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงเปาหมายในการทํางานของ
พนักงานใหแตละแผนกได รับทราบ  ผู บังคับบัญชามีการให คําแนะนําและแนวทางดาน
ความกาวหนาและการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม และผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางและนํามาถายทอด
ใหพนักงานไดรับทราบ 
 

ตอนท่ี 2.3 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอ
องคประกอบของความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานขอมูลท่ัวไปตามลักษณะสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน หนาท่ีการทํางาน 
ตําแหนงงาน และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับตัวแปรตาม ซ่ึงไดแก องคประกอบของความผูกพันตอ
องคการดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา เพื่อตองการ
ทราบวาตัวแปรอิสระแตละตัวมีความสัมพันธกับองคประกอบของความผูกพันตอองคการแตกตาง
กันหรือไม พบวา 

1. ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความ
ผูกพันตอองคการในดานองคการ ดานงาน และดานภาวะผูนําแตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถาม
เพศชายมีระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากกวาเพศหญิง สวนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพัน
ตอองคการทุกดานไมแตกตางกัน ซ่ึงแสดงวา อายุของพนักงานไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็น
ตอองคการของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน 
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3.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความ
ผูกพันตอองคการในดานองคการ ดานงาน และดานภาวะผูนําแตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปมีระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
การศึกษาม.3-ม.6/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส. สวนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูตอบ
แบบสอบถามทุกระดับการศึกษา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของ
ความผูกพันตอองคการในดานองคการ ดานงาน และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน 
โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุการงานนอยกวา 1 ป มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากกวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุการทํางาน 1-3 ป และอายุการทํางานมากกวา 3 ป สวนในดานภาวะผูนําผูตอบ
แบบสอบถามทุกกลุมอายุการทํางาน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

5. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีหนาท่ีการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของ
ความผูกพันตอองคการในดานภาวะผูนําแตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีหนาท่ีการทํางาน
สนับสนุนการผลิต มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีหนาท่ีการทํางาน
การผลิต สวนในดานองคการ ดานงาน และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูตอบแบบสอบถามทุก
กลุมหนาท่ีการทํางาน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความ
ผูกพันตอองคการในดานองคการ ดานงาน และดานภาวะผูนําแตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีตําแหนงงานพนักงานสํานักงาน มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตําแหนงงานหัวหนางานปฏิบัติการ และพนักงานปฏิบัติการ สวนในดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมตําแหนงงาน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

7. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบ
ของความผูกพันตอองคการในดานองคการ ดานงาน และดานภาวะผูนําแตกตางกัน โดยผูตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 6,001-10,000 บาท และ 10,001 บาทข้ึนไป มีระดับความ
คิดเห็น เห็นดวยมากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 6,001 บาท สวนในดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมรายไดเฉล่ียตอเดือน มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน 
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ตอนท่ี 2.4 ความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการระหวางตัวแปรอิสระดานขอมูลท่ัวไปตาม
ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน หนาท่ี
การทํางาน ตําแหนงงาน และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับตัวแปรตาม ซ่ึงไดแก ความผูกพันตอองคการ
ดานภาพรวม ไดผลการศึกษาดังนี้ 

1.  พนักงานท้ังเพศชายและเพศหญิงโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานเพศไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

2.  พนักงานแตละกลุมอายุโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานอายุไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

3.  พนักงานทุกกลุมระดับการศึกษาโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานระดับการศึกษาไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน  

4.  พนักงานทุกกลุมอายุการทํางานโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานอายุการทํางานไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน 

5.  พนักงานทุกกลุมหนาท่ีทํางานโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานหนาท่ีการทํางานไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน 

6.  พนักงานทุกกลุมตําแหนงงานโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานตําแหนงงานไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน  

7.  พนักงานทุกกลุมรายไดเฉล่ียตอเดือนโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีผลตอระดับความผูกพนั
ตอองคการของพนักงาน 
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สวนท่ี 3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานตาง ๆกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม 

ผลการหาความสัมพันธพบวา องคประกอบความผูกพันท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานองคการ ดาน
งาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความผูกพัน
ตอองคการในภาพรวม โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.660  ซ่ึงระดับความผูกพันตอองคการ
ในภาพรวมจะผันแปรตามปจจัยท้ัง 4 ดานคิดเปนรอยละ 43.50 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 56.50 เปนผล
มาจากปจจัยในเร่ืองอ่ืน ๆ แสดงวาคาท่ีไดจากการทํานายดวยสมการเสนตรงจะมีความใกลเคียงกับ
ระดับความผูกพันในภาพรวมจริง ๆ ของพนักงานไดไมสูงมากนัก และพบวาปจจัยของความผูกพัน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนํา สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการดาน
ภาพรวมของพนักงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 แตปจจัยดานองคการและ
ดานงาน พบวาไมมีผลกับความผูกพันดานภาพรวมอยางมีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดยดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (B = 0.422) และ
ดานภาวะผูนํา (B = 0.214) ตามลําดับ 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด 
จังหวัดลําพูน พบวามีประเด็นท่ีสําคัญหลายประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 

1. ระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัด
ลําพูน มีความผูกพันในระดับไมผูกพันตอองคการ(Not-Engaged) โดยพนักงานมีความคิดเห็นตอ
ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันในระดับเห็นดวยมากมีเพียงปจจัยเดียว ไดแก มีความเต็มใจท่ีจะทุมเท
และพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนของบลูชิพสเปนหลัก ปจจัยท่ีเหลือพนักงานมีความคิดเห็นตอ
ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันเพียงระดับเฉย ๆ ไดแก มีความปรารถนาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปน
พนักงานของบลูชิพสตลอดไป  มีความรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับบลูชิพส บลูชิพสเปนบริษัทท่ีดี
ท่ีสุดท่ีทานเลือกทํางานดวย มีความพรอมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไมวาตอบริษัท หรือ
ตอหนาท่ีการทํางาน และมีความเชื่อม่ัน ยอมรับตอเปาหมายและวัฒนธรรมท่ีเปนอยูของบลูชิพส 
ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) สถาบันวิจัยและองคการที่ปรึกษา ท่ีไดแบง
ประเภทของพนักงานท่ีไมผูกพันตอองคการไวหมายถึง พนักงานท่ีไมมีความผูกพันตอองคการคือ 
พนักงานท่ีเสมือน “ผีดิบในองคการ” ทํางานเพื่อใหงานเสร็จตามความตองการเบ้ืองตน ไมมีใจรัก



  
71 

และทุมเทในงาน ไมมีการคิดคนนวัตกรรม ไมเพียงแตท่ีจะไมใหคําม่ันสัญญากับองคการ แตยัง
ทํางานเพ่ือตอตานวัตถุประสงคขององคการอีกดวย โดยผลการศึกษาไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
พิชญากุล ศิริปญญา (2545) ท่ีไดศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือซ่ึงพบวา ความผูกพันของพนักงานอยูในระดับสูง (ผูกพัน) โดย
เม่ือพิจารณารายดาน ดานท่ีมีระดับความผูกพันสูงสุดคือ ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยาง
มากเพื่อประโยชนขององคการ ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
องคการ และความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกภาพขององคการตามลําดับ 
เชนเดียวกับผลการศึกษาของ สุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวา
พนักงานมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (ผูกพัน) แตมีความสอดคลองกับ เบญจ
มาภรณ นวลิมป (2546) ท่ีศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคกร: กรณีศึกษา ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม และสาขาสมุทรสาคร ท่ีพบวาความผูกพันของ
พนักงานอยูในระดับปานกลาง (ไมผูกพัน) โดยดานท่ีมีระดับความผูกพันสูงสุดคือ ความเช่ือม่ัน
อยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายาม
อยางมากเพ่ือประโยชนขององคการ ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกภาพ
ขององคการตามลําดับ และนอกจากน้ี Burke (2003) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษางานดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดกลาวถึงผลการวิจัยในเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคการ ไววา พนักงาน
ท่ีมีความผูกพันจะตองการทํางานอยูกับองคการนั้น ๆ และเสียสละเพ่ือองคการ สรางผลผลิตและ
ใหบริการแกลูกคา และชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จ โดยความผูกพันของพนักงานนี้จะ
สงผลใหเกิดความจงรักภักดีของลูกคา (Customer loyalty) และทําใหองคการสามารถทํากําไรได 
(Profitability) ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาคร้ังนี้ท่ีพนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ
ความผูกพันในระดับไมผูกพัน 
 เม่ือพิจารณาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อายุการทํางาน หนาท่ีการทํางาน 
ตําแหนงงาน และรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
บริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ พิชญากุล ศิริ
ปญญา (2545) ท่ีไดทําการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค: 
กรณีศึกษา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ ท่ีพบวา อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงานในองคการ ระดับตําแหนง และอัตราเงินเดือน ท่ีแตกตางกันจะมี
ความผูกพันตอองคการแตกตางกัน และไมสอดคลองกับการศึกษาของเบญจมาภรณ  นวลิมป 
(2546) ท่ีไดทําการศึกษาความผูกพันของพนักงานตอองคกร: กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
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(มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขาสมุทรสาคร ท่ีพบวา อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และ
อัตราเงินเดือน ท่ีแตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน และไมสอดคลองกับสุรารักษ 
ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงานใน
กลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ท่ีพบวา อายุ รายไดตอเดือน 
ตําแหนงงาน และอายุงาน ท่ีแตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน ซ่ึงเหตุผลสําคัญท่ี
ทําใหผลการศึกษาไมสอดคลองกันนาจะเกิดจาก ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในแตละ
องคการมีความแตกตางกันแตกตางกัน ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติแตกตางกัน การแบงกลุมปจจัย
สวนบุคคลแตกตางกัน รวมถึงลักษณะการประกอบกิจการขององคการแตกตางกัน สงผลให
การศึกษาดานปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
 

2.  ระดบัความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการของพนักงาน  
1.  ดานองคการ 

  จากผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน 
มีความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานองคการ อยูในระดับเห็นดวยนอย 
โดยองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานองคการไมสามารถบงบอกถึงระดับความ
ผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการในภาพรวมได ซ่ึงประกอบไปดวยความคิดเห็นเกี่ยวกับการช้ีแจง
นโยบาย และแผนการดําเนินงานใหกับทุกแผนกรับทราบอยางชัดเจน จัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสาร
และติดตอกับพนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความ
คิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน นโยบายและแผนการดําเนินงานของแตละแผนกมี
ความสอดคลองและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและแผนการดําเนินงานขององคการ การจัดระบบ
วิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน และมีเกณฑโดยรวมอยูในระดับดี การสรางสภาพแวดลอมในท่ี
ทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงาน การกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปน
มาตรฐานการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน และการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู 
และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในองคการ  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ สายพิณ สวางจิต 
(2548) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน: กรณีศึกษา 
บริษัท มหพันธไพเบอรซีเมนต จํากัด (มหาชน) ท่ีพบวาพนักงานโดยรวมใหความสําคัญแกปจจัยท่ี
เกี่ยวกับลักษณะขององคการในระดับมาก  

2.  ดานงาน 
จากผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน 

มีความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานงาน อยูในระดับเฉย  ๆโดย
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องคประกอบความผูกพันตอองคการในดานงานไมสามารถบงบอกถึงระดับความผูกพันของ
พนักงานท่ีมีตอองคการในภาพรวมได ซ่ึงประกอบไปดวยความคิดเห็นดาน พนักงานมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง จัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของ
พนักงานอยางเพียงพอ มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน และมี
รูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบายของบริษัท  และไมสอดคลอง
กับการศึกษาของ สายพิณ สวางจิต (2548) ท่ีไดศึกษา ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท มหพันธไฟเบอรซีเมนต จํากัด (มหาชน) ท่ีพบวา 
พนักงานใหความสําคัญแกปจจัยท่ีเกี่ยวกับลักษณะงานในระดับมาก แตอยางไรก็ตามองคการตอง
ปรับปรุงในปจจัยเหลานี้เพื่อใหพนักงานเกิดความคลองตัวและมีทิศทางในการปฏิบัติงาน เกิด
ทัศนคติท่ีดีข้ึน และสงผลตอความผูกพันโดยรวมตอองคการตอไป ดังท่ี สวนีย แกวมณี  (2549) ได
กลาวถึง การไดทํางานท่ีมีความสําคัญวา พนักงานตองการทํางานท่ีมีผลกระทบตอองคการ เปนงาน
ท่ีมีความสอดคลองกับกลยุทธและวิสัยทัศน และสามารถสรางความแตกตางใหเกิดข้ึนกับองคการ
และลูกคาได ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยท่ีผลักดันใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการ ซ่ึงการวิจัย
ของ The Institute for Employment Studies (2004) เชนกัน พบวาปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความ
ผูกพันของพนักงานเกิดจาก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และยังพบวา พนักงานในตําแหนง
ผูจัดการ มีแนวโนมท่ีจะมีความผูกพันสูงกวาพนักงานท่ัว ๆ ไป ท่ีเปนฝายสนับสนุน 

3.  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
จากผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน 

มีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อยูใน
ระดับเห็นดวยนอย แตสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมได แสดงใหเหน็
วาความคิดเห็นเกี่ยวกับ การวางแผนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การกําหนดกรอบและแนวทาง
ในการวัดความสามารถของพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน การทํา
ใหพนักงานรูสึกม่ันคงในการทํางาน การมีเสนทางกาวหนาในอาชีพ มีการสงเสริมใหพนักงานเกิด
การเรียนรู และไดรับการฝกอบรมตามความเหมาะสมของหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน  มีการจาย
คาตอบแทนอยางเปนธรรมและแขงขันกับองคการอื่นในธุรกิจเดียวกันได มีการดูแลเร่ืองสุขภาพ
อนามัยของพนักงาน สงเสริมและจัดทํากิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธท่ีดี และมีระบบการให
คําปรึกษาดานการทํางานและพัฒนาความรูใหกับพนักงาน ส่ิงเหลานี้แสดงถึงความเอาใจใสตอ
พนักงานขององคการ สงผลใหเกิดความรูสึกท่ีดีและเกิดเปนความผูกพันตอองคการอยางยั่งยืน ตรง
กับแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) ท่ีกลาวถึง ความกาวหนาในงาน ประกอบดวย 
ความกาวหนา การเรียนรูและพัฒนา ซ่ึงจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ รวมถึง 
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แนวคิดของ The Institute for Employment Studies (2004) ท่ีไดระบุถึงพฤติกรรมของพนักงานท่ีมี
ความผูกพันตอองคการไว วาพนักงานตองมีโอกาสไดพัฒนางานท่ีตนทําอยู และองคการใหความ
สนใจตอสุขภาพและความเปนอยูของพนักงาน สอดคลองกับการศึกษาของ สายพิณ สวางจิต 
(2548) ท่ีไดศึกษา ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท 
มหพันธไฟเบอรซีเมนต จํากัด (มหาชน) พบวา พนักงานโดยรวมใหความสําคัญกับปจจัยเกี่ยว
ประสบการณในการทํางานท่ีมีตอความผูกพันตอองคการในระดับมาก ไดแก การไดรับยุติธรรมใน
การพิจารณาผลงาน มีโอกาสไดรับรูงานดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา และการเล่ือนข้ัน 
และยังสอดคลองกับการศึกษาของ พิชญากุล ศิริปญญา (2545) ท่ีไดทําการศึกษาความผูกพันตอ
องคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค: กรณีศึกษา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 
(เชียงใหม) ภาคเหนือ และเบญจมาภรณ  นวลิมป (2546) ท่ีไดทําการศึกษาความผูกพันของ
พนักงานตอองคกร: กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงครามและสาขา
สมุทรสาคร รวมท้ังสุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ท่ี
พบวา ปจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติท่ีดีจะสงผลใหการปฏิบัติงานของพนักงานดีตามไปดวย และยอม
ทําใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมในองคการ รวมกัน และเกิดความรูสึกผูกพันตามมา 

  4.  ดานภาวะผูนํา 
จากผลการศึกษา พบวาพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน มี

ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานภาวะผูนํา อยูในระดับเฉยๆ แต
สามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมได แสดงใหเห็นวาความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย มีการส่ือสารถึงเปาหมายในการทํางาน ใหคําแนะนําและแนวทางความกาวหนา
และการพัฒนาการทํางาน รับฟงความเห็นของพนักงานอยางมีเหตุผล และมีวิสัยทัศนท่ีกวาง นั้นจะ
สามารถสงผลถึงความผูกพันตอองคการโดยรวมได เพราะผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีอยูใกลชิดกับ
พนักงาน เปนผูมอบหมายงาน และประเมินผลการทํางานของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ The Gallup Organization (2002) ท่ีไดกลาวถึงแรงจูงใจท่ีทําใหพนักงานรูสึกผูกพันตอองคการ 
ประกอบดวย พนักงานและความรูสึกในจิตใจของพนักงาน และความสามารถของหัวหนางานใน
การสรางเง่ือนไขท่ีสามารถสนับสนุนใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการ ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของสายพิณ สวางจิต (2548) ท่ีไดศึกษา ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท มหพันธไฟเบอรซีเมนต จํากัด (มหาชน) พบวา ความยุติธรรมของ
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ระบบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และการไดรับการยอมรับ ยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา นั้น
สงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการโดยพนักงานใหความสําคัญในระดับมาก  

 
3.  ความสัมพันธของความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันกับระดับความผูกพันตอ

องคการในภาพรวม  
จากการศึกษาพบวา โดยรวมพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน มี

ความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพัน ดานงานและดานภาวะผูนํา ในระดับเฉย ๆ ดานองคการ 
และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในระดับเห็นดวยนอย โดยพนักงานมีความคิดเห็นตอดานภาวะ
ผูนํามากท่ีสุด รองลงมาคือดานงาน ดานองคการ และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามลําดับ 
โดยระดับความคิดเห็นท่ีมีตอความผูกพันตอองคการในภาพรวม พนักงานมีความคิดเห็นในระดับ
เฉย ๆ และเม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ องคประกอบความผูกพันท้ัง 4 
ดาน กับตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการในภาพรวม พบวามีความสัมพันธในเชิงบวกตอกัน 
โดยองคประกอบดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา สามารถทํานายระดับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูนได ซ่ึงตรงกับกรอบ
ความคิดของ Steers (1977) ท่ีไดเสนอแบบจําลองเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ โดยไดแบงปจจัย
ท่ีมีผลตอความผูกพันขององคการเปน 3 กลุม ประกอบดวย 1.  ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน 
2.  ลักษณะงาน โดยลักษณะงานท่ีแตกตางกัน จะมีอิทธิพลตอระดับความยึดม่ัน ผูกพันตอองคการ
แตกตางกัน และ 3.  ประสบการณในงาน โดยประสบการณท่ีไดรับเปนคุณหรือโทษ มีผลตอความ
ผูกพันตอองคการไดแก ความรูสึกวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอองคการ องคการพึ่งพาได ความ
คาดหวังไดรับการตอบสนอง ทัศนคติท่ีมีตอเพื่อนรวมงานและองคการ และสอดคลองกับแนวคิด
ของ Burke (2003) ท่ีไดกลาวถึงสวนประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงาน ประกอบ
ไปดวย ปจจัยตางๆ 6 ปจจัย ไดแก องคการ (Company) กลุมงาน (Work Group) สายอาชีพ (Career 
/Profession) ลูกคา (Customer) งานท่ีทํา (The job) และผูจัดการ (Manager) และแนวคิดของ The 
Institute for Employment Studies (2004) ท่ีวาปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความผูกพันของพนักงาน 
ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ โอกาสที่ไดแสดงความคิดเห็นและไดรับการสนับสนุนจาก
หัวหนางาน โอกาสในการพัฒนางานท่ีตนทําอยู และองคการใหความสนใจตอสุขภาพและความ
เปนอยูของพนักงาน แสดงวาความคิดเห็นตอองคการของพนักงานจะสงผลตอระดับความผูกพัน
ตอองคการของพนักงาน 
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5.3  ขอคนพบ 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด 
จังหวัดลําพูน ผูศึกษาไดคนพบประเด็น ดังตอไปนี้ 
 1.  องคประกอบของความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปน
องคประกอบของความผูกพันตอองคการที่พนักงานของบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัดมีความ
คิดเห็นอยูในระดับตํ่าท่ีสุดคือมีคาเฉล่ีย 2.51 โดยเม่ือพิจารณาในปจจัยยอยดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย พบวาปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียของความคิดเห็นตํ่าท่ีสุดอันดับสุดทายคือ บลูชิพสมีระบบการ
จายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได โดยมีคาเฉล่ีย 2.15 แสดงวา
บริษัทควรพิจารณาปรับปรุงปจจัยยอยนี้เปนอันดับแรก ในขณะท่ีองคประกอบของความผูกพันตอ
องคการดานภาวะผูนํา เปนองคประกอบของความผูกพันตอองคการที่พนักงานของบริษัท บลูชิพส
ไมโครเฮาส จํากัด มีความคิดเห็นอยูในระดับสูงท่ีสุดคือมีคาเฉล่ีย 2.89 โดยเม่ือพิจารณาในปจจัย
ดานยอยดานภาวะผูนํา จะพบวาปจจัยยอยดานท่ีมีคาเฉล่ียของความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือผูบังคับบัญชา
มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ โดยมีคาเฉล่ีย 3.08 
ซ่ึงเปนผลมาจากการที่บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําปละสองคร้ัง 
 2.  ปจจัยดานอายุเปนปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลเพียงปจจัยเดียว ท่ีไมมีอิทธิพลตอระดับ
ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการและไมมีความสัมพันธตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับนอยกวา 0.05 
 3.  พนักงานของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด เพศชาย ท่ีมีการศึกษาปริญญา
ตรีข้ึนไป เปนพนักงานสํานักงาน (ผูจัดการแผนก/ผูชวย พนักงานสํานักงาน และวิศวกร) มีรายได
เฉล่ีย 10,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการดานองคการ 
ดานงาน และดานภาวะผูนํา เห็นดวย (มีคาเฉล่ีย) มากกวากลุมปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลกลุมอ่ืน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 อาจเปนเพราะพนักงานกลุมนี้เปนกลุมท่ีมีรายได
และการศึกษาสูงกวาพนักงานกลุมอ่ืน รวมท้ังมีความใกลชิดกับผูบริหารสูงสุดมากวาพนักงานกลุม
อ่ืนจึงทําใหมีการรับรูถึงองคประกอบของความผูกพันท้ังสามดานมากกวาพนักงานกลุมอ่ืน  
 4.  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอองคประกอบของ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด ดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยทุกปจจัยลักษณะสวนบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 ยกเวนปจจัยดาน
อายุการทํางานเพียงปจจัยเดียวท่ีมีความแตกตาง โดยพนักงานท่ีมีอายุการทํางานนอยกวา 1 ป มี
คาเฉล่ียความคิดเห็นมากวาพนักงานท่ีมีอายุการทํางานต้ังแต 1 ปข้ึนไป 
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 5.  พนักงานของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด ท่ีมีอายุการทํางานนอยกวา 1 ป 
มีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการมากกวา พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน
ต้ังแต 1 ปข้ึนไปทุกองคประกอบของความผูกพันตอองคการ (ท้ัง 4 ดาน) 
 6.  พนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด ท่ีมีรายไดเฉล่ียสูงกวา พบวาจะมีระดบัความ
คิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการทั้ง 4 ดาน มากกวาดวย 
 7.  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอความผูกพันตอองค 
การของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัดในภาพรวมทุกปจจัยลักษณะสวนบุคคล อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 
 8. พนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด เห็นดวยกับขอคําถามยอยของความผูกพันตอ
องคการของพนักงานในภาพรวมในขอ “ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อ
ประโยชนของบลูชิพส” มากท่ีสุด และไมมีความแตกตางกันในทุกปจจัยสวนบุคคลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 เปนการแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจของพนักงานทุกคนท่ี
พรอมจะทุมเททํางานใหกับบริษัทอยางเต็มท่ี 
 9. พนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด เพศชาย เห็นดวยกับขอคําถามยอยของความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมในขอ “ทานมีความพรอมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนไมวาตอบริษัท หรือตอหนาท่ีการทํางาน” มากกวาพนักงานเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 
 10. องคประกอบความผูกพันในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและดานภาวะผูนําสามารถ
ทํานายความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัดในภาพรวมได โดย
ความคิดเห็นตอดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความผูกพัน
ในภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 โดยองค ประกอบ ดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม
ไดมากท่ีสุด (B = 0.422) รองลงมาคือ ดานภาวะผูนํา (B = 0.214) ตามลําดับ สวนองคประกอบดาน
องคการและดานงาน ไมสามารถทํานายความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมได 
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5.4  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด 
จังหวัดลําพูน พบวาในภาพรวมพนักงานงานของบริษัทไมมีความผูกพันกับบริษัท ดังนั้นบริษัทจึง
ควรทําการปรับปรุงองคประกอบของความผูกพันในดานตาง ๆ เพื่อใหพนักงานมีความผูกพันกับ
บริษัทมากข้ึน ผูศึกษาจึงไดนําเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจจะเปนประโยชตตอ
บริษัท บลูชิพสไมโครเฮาส จํากัด จังหวัดลําพูน ในการสรางความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
โดยเรียงลําดับตามความสําคัญท่ีจะทําใหพนักงานมีความผูกพันกับบริษัทมากข้ึนในแตละประเด็น
ดังตอไปนี้ 
  1.  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 องคประกอบความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถพยากรณ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานไดมากท่ีสุด รวมถึงขอคนพบท่ีวาปจจัยสวนบุคคลไมมี
อิทธิพลตอองคประกอบความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ยกเวนปจจัยดาน
อายุการทํางาน แสดงใหเห็นวาพนักงานโดยสวนใหญท่ีมีอายุงานต้ังแต 1 ปข้ึนไป มีความคิดเห็น
ตอดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับนอยไมแตกตางกัน ดังนั้น บริษัทฯ ควรใหความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก ประเด็นท่ีพนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย แบงไดเปน 
3 ประเด็นคือ 
 1. ความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพการงานของพนักงาน ซ่ึงรวมไปถึงการพัฒนา
ความรูของพนักงาน จัดทําตารางกําหนดความสามารถของพนักงาน (Competency Map) เพื่อใช
เปนแนวทางในการพัฒนาความรูพนักงาน และบริษัทควรจัดทําสายอาชีพ (Career Path) ของ
พนักงาน และแนะนําใหพนักงานไดรับรูถึงแนวทางในการเติบโตภายในองคการ พนักงานจะได
รูสึกถึงความม่ันคงและยังคงรักษาสถานภาพในการเปนพนักงานของบริษัทตอไป 
 2. การไดรับการดูแลเอาใจใสในเร่ืองสุขภาพและอนามัย รวมไปถึงการมีกิจกรรมท่ีมีการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน ปจจุบันบริษัทไมมีสวัสดิการในดานของการ
รักษาพยาบาลอ่ืน ๆ นอกจากการรับบริการจากประกันสังคม บริษัทควรเพ่ิมสวัสดิการในดานของ
การจายคารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน และจัดใหมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําปให
เหมาะสมในแตละระดับของพนักงาน รวมท้ังการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน งานกีฬาสี งานเล้ียงสังสรร
ประจําป หรือกิจกรรมการทองเท่ียวนอกสถานท่ี เพื่อใหพนักงานไดรูสึกวาบริษัทมีการเอาใจใส
และดูแลพนักงานท้ังในดานรางกายและจิตใจ 
 3. ระบบการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมเหมาะสมกับกําลังความสามารถของพนักงานและ
สามารถแขงขันไดกับบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน เนื่องจาบริษัทต้ังอยูใกลนิคมอุตสาหกรรม บริษัท
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ตาง ๆ มีการแขงขันกันสูงในเร่ืองของคาจางและสวัสดิการ ดังนั้นจึงทําใหเกิดการเปรียบเทียบ
คาตอบแทนกันท้ังภายในและภายนอกบริษัท บริษัทควรจัดทําโครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจนและ
สอดคลองกับตําแหนงงานในบริษัท และมีการสํารวจแนวโนมของอัตราคาตอบแทน และ
สวัสดิการของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยูบริเวณใกลเคียง เพื่อนํามาปรับใหระบบคาตอบแทนของบริษัทมี
ความเหมาะสมและเปนธรรมกับพนักงาน  
 2.  ดานภาวะผูนํา 
 องคประกอบความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนําสามารถพยากรณความผูกพันตอ
องคการของพนักงานได รองจากดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  บริษัทควรตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีมีสวนสําคัญในการใหการ
ดูแลเอาใจใสพนักงานอยางใกลชิด ผูบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ ยอมมีบทบาทหนาท่ีตางกัน แต
การส่ือสาร การแจงผลการปฏิบัติงาน การใหคําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของผูไดบังคับ
บัญชาเปนส่ิงท่ีผูบังคับบัญชาหลีกเล่ียงไมได  บริษัทควรมีระบบการคัดเลือกผูบังคับบัญชาท่ีมีความ
เหมาะสมในแตละตําแหนง และผูบังคับบัญชาที่ไดรับคัดเลือกนั้นตองเปนผูนําท่ีดี ปฏิบัติกับ
พนักงานทุกคนเทาเทียมกัน ควบคุมส่ังการพนักผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานจนประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย จะนําไปสูองคการที่มีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 

3.  ดานงาน 
พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการดานงาน โดยรวมอยูใน

ระดับเฉย ๆ เม่ือพิจารณาจากปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงาน พบวาพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูใน
สายปฏิบัติการ (ชางเทคนิค หัวหนางานสายปฏิบัติการ และพนักงานปฏิบัติการ) มีความคิดเห็นอยู
ในระดับนอยกวาพนักงานสํานักงาน (ผูจัดการแผนก/ผูชวย พนักงานสํานักงาน และวิศวกร) แสดง
ใหเห็นวาสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานในสายปฏิบัติการ (พื้นท่ีการผลิต) ควรไดรับ
การปรับปรุงใหเหมาะสม ท้ังดานอุปกรณเคร่ืองมือ การเพิ่มการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
พนักงาน โดยเฉพาะปจจัยยอยในดานการจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของ
พนักงาน พบวามีคาเฉล่ียความคิดเห็นนอยท่ีสุดเปนลําดับสุดทาย แสดงวา พนักงานมีความรูสึกวา
อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการทํางานยังไมเพียงพอเหมาะสมตอการทํางาน 

4.  ดานองคการ 
 พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการดานองคการโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยนอย และเม่ือพิจารณาในปจจัยยอย พบวาปจจัยยอยในดาน มีการสงเสริมใหพนกังาน
ไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ  มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟง
ความคิดเห็นของพนักงาน มีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับ



  
80 

พนักงาน และมีการจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน มีคาเฉล่ียความคิดเห็นนอยท่ีสุดเปน 
4 ลําดับสุดทาย แสดงวา พนักงานมีความรูสึกไมปลอดภัยตอสภาพแวดลอมในการทํางาน และมี
บรรยากาศการทํางานท่ีไมเปนระบบ บริษัทฯ จึงควรทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมในท่ีทํางานให
มีความเหมาะสมและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน ควรทําการพัฒนาระบบการทํางานใหมีมาตรฐาน และ
สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสเรียนรูในส่ิงใหม ๆ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ซ่ึงจะ
สงผลใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกตอองคการ 
 โดยสรุปแลวบริษัทฯ ควรปรับปรุงสภาพการทํางานในสายการผลิต ท้ังในแงของการจัดหา
เคร่ืองมืออุปกรณท่ีเหมาะสม เชน ปรับปรุงเค่ืองมือในการวัดและควบคุม ปรับปรุงอุปกรณการจับ
ยึดช้ินงาน (Jig & Fixture) วางผังโรงงานใหเหมาะสมสะดวกกับการทํางาน แกไขระบบการถายเท
อากาศ เพิ่มเติมระบบปรับอากาศ พัฒนาวิธีการทํางานและการมอบหมายงานของหัวหนางาน รับฟง
ความคิดเห็นของพนักงานใหมากข้ึน ใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคมากข้ึน จะทําใหไดงานท่ีมีประสิทธิภาพ และยังทําใหพนักงานรูสึกมีสวนรวมใน
การทํางานนั้น ๆ อยางเต็มท่ี จะสงผลใหการทํางานราบร่ืน และไดผลผลิตตามความตองการ 
 ซ่ึงถาบริษัทมีการปรับปรุงในประเด็นตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหความผูกพันของพนักงานท่ีมี
ตอองคการมีมากข้ึน บริษัทจะไดรับประโยชนจากความผูกพันสงผลใหธุรกิจมีกําไรมากยิ่งข้ึน 
 
  
   


